
1 

 

 
 

 

 

 
 
 

اإلميان شعب  زوائد اجلمان يف    نظم   
 
 

 راجي رمحة ربه 

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 

 غفر اهلل له 

 

 

 

 

 



2 

 

 ن الرحيم بسم اهلل الرمح 
احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم اغفر لنا  

م   وارض عنا،وارمحنا   اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها،  وتقّبل  لنا شأننا كله،  النّار، وأصلح  من  اجلنة وجننا  نا وأدخلنا 
وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة. اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي  

 واضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.  لعمل املتمنا هذا ا عظيم العفو وحسن التجاوز، تقبل 

-384)   -هللا تعاىلرمحه  -يعترب كتاب شعب اإلميان من أجل مصنفات اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  
إلمام قد رتبه التسليم، و وأطيب الصلوات وا  ىه( وهو سفر عظيم من أسفار السنة النبوية الشريفة على صاحبها أزك458

"اإلميان   البيهقي حبسب ما اعتقده يف بيان شعب اإلميان واليت أشار إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عددها بقوله:
   "بضع وسبعون شعبة، واحلياء شعبة من اإلميان

الكرمية  ويف عملي هذا   أيديكم  بني  الستةأضع  املرفوعة على األصول  الشعب  ال  زوائد  حيح مسلم، بخاري، ص)صحيح 
. وقد جتوزت يف إيراد العديد من أحاديث التفسري  سنن النسائي الصغرى، سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن ابن ماجه( 

 .املوقوفة ايضا 
درجات   تفاوتت  -أحكام حمققي طبعة الرشد حبسب    -حديثا مقبوال    1053حديثا منها    3350وقد بلغت هذه الزوائد  

 ه: املبني يف اجلدول أدان  أسانيدها على النحو
 97 صحيح.  إسناده

 435 إسناده حسن. 

 251 إسناده رجاله ثقات. 

 97 إسناده رجاله موثقون.

 1 إسناده قوي. 

 126 إسناده ال أبس به.  

 17 إسناده جيد.  

 15 إسناده ضعيف واحلديث حسن لغريه 

 3 إسناده ضعيف واحلديث صحيح لغريه. 

 11 ن. إسناده ضعيف واحلديث حس

 على هذا العمل: وهذه بعض املالحظات 
ابلشكل       .1 ومراجعته  الكتاب  هذا  حترير  أعمل على  هذا مل  العمل يف  أثناء  يب  أملت  بسبب ظروف صحية  الكايف 

 الكتاب. ولكن أسال هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يقبل اليسري ويتجاوز عن التقصري فهو ويل ذلك والقادر عليه.  
 مني عليها ورفع قدرهم يف الدنيا واآلخرة. دت على نسخة الشاملة ابرك هللا يف القائتماع    .2
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م، جزاهم   2003  –ه  1423أدرجت أحكام حمققي طبعة مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة األوىل،      .3
 هللا خريا. 

ه، ولذا  مام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل يف مسند وجدت أثناء عملي أن كثريا من األحاديث الزائدة قد رواها اإل     .4
 حديد الزوائد على املسند أيضا. سيكون من املفيد جدا تطوير هذا العمل لت 

قد تكون طريقة عرض الكتاب غري مناسبة للكثري، ولكن أحببت أن يكون هذا العرض هبذا الشكل كونه خمتصرا       .5
 ومبسطا. 

حرير إن  الزوائد بعد مزيد من املراجعة والت يم األصلي لكتاب الشعب، وسيتم ترقيمقالرت  وابقيت. مل يتم ترقيم الزوائد 6
   اء هللا.ش
  

وصل اللهم وسلم وابرك على خري خلقك حممد بن عبد هللا   ،ربنا تقبل منا وأغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
 هللا عليه وآله وسلم.  صلى

 
 ادي أبو نورالدين حممد حمسن الشد

 ه   1442صنعاء 
m.alshadadi@gmail.com 
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 رَدَ فِي شُعَبِ الْإمِيَانِ بَابُ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الَّذِي وَ 
 

 ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِلي    بُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي، حدثنا ِد ْبِن حَمَْمٍش اْلَفِقيُه، أخربان أَ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّ   -  7
ارَاََبَْرِدي ، حدثناَأيِب ِعيسَ   َماِلٍك، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل،  ْبِن اْلرِبِْنِد، حدثنا ُشْعَبُة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنِس ْبنِ   ُن َعْرَعَرةَ حُمَمَُّد بْ   ى الدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َأنَّ   ُ َأْن اَل : " مَ  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوُهَو َيْشَهُد  َماَت  ِمْن قَ ْلِبِه ُسوُل هللِا  حُمَمًَّدا رَ   إَِلَه ِإالَّ هللاُ، َوَأنَّ   ْن  َصاِدقًا 
 َدَخَل اجْلَنََّة " 
بَ َورُوِّينَا يف َهَذا  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّ َورِفَاَعَة ْبِن َعَرابََة، َوَغرْيِِِهَا َعِن النَِّبِّ  اَن ْبِن َماِلٍك،اْلَمْعََن، َعْن ِعت ْ  ى اَّللَّ

 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 
، حدثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس،  اأْلَْسَفاِطي    اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أخربان  اَن أَبُ َأْخربََ   -  8

عِ  ْبُن  ُفَضْيُل  َعنْ يَاٍض،  حدثنا  احْلََسِن،  َعِن  ِهَشاٍم،  قَ َعْن  قَاَل:  َأْصَحابِِه  بَ ْعِض  َرُسوُل    َصلَّى  اَل  اَل هللِا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ
 ُم قَ ْلُبهُ َحّتَّ َيْسَتِقيَم ِلَسانُهُ "  َيْسَتِقيَم قَ ْلُبُه، َواَل َيْسَتِقي َيْسَتِقيُم ِإميَاُن َعْبٍد َحّتَّ 

 فيه مجهول والحديث مرسل. ه : إسناد# قال المحقق 
ْبُن قَ تَاَدَة، حَ ْخربََ وأَ   -  9 َنْصِر  أَبُو  ثَ نَا خُ اَن  ْبَن َمطٍَر، َحدَّ أَبَو َعْمرِو  ثَ نَا  ِبْشِر ْبنِ دَّ الْ ْنربَِ اْلعَ   ْشنَاُم ْبُن  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  ُمْنِذِر ، َحدَّ

َثِِن َعْبُد هللِا   ْبُن  احْلَِزاِمي ، َحدَّثَ نَا أَبُو َضْمَرةَ أََنسُ  ْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة،  فَ ر وَخ، عَ رَّمْحَِن ْبنِ ْبُن يَ ْرفََأ، َعْن َعْبِد الِعيَاٍض، َحدَّ
أَبِيِه قَاَل: قَاَل رَ  َعَلْيِه َوسَ َعْن   ُ إَِلَه ِإالَّ هللاُ، َوأَ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْن اَل  َمْن َشِهَد  ا ِلَسانُُه،  مًَّدا َرُسوُل هللِا، َفَذلَّ هبَِ نَّ حمَُ لََّم: " 

 ْمهُ النَّاُر "  مَلْ َتْطعَ هِبَا قَ ْلُبهُ َواْطَمَأنَّ 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 ميَانٌ  أَن  الطَّاعَاتِ كُلَّهَا إِ   لِيلِ عَلَى بَابُ الد  

َهِقي  اْلسْ    ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ   -  13 قَاَل: أخربان أَبُو  ْصِلِه ِِبِْسُروَجْرَد و قَ َرْأُت َعَلْيِه ِمْن أَ   ِديوِري  ِفيَماَعْبِد هللِا اْلب َي ْ
َهِقي  َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بْ  َهِقي ، حدثنا مُحَْيُد بْ حدثنا َدا،  ِن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ ا أَبُو َشْيٍخ َوْيِه النََّساِئي ، َحدَّثَ نَ ُن َزجنُْ ُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ

الشَّك  ِمْن َأيِب  -يِه ُسَوْيٍد قَاَل: أُرَاهُ قَاَل: َعْن أَبِ ، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن  ى ْبُن َأْعنَيَ ، حدثنا ُموسَ احْلَرَّاِن  
ُ َعلَ ا ِعنْ قَاَل: ُكنَّا ُجُلوسً   -َشْيٍخ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أََتْدرُوَن   َرُسوُل هللاِ دَُّث، فَ َقالَ ْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما نَ َتحَ َد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

اإْلِ  َأْوَثُق؟ " فَ َقالُوا: الصَّاَل َأي  ُعَرى  َوَما ِهيَ ميَاِن  ِإنَّ الصَّاَلَة حَلََسَنٌة،  اجْلَِهاُد فَ َقاَل:هِبَا    ُة، فَ َقاَل: "  اجْلَِهاَد   ". فَ َقالُوا:  ِإنَّ   "
يَاُم حَلََسٌن، وا: احْلَج . فَ َقاَل: " َحَسٌن، َولَْيَس ِبِه ". فَ َقالُوا: الصِّ ِه ". فَ َقالُ َوَما ُهَو بِ  حَلََسٌن، َولَْيَس بِِه ". فَ َقاَل  يَاُم، فَ َقاَل: " الصِّ

ُ عَ  ،َوَسلََّم: " َأْوَثُق ُعَرى اإْلِ  َلْيهِ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  هُ " َوتُ ْبِغَض لَ  ميَاِن َأْن حتُِبَّ َّللَِِّ
 ال بأس به، إال أن شيخ البيهقي لم أعرفه.# قال المحقق: إسناده 
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، ، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزبٍ يََة ْبِن ُسَوْيِد ْبِن ُمْقِرنٍ ُمَعاوِ   ِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعنْ َعْبِد احْلَِميِد، َعْن لَيْ   رِيُر ْبنُ َوَرَواهُ جَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ِبِّ َصلَّى َعِن النَّ   اَّللَّ

 
ثّ نَا أَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َمْنُصوٍر ال   -  14 ، اِبْلُكوَفِة، َحدَّ ثّ نَا َأمْحَُد ْبنُ بُ نََّخِعي  ثّ نَا  ، حَ زِمٍ َحا  و َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، َحدَّ َبَة، ُعْثَماُن ْبُن َأيِب شَ دَّ ي ْ

ثّ نَا َجرِ  ِبِِسْ َحدَّ قَاَل: يف آِخرِِه، َفذََكُروا شَ يٌر، ذََكَرهُ  أَنَّهُ  َغرْيَ  اإْلِ نَاِدِه ََنَْوهُ  ُيِصيُبونَ َراِئَع  َأْوَثَق   ْساَلِم، فَ َلمَّا رَآُهْم اَل  ِإنَّ  قَاَل: " 
ُغَض يف هللِا، فَ يف هللاِ   ُعَرى اإْلِميَاِن َأْن حتُِبَّ   َوَشاِهُدهُ يف احلُْبِّ َواْلبُ ْغِض َما:  اإْلِميَاِن "لََّها ِمَن َجَعَل َهِذِه الشََّراِئَع كُ ، َوَأْن تَ ب ْ

 أس به. ب ال# قال المحقق: إسناده 
 السَّاَلِم ْبِد اْلَعزِيِز، حدثنا َعْبدُ اْلَفِقيُه، أخربان َعِلي  ْبُن عَ َحاَق  هللِا احْلَاِفُظ، أخربان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإسْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  16

ْبنِ ْبُن َصاِلٍح   ْبِن َجْعَفِر  ْبُن ُموَسى  احْلَُسنْيِ ْبِن عَ   ِد ْبنِ حُمَمَّ   اْْلََرِوي ، حدثنا َعِلي   ْبِن  َأيِب، َعْن  َعِليِّ  ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َحدََّثِِن  ِليِّ 
أَبِيِه، َعنْ ٍر، َعنْ َجْعفَ  ْبِن احلُْ     أَبِ َعِليِّ  َرِضيَ َسنْيِ، َعْن  ُ عَ   يِه، َعْن َعِليٍّ  ُهْم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعن ْ  َلْيِه َوَسلََّم: " هللاُ 

 قراٌر اِبللَِّساِن، َوَعَمٌل اِبأْلَرَْكاِن " اإْلِميَاُن َمْعرِفٌَة اِبْلَقْلِب، َوإِ 
 يف. عضسناده محقق: إ# قال ال

ثَ نَا أَ   -  17 ِن ُموَسى ْبِن َكْعٍب، حدثنا ْبُن حُمَمَِّد بْ   َمْهِديٍّ اْلُقَشرْيِي ، أخربان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ   ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ بُو حُمَمٍَّد ُعب َيْ َوَحدَّ
: حدثنا َعِلي   ْسَلَم قَااَل مَُّد ْبُن أَ ي  َعْبُد السَّاَلِم، َوحمَُ ، حدثنا أَبُو الصَّْلِت اْْلََروِ َهِقي  مٍَّد اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَسيَِّب اْلب َي ْ أَبُو حمَُ 

 ٌل اِبجْلََوارِِح " ، َوَعمَ ميَاُن ِإق َْراٌر اِبللَِّساِن، َوَمْعرِفٌَة اِبْلَقْلبِ ْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " اإْلِ ْبُن ُموَسى الرَِّضا، َعْن أَبِيِه َفذََكَرهُ ِبِِ 
 ف شيخ البيهقي. رجاله ثقات غير أبي الصلت، ولم أعر : إسناده # قال المحقق 

   د  لْإِطْلَاقِ عِبَارَتَانِ عَنْ دِينٍ وَاحِ بَابُ الد لِيلِ عَلَى أَن  الْإِميَانَ وَالْإِسْلَامَ عَلَى ا 

حدثنا َعْبُد هللِا   ِإْسَحاَق،  ُموَسى ْبنُ   ُه، حدثناُن ِإْسَحاَق اْلَفِقي ، حدثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بْ ِفظُ اَأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ   -  21
ا َعْبِد  ْبُن  َجرِيُر  حدثنا  َبَة،  َشي ْ َأيِب  َساملِِ  ْبُن  َعْن  َمْنُصوٍر،  َعْن  َعاحْلَِميِد،  َبِِن  َمْوىَل  َعِطيََّة،  َعْن  اجْلَْعِد،  َأيِب  عَ رٍ مِ ْبِن  يَزِيَد ،  ْن 

 َعْبِد الرَّمْحَِن َما َلَك ِن ُعَمَر فََأََتهُ رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق فَ َقاَل: اَي أابَ ْبِد هللِا بْ ْلُت َعَلى عَ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َفَدخَ   السَّْكَسِكيِّ قَاَل:
، َوتُ ْؤِت الزََّكاَة،  ُم الصَّاَلةَ ، َوتُِقي ِِنَ َعَلى ََخٍْس تَ ْعُبُد هللاَ : " َويْ َلَك ِإنَّ اإْلِميَاَن بُ الَ قَ  ؟َوتَ ْعَتِمُر َوَقْد تَ رَْكَت اْلَغْزَو يف َسِبيِل هللاِ حَتُج ، 

ثَ نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: فَ َردََّها َعَلْيِه فَ َقاَل َعبْ   َوحَتُج  اْلب َْيَت، َوَتُصوُم رََمَضاَن " ُد َلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ اجْلَِها  عَ ُد هللِا: " َكَذِلَك َحدَّ
 بَ ْعَد َذِلَك َحَسٌن " 

َا َأرَادَ قَاَل أمحد: َوإِ   . ، َولَْيَس ِبَفْرٍض َعَلى اأْلَْعيَانِ َأنَّ اجْلَِهاَد ِمْن فُ ُروِض اْلِكَفااَيتِ   -َوهللاُ َأْعَلُم  - َّنَّ
 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 

ِإْسَحاَق، حدثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب،   حُمَمَِّد ْبنِ    اْلُمْقِرُئ، حدثنا احْلََسُن ْبنُ َعِليٍّ    ْبنِ َسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّدِ احلَْ و  َأْخرَباََن أَبُ   -  22
ْبُن ُعب َْيٍد  ْبِن َعْبَداَن، حدثنا َأمْحَُد دَ َأمحَْ  أَي وَب، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َحْرٍب، حدثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعنْ  حدثنا ُسَلْيَماُن ْبنُ 
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َة، َعْن  ِعيٍد، َعْن أَي وَب، َعْن َأيِب ِقاَلبَ حدثنا أَبُو َصاِلٍح، حدثنا اْلَفزَاِري ، حدثنا ُسْفيَاُن ْبُن سَ   ْبُن َشرِيٍك،ثنا ُعب َْيُد  الصَّفَّاُر، حد 
ُ َعَليْ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى ا   َعْن أَبِيِه قَاَل: َجاَء رَُجلٌ   ،مِ اَل رَُجٍل ِمْن َأْهِل الشَّاِم ِمْن َأْهِل اإْلِسْ    -َفَسأَلَهُ َعِن اإْلِْساَلِم  ِه َوَسلََّم  َّللَّ

ْسِلُم : َوَما اإْلِْساَلُم؟ قَاَل: " يُ قَالَ ".  قَاَل َلُه: " َأْسِلْم َتْسَلْم    - َعَلْيِه َوَسلََّم  أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   َويف رَِوايَِة مَحَّاٍد قَاَل: َعنْ 
، َويَ  اُن؟ قَاَل: "  : " اإْلِميَاُن ". قَاَل: َفَما اإْلِميَ  ِلَساِنَك َويَِدَك ". قَاَل: فََأي  اإْلِْساَلِم أَْفَضُل؟ قَالَ ْسِلُموَن ِمنْ ْسُلُم اْلمُ قَ ْلُبَك َّللَِِّ

" اْلِْْجَرةُ ". قَاَل: َوَما اْلِْْجَرُة؟  َضُل؟ قَاَل:  ميَاِن أَفْ َمْوِت ". قَاَل: فََأي  اإْلِ ُرُسِلِه، َواِبْلب َْعِث بَ ْعَد الْ  وَ ِبهِ تُ ْؤِمُن اِبهلِل َوَماَلِئَكِتِه، وَُكتُ 
ََتُْجَر   َأْن  أَ قَاَل: "  اجْلَِهادُ الس وَء ". قَاَل: فََأي  اْلِْْجَرِة  َوَما  اجْلَِهاُد ". قَاَل:  أَْو قَاَل:  الَ ؟ قَ ْفَضُل؟ قَاَل: "  جُتَاِهَد "  َأْن   " :  "
 اَل تَ ُغلَّ َواَل جَتُُْبْ ". ايَِة ُسْفيَاَن قَاَل: " تُ َقاِتَل اْلَعُدوَّ ِإَذا َلِقيت َُهْم، وَ ". َويف رِوَ لَِقيت َُهْم   تُ َقاِتَل اْلُكفَّاَر ِإَذا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ،ادَ زَ ايَِة مَحَّاٍد: " ُثَّ اَل تَ ُغلَّ َواَل جَتُُْبْ " وَ َويف رِوَ  ْن أَْفَضِل اأْلَْعَماِل ِن ُِهَا مِ " ُثَّ َعَماَل اَّللَّ
َعْيِه َهَكَذا السَّبَّ  -ِإالَّ َمْن َعِمَل َعَماًل ِِبِْثِلِهَما   ورٌَة " ربُْ مَ  َحجٌَّة َمرْبُورٌَة َأْو ُعْمَرةٌ  -ابَِة َواْلُوْسَطى َوقَاَل ِبِِْصب َ

 هول. مج فيه# قال المحقق: إسناده 

 لِ أَهْلِ الْإِميَانِ فِي إِميَانِهِمْ   إِميَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَتَفَاضُ بَابُ الْقَوْلِ فِي زِيَادَةِ الْ 

ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة    جٍ ُزرْ َوَقْد رُِوَي َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ب ُ   -َعاىَل َرمِحَهُ هللاُ ت َ   -َماُم َأمْحَُد   اإْلِ قَالَ  َصلَّى يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا  قَاَل: َسَِ
 َسلََّم: " َما َأَخاُف َعَلى أُمَّيِت ِإالَّ َضْعَف اْلَيِقنِي "  َعَلْيِه وَ اَّللَُّ 
 

بْ   -  31 َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   الصَّفَّارُ َأْخرَباََن  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  َعْبَداَن، حدثنا  اْلَمْرَثدِ   ادثن، ح ِن  ِبْشٍر  ْبُن  ْبُن َأمْحَُد  َأمْحَُد  ي ، حدثنا 
 ِن ْبِن بُ ُزرٍْج. . .، َفذََكَرهُ "   َوْهٍب، حدثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَي وَب، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ ُد هللِا ْبنُ ى، حدثنا َعبْ ِعيسَ 
   ال بأس به.  ال المحقق: إسناده# ق
مَِّد ْبِن َنْصٍر،  مَِّد ْبِن َهارُوَن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن حمَُ الدَّهَّاُن، حدثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حمَُ   وبٍ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حَمْبُ   ْبنُ ُد  َأْخرَباََن حُمَمَّ   -  32

، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َمْروَ  ُن ِباَلٍل، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ حدثنا يُوُسُف بْ  يَِئَس الَِّذيَن   ، يف َهِذِه اآْليَِة }اْلي َْومَ سٍ اَعبَّ اَن، َعِن اْلَكْلِبِّ
اَل ََتَْشْوُهْم{ أََبًدا "، }فَ   -ِعبَاَدِة اأْلَْوََثِن    -يَ ُقوُل: " يَِئَس َأْهُل َمكََّة َأْن تَ ْرِجُعوا ِإىَل ِديِنِهْم    [3]املائدة:    ْن ِديِنُكْم{َكَفُروا مِ 

حُمَمَّ 150]البقرة:   اتِّبَاِع  " يف  "  لَّ صَ   دٍ [  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "  3}َواْخَشْوِن{ ]املائدة:  ى  ِعبَاَدةِ [  حُمَمٍَّد  اأْلَْوََثنِ   يف  َوَتْكِذيِب   ،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "، فَ َلمَّ  اىَل ْلُمْسِلُموَن يَْدُعوَن هللاَ تَ عَ اوَ   هُ َلْيِه ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َوُهَو رَاِفٌع َيدَ ا َكاَن َواِقًفا ِبَعَرفَاٍت نَ َزَل عَ َصلَّى اَّللَّ

لَ  َأْكَمْلُت  يَ ْنِزْل بَ ْعَد هَ 3  ْم{ ]املائدة:ُكْم ِديَنكُ }اْلي َْوَم  ُت َذا َحاَلٌل َواَل َحَراٌم "، }َوأَْْتَمْ [ يَ ُقوُل: " َحاَلُلُكْم، َوَحَراُمُكْم فَ َلْم 
]املائدة:   نِْعَميِت{  ِمنَّيِت 3َعَلْيُكْم   " قَاَل:  ف َ [  }وَ مْ لَ    ،" ُمْشِرٌك  َمَعُكْم  ََيُجَّ  ]املائدة:    يَ ُقولُ 3َرِضيُت{  َواْخرتَْ [   " َلُكُم  :  ُت 

ُ َعَليْ اإْلِ   إِلَْيِه َوِإىَل  ىَل َعا ت َ  يَِة ِإْحَدى َوََثَاِننَي يَ ْوًما، ُثَّ قَ َبَضهُ هللاُ ِه َوَسلََّم بَ ْعَد نُ ُزوِل َهِذِه اآْل ْساَلَم ِدينًا، ُثَّ َمَكَث َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َرمْحَِتِه " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 مًا كَفَّرَ مُسْلِ   فَصْلٌ فِيمَنْ 

ْصُر نَ نا حدثمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، حدثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ْلُمْقرُِئ، َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد ا - 81
، حدثنا َوْهُب   َثِِن الز ْهِري ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ ْبِن ِإْسَحاقَ ْن حُمَمَِّد  ْبُن َجرِيٍر، حدثنا َأيِب، عَ ْبُن َعِليٍّ ِن ْبِن احْلَاِرِث ، َحدَّ

َبَة ْبِن مَ   ْبِن ِهَشاٍم، َوَعنْ  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ الز َبرْيِ ودٍ ْسعُ ُعب َْيِد هللِا  َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن  َعْنُه، َوُصْل،  احْلَِديثِ ، َرِضَي هللاُ   َعْن َأيِب  ُب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َزْوِج النَِّبِّ  ُ َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى اَّللَّ مَّا ُفِِتَ َأْصَحابُهُ لَ َم لَّ اَلْت: " ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ا َعَلى  ْعَفٌر يَ ْعِِن النََّجاِشيَّ قَاَل: ُكنَّ َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِِه ِإىَل َأْن قَاَل، َفَكلََّمهُ جَ   -ِة  ِض احْلََبشَ َحُقوا أبَِرْ  َأَشاَر َعَلْيِهْم َأْن يَ ْلِِبَكَّةَ 
َوَعفَ ُسواًل نَ ْعِرُف َنَسَبهُ َوصِ َعَث هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفينَا رَ  ب َ ّتَّ حَ   -يَ ْعِِن ِديَن َأْهِل َمكََّة    -ِديِنِهْم   ااَن ِإىَل َأْن نَ ْعُبَد هللاَ  اَفُه، َفَدعَ ْدَقهُ 

ئً  َشي ْ بِِه  ُنْشِرُك  اَل  وَ َوْحَدُه،  قَ ْوُمنَا،  يَ ْعُبُد  َما  َوََنَْلَع  وَ ا،  اِبْلَمْعُروِف،  َوأََمَراَن  ُدونِِه،  ِمْن  ابِ اانَ نََ َغرْيُُهْم  َوَأَمَراَن  اْلُمْنَكِر  َعِن  لصَّاَلِة،   
يَاِم، َوا الرَّ لصََّدقَِة، وَ َوالصِّ َوَتاَل عَ ِصَلِة  احْلََسَنِة  اأْلَْخاَلِق  يُ ْعَرُف ِمَن  ِمَن هللِا عَ ِحِم، وَُكلِّ َما  تَ ْنزِياًل َجاَءهُ  نَا  ُيْشِبُههُ َلي ْ زَّ َوَجلَّ اَل 

ق ْنَ  لَّ قَاَل: فَ َفارَق ْنَا ِعْنَد َذِلَك قَ ْوَمنَا َوآَذْواَن،  َعزَّ َوجَ ْن ِعْنِد هللاِ ا َجاَء ِبِه ُهَو احْلَق  مِ َمنَّا ِبِه، َوَعَرف ْنَا َأنَّ مَ آوَ   اهُ َشْيٌء َغرْيُهُ َفَصدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ابِ ا صَ نَ هُ َومَلْ نَ ْقِدْر َعَلى ااِلْمِتنَاِع َأَمَراَن نَِبي   ُنواَن فَ َلمَّا بَ َلَغ ِمنَّا َما َيْكرَ َوفَ ت َ   َك َعَلى َمنْ ْخِتيَارًا لَ ْْلُُروِج ِإىَل ِباَلِدَك الَّى اَّللَّ

َمَعكُ  َهْل  النََّجاِشي :  فَ َقاَل  ُهْم،  ِمن ْ لَِتْمن ََعنَا  تَ قْ ِسَواَك  َشْيٌء  َعلَْيِه  أُْنِزَل  فَ َقَرأَ كهيع ْم ِمَّا  نَ َعْم  َجْعَفٌر:  قَاَل  َعَليَّ؟  مَّا فَ لَ ص،  َرُؤونَهُ 
ْلَكاَلَم َواْلَكاَلَم  َأْخَضُلوا َمَصاِحَفُهْم، َوقَاَل النََّجاِشي : ِإنَّ َهَذا ااِقَفتُهُ َحّتَّ َوَبَكْت َأسَ  َحّتَّ َأْخَضَل حِلْي ََتهُ  قَ َرَأَها َبَكى النََّجاِشي  

  ِعيَسى لََيْخُرَجاِن ِمْن ِمْشَكاٍة َواِحَدٍة " الَِّذي َجاَء ِبهِ 
 د ترجمة لشيخ البيهقي. رجاله ثقات إال أني لم أج: إسناده قق محال # قال
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 بِ الْإِميَانِ، وهو بَابٌ فِي الْإِميَانِ بِاهللِ عَز  وَجَلَّ مِنْ شُعَ   الْأَو لُ 
 

نا أَبُو َغسَّاَن َماِلُك حدثنا ُشَعْيُب ْبُن أَي وَب، حدث  ،ِطي  ي ، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َشْوَذٍب اْلَواسِ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبرِ   -  91
، َعْن َسِعيِد ْبنِ ، حدثنا َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِبشْ  الن َّْهِدي   ِإَْسَاِعيلَ ْبنُ   اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعْثَماَن ٍر، َعِن الز ْهِريِّ

ُ َعَليْ قَاَل: َلمَّا قُِبَض َرُسو   -ْنهُ   عَ َرِضَي هللاُ   -ْبِن َعفَّاَن   ٌس َفُكْنُت ِمَّْن ُوْسِوَس، َفَمرَّ َعَليَّ ُوْسِوَس انَ   ِه َوَسلَّمَ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َأُخوَك فَ َلْم ُتَسلِّْم َجاَء فَ َقاَل: َسلََّم َعَلْيَك فَ ، ْنهُ َعَلْيِه، َفَشَكاِن ِإىَل َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ عَ َعْنهُ َفَسلََّم َعَليَّ فَ َلْم َأرُدَّ ُعَمُر َرِضَي هللاُ 

َوِإّنِ : َما َعِلمْ ْيِه، فَ ُقْلتُ َعلَ  َتْسِليَمُه،  أَبُو    ُت  َلِفي ُشْغٍل، فَ َقاَل:  َعْنُه: َوملَ؟ فَ قُ َعْن َذِلَك  ْلُت: قُِبَض َرُسوُل هللِا  َبْكٍر َرِضَي هللاُ 
ُ َعَلْيِه َوسَ  َأْسأَْلهُ َعْن جَنَاِة هَ   َم،لَّ َصلَّى اَّللَّ فَ ُقْمُت ِإلَْيِه فَاْعت َن َْقتُهُ فَ ُقْلُت: أبَِيِب أَْنَت    َذِلَك قَاَل: ْلُتهُ َعْن  َذا اأْلَْمِر قَاَل: َقْد َسأَ َومَلْ 

ِبَذِلَك، قَاَل: َقْد  َوأُمِّ  َأَحق   َعَلْيِه َوَسلَّمَ ي أَْنَت   ُ اأْلَْمِر قَاَل: "    نْ  عَ َسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َمْن قَِبَل اْلَكِلَمَة الَّيِت جَنَاِة َهَذا 
 ي َفِهَي َلهُ جَنَاٌة "، ا َعَلى َعمِّ َعَرْضتُ هَ 

 
ِري ، حدثنا َماِلُك و د  ال  ْعُقوَب، حدثنا اْلَعبَّاِس ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َحاتٍِ اِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن ي َ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  92

 ٌة " َلى َعمِّي فَ َردََّها َفِهَي َلهُ جَنَاقَاَل يف آِخرِِه: " َمْن قَِبَل اْلَكِلَمَة الَّيِت َعَرْضتُ َها عَ رْيَ أَنَّهُ  ِمث َْلهُ غَ ِعيَل َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ ْبُن ِإَْسَا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

ِمٍل، حدثنا  يَ ْعِِن َأمْحََد ْبَن َعْمرٍو، حدثنا أَبُو َكا ُد ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنا اْلب َزَّاُر  َأمحَْ ان  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أخرب   ْبنُ   َأْخرَباََن َعِلي    -  96
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللاِ   ولُ ِن اأْلََغرِّ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرسُ َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، عَ   أَبُو َعَوانََة، َعنْ  َم: " َمْن  َصلَّى اَّللَّ

 ْوًما ِمْن َدْهرِِه َأَصابَهُ قَ ْبَل َذِلَك َما َأَصابَهُ " نَ َفَعْتهُ ي َ ِإالَّ هللاُ قَاَل اَل ِإَلَه 
 رجاله ثقات. : إسناده المحقق # قال 

ِمْلَحاَن،  َوَأْخربََ   -  97 اْبُن  َأمْحَُد، حدثنا  أخربان  َعِليٌّ،  َخاِلٍد، حدثناعَ نا  حدث اَن  ْبُن  ُسْفيَاَن    ِعيَسىاْبُن    ْمُرو  َعْن  يُوُنَس،  ْبُن 
، َعْن َمْنُصوٍر، َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه غَ الث َّوْ   َبَدَل نَ َفَعْتهُ رْيَ أَنَّهُ قَاَل: َأجْنَْتهُ رِيِّ

 حيح. ص# قال المحقق: إسناده 
احْلَاِفُظ،    -  98 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإْسحَ   انأخرب َوَأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَ أَبُو  أخربان  اْلَفِقيُه،  إِبْ رَ اَق  ْبُن  ِمْلحَ مْحَُد  ْبِن  َفذََكَرهُ اِهيَم  اَن 

 ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ 
 يح. ح ص# قال المحقق: إسناده 

 َسِن اْلَقزَّاُز، حدثنا أَبُو َجْعَفرٍ احلَْ ْبُن    بِب َْغَداَد، حدثنا َحِبيبُ   ءً ْماَل  ْبُن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا احْلُْريف  إِ َأْخرَباََن َعْبُد الرَّمْحَنِ   -  99
لَهُ   ْفظُ لَّ َوال  -بُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمالِيِِنُ  ْبَن َعْبِد احْلَِميِد، َوَأْخرَباََن أَ اِن ، حدثنا ََيََْي يَ ْعِِن اَأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن ِإْسَحاَق احْلُْلوَ 

 ْبِن َخاِلٍد اْلرَبَاِثي   ْبِن أاََبَن ْبِن َمْيُموٍن السَّرَّاُج، َوَأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدِ   ِإبْ َراِهيمَ   مَُّد ْبنُ  َعِديٍّ احْلَاِفُظ، حدثنا حمَُ أخربان أَبُو َأمْحََد ْبنُ   -
ثَ نَا َعْبُد الرَّ قَااَل: َحدَّ  ُ َعَلْيِه وُل هللِا صَ َل: قَاَل َرسُ بِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاْبُن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَ   نِ محَْ ثَ نَا ََيََْي احْلِمَّاِن ، َحدَّ لَّى اَّللَّ
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ُفُضوَن َعْن رُُءوِسِهْم  هللاُ الَّ اَل يف ُنُشورِِهْم، وََكَأّنِ أبَِْهِل اَل ِإَلَه إِ ِإالَّ هللاُ َوْحَشٌة يف قُ ُبورِِهْم، وَ َوَسلََّم: " لَْيَس َعَلى َأْهِل اَل ِإَلَه    يَ ن ْ
 حْلََزَن "  َهَب َعنَّا االَِّذي َأذْ  يَ ُقولُوَن: احْلَْمُد َّللَِّ 

  ْسَلَم "" تَ َفرََّد ِبِه َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زَْيِد ْبِن أَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 دَثِ الْعَالَمِ  فَةِ اهللِ عَز  وَجَلَّ وَفِي حَ رِ عْ ي مَ فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَدِلَّةِ فِ   

دثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ٍئ، حدثنا السَِّري  ْبُن ُخَزمْيََة، ح، حدثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهانِ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  106
ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعِن اأْلَعْ  َهاِل ْبِن َعْمرٍو، عَ عَ ،  َمشِ َحدَّ ِه تَ َعاىَل: }َولََقْد َخَلْقنَاُكْم ُثَّ  اٍس يف قَ ْولِ  اْبِن َعبَّ ْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعنِ ِن اْلِمن ْ

 الّرَِجاِل، ُثَّ ُصوِّرُوا يف َأْرَحاِم النَِّساِء " [ قَاَل: " ُخِلُقوا يف َأْصاَلِب 11اف:  َصوَّْراَنُكْم{ ]األعر 
 صحيح. إسناده لمحقق: اال # ق

ث َ   -  107 اإْلِمَ َحدَّ بْ نَا  ْبنُ اُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل  ْبِن ُسَلْيَماَن، حدثنا َعْبُد هللِا  بْ   ُن حُمَمَِّد  ِقيِقي ، حدثنا حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ  الدَّ ِن زاَِيٍد 
حبَِرُي ْبُن َسْعٍد،  لِيِد، حدثنا  ةُ ْبُن اْلوَ حْلَْنظَِلي ، أخربان بَِقيَّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ا د، ح هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمِديِِن  َعْبُد  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد أَف ْ و َذرٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل َرُسو َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن قَاَل: قَاَل أَبُ  ْن َأْخَلَص هللاُ قَ ْلَبهُ  مَ َلحَ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َسلِ ِلْلِ  قَ ْلَبهُ  َوَجَعَل  َوِلسَ ميَاِن،  َصاِدقً يًما،  َوَخِليَقَتهُ انَهُ  ُمْطَمِئنًَّة،  َونَ ْفَسهُ  َوَجَعلَ   ا،  ُمْسَتِمَعًة،  ُمْسَتِقيَمًة،  اَنظِ   أُذُنَهُ  َنهُ  فََأمَّا  َوَعي ْ َرًة 

 يًا " ْلَبهُ َواعِ أَف َْلَح َمْن َجَعَل هللاُ ق َ  ٌة ِلَما يُوِعي اْلَقْلُب، َوَقدْ رَّ ُمقِ اأْلُُذُن َفِقْمٌع، َوأَمَّا اْلَعنْيُ فَ 
 حسن.: إسناده الهيثميقال قال المحقق: # 

احْلَُسنْيِ   -  108 أَبُو  ِإَْسَاعِ َأْخرَباََن  ِبْشَراَن، حدثنا  ْبُن  بْ   َمْنُصورٍ يُل  ْبُن  َأمْحَُد  الصَّفَّاُر، حدثنا  حُمَمٍَّد  َعْبُد  مَ رَّ ال   ُن  اِدي ، حدثنا 
َوَلهُ ُجُنوٌد، فَِإَذا َصُلَح  ْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " اْلَقْلُب َمَلٌك   َصاِلٍح، عَ ٍم، َعْن َأيِب ، أخربان َمْعَمٌر، َعْن َعاصِ الرَّزَّاقِ 
َفَسَدْت    اْلَمِلكُ  اْلَمِلُك  َفَسَد  َوِإَذا  ُجُنوُدُه،  َواْلعَ ودُ ُجنُ َصُلَحْت  ِقَمٌع،  َواأْلُُذاَنِن  َواللِّسَ ُه،  َمْسَلَحٌة،  نَاِن  تُ ْرجَُ ي ْ َواْلَيدَ اُن  اِن اٌن، 

َهِقي  َرمِحَهُ َوالطَِّحاُل َضِحٌك، َواْلُكْلي َتَاِن مَ َجنَاَحاِن، َوالّرِْجاَلِن بَرِيَداِن، َواْلَكِبُد َرمْحٌَة،   تعاىل: "    هللاُ ْكٌر، َوالّرِئَةُ نَ َفٌس " قَاَل اْلب َي ْ
َمْوقُوفً  َجاَء  اْلَقْلِب  َهَكَذا  َوَمْعنَاهُ يف  الن  ْعمَ َجاَء يف َحدِ ا،  احلَْ يِث  َعْبِد هللِا  أَبُو  َأْخرَباََنهُ   " َمْرفُوًعا  َبِشرٍي  ْبِن  أَبُو  اِن  أخربان  اِفُظ، 

َأمْحَُد   حدثنا  َسِعيٍد   ، النََّسِويِّ حممد   ْبُن 
 ح. صحي# قال المحقق: إسناده 

ْبنُ   -  109 هللِا  َعْبُد  َرَواهُ  ِبِِ َوَقْد  َمْعَمٍر  َعْن  اْلُمبَاَرِك،  رَفَ َعهُ ْسنَاِدهِ   َوقَاَل:    
ثنا د، ح دِ اْبِن اْلُمبَاَرِك، فَ َقاَل: َحدََّثِِن أَبُو اأْلَْسوَ   ِئَل احْلََسُن ْبُن ِعيَسى، َعْن َحِديثِ : سُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم الن َّْيَسابُوِري  قَالَ 

 أَْيًضا احْلََكُم ْبُن ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفذََكَرُه، َوَرَواهُ َأيِب َصاِلحٍ  ُجوِد، َعنْ ، َعْن َعاِصِم ْبِن َأيِب النَّ َعْبُد هللِا، أخربان َمْعَمرٌ 
 ِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد َمْرفُوًعاَعْن عَ  َفِصيٍل،

 ه من لم أعرفه. ي فده سنا# قال المحقق: إ
نا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،  ْبُن حُمَمٍَّد، حدثاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، حدثنا َعبَّاسُ الر وْذاَبرِي ، َأْخربََ  أَبُو َعِليٍّ  َأْخرَبانَ   -  110
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ْبِصُروَن{ ْم أََفاَل ت ُ يف أَنْ ُفِسكُ ، َرِضَي هللاُ َعْنُه: }وَ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الز َبرْيِ ِفعِ تَ يَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمرْ حدثنا ُسفْ 
 "  [ قَاَل: " َسِبيُل اْْلَاَلِء َواْلب َْولِ 21]الذارايت: 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
َأْخربََ   -  111 ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  الرَّزَّاُز، حدثنا  أَ   انَ َأْخرَباََن  َجْعَفٍر  اْلفَ بُو  اْلَولِيِد  ْبُن  نُ َعيْ حَّاُم، حدثنَأمْحَُد  أَبُو  ٍم، حدثنا  ا 

اَل: "  [ قَ 21  }َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن{ ]الذارايت:َكِثرٍي، َعِن َعْبِد هللِا ْبِن الز َبرْيِ ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  
 . ْوِل " َكَذا قَالَ َسِبيُل اْْلاََلِء َواْلب َ 

 
أَ   -  112 اْلَفِقيهُ َوَأْخرَباََن  َحْفٍص  بُو طَاِهٍر  ْبِن  ْبُن ُعَمَر  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  أخربان  ُخَزميَْ ،  ْبُن  السَِّري   اأْلَبِيَوْرِدي ،  التَّاِجُر، حدثنا  َة 

 رْيِ َفذََكَرهُ ِن اْلُمْرَتِفِع، َعِن اْبِن الز بَ ِد بْ حُمَمَّ  ،َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعنْ  ،انُ يَ حدثنا أَبُو نُ َعْيٍم، حدثنا ُسفْ 
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

ْبُن عَ   -  119 ث َ   ْضِل َعْبُدوُس ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َمْنُصوٍر،اْلفَ   ْبِد اْلَعزِيِز، َأْخرَباََن أَبُوَأْخرَباََن مَحَْزةُ  َس  مَُّد ْبُن ِإْدرِيو َحاتٍِ حمَُ بُ أَ   نَاَحدَّ
، َعِن ابْ ِبٍت، َعِن اْلَوا َحاتٍِ الّزِمِّي  اْلُمَؤدُِّب، َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َثَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  الرَّازِي ، َحدَّ  ِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ زِِع ْبِن اَنِفٍع، َعْن َساملٍِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصلَّ  َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ    تت ََفكَُّروا يف هللِا "  َواَل  -َمَتهُ  يَ ْعِِن َعظَ  -تَ َفكَُّروا يف آاَلِء هللِا ى اَّللَّ
 َهَذا ِإْسنَاٌد ِفيِه َنظَرٌ 

 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال
ارِِمي ، حدث طََّرائِِفي ، حدثنا ُعْثَماُن بْ ل ا َسنِ بُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أخربان أَبُو احلَْ َأْخرَباََن أَ   -  121  ْبُن  نا َعْبُد هللاِ ُن َسِعيٍد الدَّ

يًّا{ ]مرمي: ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعنْ ٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ َصالِ  هُ يف قَ ْوِلِه: }َهْل تَ ْعَلُم َلهُ َسَِ
  َمَثاًل، َأْو َشب ًَها " ْل تَ ْعَلُم لِلرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ " هَ [ 65

 ال بأس به وفيه انقطاع. سناده # قال المحقق: إ
َقطَّاُن، حدثنا  لْ  اْضلِ يَ ْعُقوَب، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلفَ أخربان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  122

َعبْ  ْبُن  بْ َعِلي   ِعيَسى  ْبِن  الرَّمْحَِن  قَ ِد  َماِت  أَ ِن  ثَ نَاااَل: حدثنا  َحدَّ اْلِغَفارِي ،  َغَرزََة  َأيِب  ْبِن  َحازِِم  ْبُن  يَزِيَد، حدثنا    مْحَُد  ْبُن  َخاِلُد 
"  [ قَاَل:  65:  يًّا{ ]مرمي َجلَّ: }َهْل تَ ْعَلُم َلهُ َسَِ  َعْنهُ يف قَ ْوِلِه َعزَّ وَ هللاُ َي  ضِ ، َعْن َِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَ ِإْسَرائِيلُ 

 لَْيَس َأَحٌد يَُسمَّى الرَّمْحََن َغرْيَهُ " 
 رجاله ثقات. ده # قال المحقق: إسنا
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 وَاتُ اهللِ عَلَيْهِمْ عَام ة  لَ صَ   الْإمِيَانِ، وَهُوَ بَابٌ فِي الْإمِيَانِ بِرُسُلِ اهللِ الثَّانِي مِنْ شُعَبِ 

َعِلي     -  126 احْلََسِن  أَبُو  اْْلَاَأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعمْ ْبُن  أَبُو  بِب َْغَداَد، حدثنا  السَّمَّ   رٍوِِشِي   ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اِك،  ُعْثَماُن 
ْبَن َماِلٍك َرِضَي  ْعُت أََنَس َة قَاَل: َسَِ حدثنا ُشْعَبُة، َعْن قَ تَادَ  ْثَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن فَاِرٍس،ا عُ دثنحدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َرْوٍح اْلَمَداِئِِن ، ح

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َشِهدَ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللاِ هللاُ َعْنهُ َُيَدُِّث َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ   اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ خُمِْلًصا   نْ  أَ  َصلَّى اَّللَّ
 اجْلَنََّة "  هللِا َدَخلَ  ًدا َرُسولُ ِمْن قَ ْلِبِه، َوَأنَّ حُمَمَّ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
ِد اجْلَبَّاِر،  ْعُقوَب، حدثنا َأمْحَُد ْبُن َعبْ ي َ ُن بْ   ْبُن ُموَسى قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ حْلَاِفُظ، َوحُمَمَّدُ بُو َعْبِد هللِا اَأْخرَباََن أَ  - 129

، َعْن ُعب َْيِد ْبِن اْسُعوِديِّ قَ ، َعِن اْلمَ حدثنا وَِكيعٌ  ُت: اَي َرُسوَل هللِا ْْلَْشَخاِش، َعْن َأيِب َذرٍّ قَاَل: قُ ْلاَل: أَنْ بََأِن أَبُو ُعَمَر الدَِّمْشِقي 
 َعْم َنِب  ُمَكلٌَّم " ؟ قَاَل: " ن َ َنِبٌّ َكانَ  ِفريًا ". قَاَل: قُ ْلُت آَدمُ اَئٍة َوِبْضَعَة َعَشَر َجًّا غَ َثُِ اَل َكِم اْلُمْرَسُلوَن؟ قَاَل: " ثَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
ُ َعَلْيِه  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   َرةَ ي ْ ُعب َْيَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََثِبٍت، َعْن َأيِب ُهرَ ا وَِكيٌع، َعْن ُموَسى ْبِن  َوَحدَّثَ نَ   قَاَل:  -  130 ى اَّللَّ
 ِء هللِا َوُرُسِلِه، فَِإنَّ هللاَ بَ َعثَ ُهْم َكَما بَ َعَثِِن "َلى أَْنِبيَا" َصل وا عَ  َوَسلََّم:

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
، َعْن   اللَّْيِثيِّ ، َعْن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاءٍ   ،يفٌ عِ ََيََْي ْبُن َسِعيٍد السَّْعِدي  اْلَبْصِري  َوُهَو ضَ َوَرَوى    -  131

:  تُ ْل: ق ُ ِبٍّ َوَأْربَ َعٌة َوِعْشُروَن أَْلَف َنِبٍّ ". قَالَ ِمائَةُ أَْلِف نَ النَِّبي وَن؟ قَاَل: "  اَي َرُسوَل هللِا، َكِم    َذرٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قُ ْلُت:  َأيِب 
ُهْم؟   "   ثََة َعَشرَ قَاَل: " َثاَلَُثِائٍَة َوَثاَل َكِم اْلُمْرَسُلوَن ِمن ْ

بْ  َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  أخربان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  بِب َْغَداَد،َأْخرَباََن  السَّاِمِري   اْلَفْضِل  ْبُن   ُن  ََيََْي  َعَرفََة، حدثنا  ْبُن  احْلََسُن  حدثنا 
، َعنْ  آَخَر َغرْيِ  " َورُِوي َذِلَك ِمْن َوْجهٍ  ْعِدي  اْلَبْصِري  َفذََكَرهُ سَّ ال يدٍ َسعِ    َأيِب َذرٍّ " َقِويٍّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
أَبُ   -  132 احْلَافِ َأْخرَباََن  َعْبِد هللِا  أَ و  َأْخرَباََن  ْبُن عَ ُظ،  حُمَمَُّد  اْلَعْنرَبِي ، حدثنا  زََكرايَّ  ا ْبدِ بُو  إِ ل  ْبُن  ِإْسَحاُق  بْ َراِهيَم، سَّاَلِم، حدثنا 

بْ  ِإْسرَ   ُن حُمَمٍَّد،أخربان َعْمُرو  اْبِن َعبَّ حدثنا  ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ُكْر يف اٍس، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َواْذ ائِيُل، َعْن َِسَاِك 
إِنَّهُ َكاَن ِصدِّيقً  إِبْ َراِهيَم  نَ اْلِكتَاِب  اأْلَ 41ا{ ]مرمي:  يًّ بِ ا  قَاَل:" َكاَن  ِإْسرَ [  َبِِن  ِمْن  ِإالَّ ْنِبيَاءُ  نُ   ائِيَل  َوُهوٌد،  َعَشَرًة:  َوَصاِلٌح،  وٌح، 

َيكُ َْسَاِعيُل، َوِإْسَحاُق، َويَ ْعُقوُب، وَ َولُوٌط، َوُشَعْيُب، َوإِبْ َراِهيُم، َوإِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َومَلْ  اَْسَانَ مِ   نْ حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ ِن  اأْلَْنبِيَاِء َمْن لَهُ 
 ُب، َوِعيَسى اْلَمِسيُح" ئِيُل يَ ْعُقو َسى فَِإْسَرا ِإالَّ ِإْسَرائِيُل، َوِعي

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
ث َ   -  133 عَ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ نَا أَبُو عَ َحدَّ ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن   ُق ْبنُ ِإْسَحا    ِِبَكََّة، َحدَّثَ نَااِن  ن ْ
، َعْن ِعْكرَِمَة، عَ لرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَي وَب السَّْختِ َعْبُد ا ُهَمايَاِنِّ ، " َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن اْلُمِغريَِة، َجاَء ِإىَل  ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ



12 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِبِّ النَّ  ن َُهَما ِإىَل  َرقَّ َلُه، ف َ ، َفَكَأنَّ   فَ َقَرأَ َعَلْيِه اْلُقْرآنَ َصلَّى اَّللَّ َأْن قَاَل اْلَولِيُد:  ب ََلَغ َذِلَك َأاَب َجْهٍل، َفذََكَر َما َجَرى بَ ي ْ
، َواَل َأْعَلمُ َوهللِا َما ِفيكُ  ،جَ رَ  بِ ْم رَُجٌل َأْعَلُم اِبأْلَْشَعاِر ِمِنِّ ،    زِِه َواَل ِبَقِصيَدتِِه ِمِنِّ ئًا ْشِبهُ الَّذِ َوهللِا َما يُ َواَل أبَِْشَعاِر اجلِْنِّ ي يَ ُقوُل َشي ْ

إِنَّهُ  نَّهُ لَي َْعُلو َوَما يَ ْعَلى، وَ إِ وَ   ُه،َوًة، َوِإنَّهُ َلُمْثِمٌر َأْعاَلهُ ُمْغِدٌق َأْسَفلَ ُقوُل: َحاَلَوًة َوِإنَّ َعَلْيِه َلَطاَل ِمْن َهَذا، َوهللِا ِإنَّ لَِقْوِلِه الَِّذي ي َ 
ثَ نَاهُ َمْوصُ  َر احْلَِديثَ َتهُ " َوذَكَ لَُيَحطُِّم َما حتَْ  َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " َهَكَذا َحدَّ ْن أَي وَب، َعْن ِعْكرَِمةَ  واًل، َوَرَواهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، عَ قَاَل اْلب َي ْ

 [ " 90{ ]النحل: ُر اِبْلَعْدِل َواإْلِْحَسانِ يِت قَ َرَأَها }ِإنَّ هللاَ َيَْمُ الَّ  ةَ ُمْرَساًل، َوذََكَر اآْليَ 
ِة، َونَ َفٌر ِمْن قُ َرْيٍش، َوَقْد َحَضَر اْلَمْوِسُم نَي اْجَتَمَع اْلَولِيُد ْبُن اْلُمِغريَ َورُوِّينَا ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأتَّ ِمْن َذِلَك: " حِ 

َواِحٍد ِفيمَ تَ جْ لِيَ  َأاَب َعْبِد   َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ ا يَ ُقولُوَن: يف حُمَمٍَّد  ِمُعوا َعَلى رَْأٍي  اَي  اْلَعَرِب، فَ َقالُوا: فَأَْنَت  لُِوفُوِد  َِشٍْس فَ ُقْل  َسلََّم 
َفَما ُهَو اْلُكهَّاَن    َو ِبَكاِهٍن. لََقْد رَأَْيتُ نَ ُقوُل َكاِهٌن. فَ َقاَل: َما هُ   :واالُ ُم ِبِه، فَ َقاَل: َبْل أَنْ ُتْم فَ ُقولُوا: َأَْسَُع فَ قَ َوأَِقْم لنا رَأاًَي نَ ُقو 

ََتَاجُلِِه،   اَل ، وَ أَيْ نَا اجْلُنُوَن، َوَعَرف ْنَاهُ َفَما ُهَو ِِبَْنِقهِ َقاَل: َما ُهَو ِِبَْجُنوٍن، َوَلَقْد رَ َزْمَزَمِة اْلَكاِهِن َوِسْحرِِه، فَ َقالُوا: نَ ُقوُل ََمْنُوٌن. ف َ بِ 
ْعَر ِبَرَجزِِه َوَهَزِجِه، َوَقرِيِضِه، وَ  ِبَشاِعٍر،  اَل: َما ُهوَ فَ َقالُوا: نَ ُقوُل َشاِعٌر قَ   َواَل َوْسَوَسِتِه، َمْقبُوِضِه َوَمْبُسوِطِه، َفَما َوَلَقْد َعَرف ْنَا الشِّ

ْعِر قَالُوا: فَ ن َُقوُل ُهَو َساِحٌر قَاَل: َفَماُهَو ابِ  ْفِثِه وَ   اَر َوِسْحَرُهْم، َفَما ُهوَ َساِحٍر لََقْد رَأَيْ نَا الس حَّ بِ َو  هُ   لشِّ ، فَ َقالُوا: َفَما  اَل َعْقِدهِ بِن َ
َلُمْغِدٌق، َوِإنَّ فَ ْرَعهُ جَلًََن، َفَما أَن ْ ِإنَّ ِلَقْولِِه حَلاََلَوًة، َوِإنَّ أَ تَ ُقوُل اَي َأاَب َعْبِد َِشٍْس قَاَل: َوهللِا   ئًا ِإالَّ  بِ ُتمْ ْصَلهُ    َقائِِلنَي ِمْن َهَذا َشي ْ

وَ  اَبِطٌل،  أَنَّهُ  أَق ْرَ ُعِرَف  اْلَقْوِل  ِإنَّ  أَبِي َب  َوَبنْيَ  اْلَمْرِء،  َبنْيَ  يُ َفرُِّق  َساِحٌر  تَ ُقولُوا:  َأِخيِه  َأْن  َوَبنْيَ  اْلَمْرِء،  َوَبنْيَ  َوَبنْيَ  ِه  اْلَمْرِء  َوَبنْيَ 
لِيِد ْبِن اْلُمِغريَِة: }َذْرِن، َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا{  لَّ يف اْلوَ  َعزَّ َوجَ ْنهُ ِبَذِلَك، فَأَنْ َزَل هللاُ نْيَ َعِشريَتِِه فَ تُ َفّرِقُوا عَ بَ وَ   ءِ َزْوَجِتِه، َوَبنْيَ اْلَمرْ 

 [ 26َقَر{ ]املدثر:  [ ِإىَل قَ ْوِلِه: }َسُأْصِليِه سَ 11دثر: ]امل 
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 بَُكرْيٍ،  ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، حدثنا يُوُنُس ْبنُ ْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوبَ ُظ، حدثنا أَبُو ا ْبِد هللِا احْلَافِ اَنهُ أَبُو عَ ربََ َأخْ "    -  134
ُهمَ َرِضَي هللاُ   -َعِن اْبِن َعبَّاٍس،    ،ةَ رِمَ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َأْو ِعكْ   َأيِب حُمَمٍَّد،  ِن ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبنُ َعِن ابْ  ، َأنَّ -ا   َعن ْ

ِة يف اجلُْ   ْن قُ َرْيٍش َفذََكَرُه. " َوَقْد ذََكْراَنهُ يف ُمِغريَِة اْجَتَمَع َونَ َفٌر مِ اْلَولِيَد ْبَن الْ  ْزِء الثَّاِمِن ِمْنهُ َمَع َسائِِر َما َورََد، ِكتَاِب َداَلِئِل الن  بُ وَّ
ا ْبنِ رِ ضْ لنَّ َعِن  َبَة  َوُعت ْ احْلَاِرِث،  ْبِن  ِفي  َوَغرْيِِِهَا  رَبِيَعَة  قَالُوا:    ََسَاعِ َما  مِ ِعْنَد  َيْسَمُعوا  مَلْ  ُْم  َأنَّ ِمْن  بِِه  َواْعرَتَفُوا  اْلُقْرآِن،  َويف    ث َْلُه، 

لِِّه، ى الدِّيِن كُ  َوَجلَّ: }لُِيْظِهَرهُ َعلَ غَْيِب، َوَذِلَك يف قَ ْوِلِه َعزَّ الْ   نِ ِلْلِْعَجاِز: َأَحُدُِهَا َما ِفيِه ِمَن اْْلرََبِ، عَ   اْلُقْرآِن َوْجَهاِن آخران
]التوبة:  َوَلوْ  اْلُمْشرُِكوَن{  }لََيْسَتْخِلفَ 33 َكرَِه  َوقَ ْولِِه:  ]النور:  [،  اأْلَْرِض{  يف  َوق َ 55ن َُّهْم  بَ ْعِد  [،  ِمْن  }َوُهْم  الر وِم:  يف  ْولِِه 

هُ  [، َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن َوْعدِ 4وَن يف ِبْضِع ِسِننَي{ ]الروم:  ِلبُ غْ غََلِبِهْم َسي َ  يف زََمانِِه َوبَ ْعَدُه، ُثَّ َكاَن َكَما َأْخرَبَ، َوَمْعلُوٌم  اِبْلُفُتوِح  ِه ِإايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نَي ِص اأْلَوَّلِ ِفيِه ِمَن اْْلرََبِ َعْن َقصَ اِلُس َأْهَلَها. َواآْلَخُر: َما  يَُ    َكاَن اَل يَ ْعَلُم الن ُجوَم َواَل اْلِكَهانََة، َواَل أَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاْن َكاَن ِمْن أَْهِل تِْلَك اْلُكُتِب وَ  ِخاَلٍف اد ِعَي َعَلْيِه ِفيَما َوَقَع اْْلرََبُ َعْنهُ ِمَّ ِمْن َغرْيِ  يًّا اَل أُمِّ َن  َمْعُلوٌم أَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ
َواَل  ُيَاِلُس  يَ ْقَرأُ ِكتَااًب،  َواَل  ََيُط ُه،  اْلِكتَ   ِلْْلَخْ َأْهَل  َبَشٌر  اِب  يُ َعلُِّمهُ  أَنَّهُ  بَ ْعُضُهْم  زََعَم  َوِحنَي  ُهْم،  َعن ْ َعَلْيِه ِذ  َذِلَك  تَ َعاىَل  رَدَّ هللاُ 

 [ " 103نحل:  ا ِلَساٌن َعَريِبٌّ ُمِبنٌي{ ]الذَ هَ ، وَ اَل: }ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ فَ قَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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نا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، حدثنا  لرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، حدثَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف الت َّْفِسرِي، أخربان َعْبُد ا   -  135
َأيِب  ْبُن  إِ آَدُم  أَ ايَ   اْبِن  َوْرقَاُء، َعِن  احْلَْضَرِميِّ   ْت قُ َرْيٌش:قَاَل: " قَالَ يِب جنَِيٍح، َعْن َُمَاِهٍد  ٍس، حدثنا  يُ َعلُِّم حُمَمًَّدا َعْبٌد اِلبن  َا  ِإَّنَّ

 اِبلر وِميَِّة َأْي يَ َتَكلَّمُ   -[ 103{ ]النحل: يٌّ مِ ْعجَ َعزَّ َوَجلَّ: }ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوُن ِإلَْيِه أَ ، وََكاَن َصاِحَب ُكُتٍب يَ ُقوُل هللاُ  رُوِميٌّ 
 [ " 103]النحل:    ُمِبنٌي{ِلَساٌن َعَريِبٌّ }َوَهَذا  -

 اِهٌد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس. . . . . " تَاِب اْلُمْسَتْدَرِك فَ َقاَل: َعْن َمَُ " َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف كِ 
 . يفضعه ناد# قال المحقق: إس

اإْلِْسنَادِ   -  136 َوْرقَاُء، َعْن ُحصَ َوهِبََذا  ْبِن َعبْ ، حدثنا  ُمْسِلمِ نْيِ  ْبِن  الرَّمْحَِن، َعْن ُعب َْيِد هللِا  احْلَْضَرِميِّ قَاَل: "    ِد  لَنَا  ْبِن  َكاَن 
ا َمرَّ َما، فَ ُرِبََّ َكااَن يَ ْقَرآِن ِكتَااًب ْلَُ اآْلَخُر: َجرْبٌ، وكاان صيقلني وَ ، وَ ارٌ ْن َأْهِل َعنْيِ التَّْمِر وُيَسمَّى َأَحُدُِهَا: َيسَ انِيَّاِن مِ ُغاَلَماِن َنْصرَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَم َعَلْيِهَما،  َرسُ  َا يَ ت ََعلَّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ هُ فَ َقاَل اْلُمْشرُِكوَن: ِإَّنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمن ْ نْ َزَل هللاُ َعزَّ أَ فَ   َماُم حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
ُمَ َرَوى َعْن أَ ِب  ِفيَما   اآْليََة " َوزََعَم اْلَكْلَوَجلَّ َهِذهِ  ُهَما " َأنَّ ا َكااَن َأْسَلَما، َفَكاَن َرُسوُل  يِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَْتِيُهَما فَ ُيحَ هللاِ    "  ِعرْبَانِيَّةِ يَ ْقَرآِن ِكتَابَيُهَما اِبلْ َما، َويُ َعلُِّمُهَما، وََكااَن  هُ ث ُ دِّ  َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 لَائِكَةِ بِالْمَ   نِ، وَهُوَ بَابٌ فِي الْإمِيَانِ الثَّالِثُ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَا 

ت َ   -  139 َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ  احْلَاِفُظ يف َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  :  ىلَ َعاقَاَل اْلب َي ْ اآْليَ   هللِا  َأْخرَباََن َعْبُد  تَ ْفِسرِي َهِذهِ  الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن ِة 
َنهُ هِ ْولِ ق َ   ْرقَاُء، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن َُمَاِهٍد، يف ْبُن احْلَُسنْيِ، حدثنا آَدُم، حدثنا وَ   اْلَقاِضي، حدثنا ِإبْ َراِهيمُ  ،   تَ َعاىَل: }َوَجَعُلوا بَ ي ْ

بَ نَاُت هللاِ 158ات، آية رقم:  ]سورة: الصاف  َوَبنْيَ اجْلِنَِّة َنَسبًا{  تَ َعاىَل، فَ َقاَل َْلُْم: أَبُو [ قَاَل: " قَاَل ُكفَّاُر قُ َرْيٍش: اْلَماَلِئَكةُ 
أُمََّهاَُتُمْ   َبْكرٍ  َفَمْن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  دِّيُق  ف َ الصِّ ،الُ قَ ؟  اجلِْنِّ َسَرَواِت  بَ نَاُت  َوَجلَّ:    وا:  َعزَّ  هللاُ  َعلِ فَ َقاَل  ُْم    َمتِ }َولََقْد  ِإنَّ اجْلِنَّةُ 

َا َسَتْحُضُر احلَِْساَب "، قَالَ [ يَ ُقولُ 158َلُمْحَضُروَن{ ]سورة: الصافات، آية رقم:   ْن : " َواجْلِنَّةُ ِهَي اْلَماَلِئَكةُ " َورُوِّينَا، ع: ِإنَّ
،  ْلَماَلِئَكَة بَ نَاَت هللِا مِ َدَة أَنَّهُ قَاَل: " َجَعُلوا ااقَ تَ   اْلي َُهوُد ِإنَّ  َداءُ هللِا "، َوَعْن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوِنِّ قَاَل: " قَاَلتِ وََكَذَب َأعْ َن اجلِْنِّ

 ، َفَخَرَجِت اْلَماَلِئَكةُ " هللاَ َصاَهَر اجلِْنَّ 
 

اْلكَ  َعِن  َذلِ   ِبِّ ْلَورُوِّينَا،  يَ ُقوُل   " قَاَل:  هللِا  لِ   كَ أَنَّهُ  بَ نَاُت  اْلَماَلِئَكةُ  َعِلمَ َقْوِْلِِم  }َوَلَقْد  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللاُ  ُْم يَ ُقوُل  ِإنَّ اجْلِنَّةُ  ِت 
النَّارَ 158وَن{ ]الصافات:  َلُمْحَضرُ  بَ نَاُت هللِا، قال وَ   [ حُمَْضُروَن  اْلَماَلِئَكةُ  اآْليَةُ يف ال   لُ َقاي ُ الَِّذيَن قَالُوا  زَّاَنِدقَِة،  نَ َزَلْت َهِذِه 

َأنَُّ  خَ َوَذِلَك  قَالُوا:  ا ْم  هللاُ  أَلَْخلُ َلَق  ِإبِْليُس  فَ َقاَل:  َواأْلَنْ َعاَم،   ، َوالدََّوابَّ النَّاَس،  َفَخَلَق  به  َأُضر ُهْم  َخْلًقا  َواْلَعَقاِرَب َقنَّ  حْلَيَّاِت 
بَاَع، َفَذِلَك قَ ْولُ  َنُه، َوبَ عَ ت َ   هُ َوالسِّ بِْليُس َأْخَزاهُ هللاُ تَ َعاىَل هللا َعمَّا لُوا: ُهَو إِ [ قَا158فات:  نْيَ اجْلِنَِّة َنَسبًا{ ]الصااىَل: }َوَجَعُلوا بَ ي ْ

 "  ُيْشرُِكوَن 
 

ِن َنْصٍر، حدثنا يُوُسُف خربان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بْ أ  َن، رُو لدَّهَّاُن، أخربان احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهاَأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ا   -  140
 ُن َمْرَواَن، َعِن اْلَكْلِبِّ َفذََكَرهُ ا حُمَمَُّد بْ ِباَلٍل، حدثنْبُن 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َشاُم ْبُن َعمَّاٍر، حدثنا َعْبُد نَا هِ َحدَّث َ  بُو زُْرَعَة الرَّاِزي ،أَ نا حدثاِهٍر اْلَفِقيُه، أخربان أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو طَ  - 147
، َعِن اأْلَْنَصارِ بِِّه ْبُن َصاِلٍح اْلُقَرِشي ، حدثنا ُعْرَوةُ بْ رَ  ُ عَ ُن رَُوميٍْ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ   هِ َليْ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّا َخَلَق هللاُ آَدَم عَ يِّ
نْ يَاُكُلوَن َويَ ْقت َُهْم َيَْ اْلَماَلِئَكُة: اَي َرب  َخلَ   لسَّاَلُم َوُذرِّي ََّتهُ قَاَلتِ ا ، َولَنَا اآْلِخَرَة، فَ َقاَل ْشَربُوَن، َويَ ْنِكُحوَن َويَ رَْكبُوَن فَاْجَعْل َْلُُم الد 

 قُ ْلُت َلهُ ُكْن َفَكاَن "  َفْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي َكَمْن ن َ وَ  ،اَرَك َوتَ َعاىَل: اَل َأْجَعُل َمْن َخَلْقُتهُ بَِيَديَّ هللاُ تَ بَ 
هَ  اأْلَْنَصارِيِّ َويف ثُ ُبوتِِه َنظٌَر، َوَمْن   نَاِدِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ هللاُ: " َوقَاَل ِفيِه َغرْيُهُ َعْن ِهَشاِم ْبِن َعمَّاٍر ِبِِسْ ِقي  َرمِحَهُ  قَاَل اْلب َي ْ

ُهْم ِإبِْليُس ُدوَن اْلَمَْلِ اأْلَْعَلى، َوُهُم اأْلَشْ يَل الَِّذي كَ رَاَد اْلَقبِ هُ َأْن يَ ُقوَل: يف َهَذا أَ اَلِئَكِة ُهْم قَِبياَلِن َأْشبَ مَ الْ   يف قَاَل   رَاُف، اَن ِمن ْ
 ْعَلُم " َواْلُعظََماءُ َوهللاُ تَ َعاىَل أَ 

 فيه من لم أعرف حاله. # قال المحقق: إسناده 
 

ا َعبَّاُس  ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، حدثن  الس كَِّري  بِب َْغَداَد، حدثنا ِإَْسَاِعيلُ   َعْبِد اجْلَبَّارِ   هللِا ْبُن ََيََْي ْبنِ    أَبُو حُمَمٍَّد َعْبدُ ْخرَبانَ أَ   -  149
ثَ نَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َعِن احْلََكِم، عَ قُفِ ْبُن َعْبِد هللِا الرتَّْ  ، َحدَّ ْعُت اْبَن َعبَّ رِ ِعكْ ْن ي  ُهما يَ قُ َمَة قَاَل: َسَِ هللاَ   وُل: " ِإنَّ اٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
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َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلىَعزَّ    ُ اأْلَْنِبيَا  َوَجلَّ َفضََّل حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ َعَلى  َأْهِل السََّماِء، َوَعَلى  اَي اْبَن َعبَّاٍس، َما َفْضُلهُ   لِ َأهْ ِء ". قَالُوا: 
ُهْم ِإّنِ ِإَلٌه ِمْن ُدونِِه، َفَذِلَك جَنْزِيِه َجَهنَّمَ }َوَمْن يَ ُقلْ السََّماِء:     َعزَّ َوَجلَّ قَاَل أِلَْهلِ لسََّماِء؟ قَاَل: " أِلَنَّ هللاَ ا  َكَذِلَك جَنِْزي  ِمن ْ

َعَلْيِه  29ياء:  الظَّاِلِمنَي{ ]األنب  ُ ِلُمَحمٍَّد َصلَّى اَّللَّ َلَك فَ ْتحً مَ لَّ َوسَ [، َوقَاَل  لِي َْغِفَر َلَك هللاُ : }ِإانَّ فَ َتْحنَا  ُمِبينًا،  تَ َقدَّ ا  َما  ِمْن    َم 
ا ْلنَ : " أِلَنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }َوَما َأْرسَ َما َفْضلُهُ َعَلى اأْلَْنِبيَاِء؟ قَالَ [ ". قَالُوا: اَي اْبَن َعبَّاٍس،  2ِبَك َوَما َتََخََّر{ ]الفتح:  َذنْ 
قَ وْ مِ  بِِلَساِن  ِإالَّ  َرُسوٍل  ]إبراهيم:  ْن  هللاُ 4ِمِه{  َوقَاَل  لِ [  تَ َعاىَل  صَ   َرُسواًل ُمَحمٍَّد  لِلنَّاِس  }َوَأْرَسْلنَاَك  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ { لَّى 

ْنِس َواجْلِنِّ " وََكَذِلَك رََواهُ إِ [ فََأْرَسَلهُ هللاُ تَ عَ 79]النساء:  . " َومَ َعْن أَبِيِه َولَْيَس اِبْلقَ   يُم ْبُن احْلََكِم ْبِن َأاَبَن،هِ َراب ْ اىَل ِإىَل اإْلِ ْن ِويِّ
اِبلْ  َأْشَر قَاَل  }لَِئْن  َوَجلَّ:  َعزَّ  ِبَقْولِِه  َعاَرَضهُ  اآْلَخِر  َولََتُكونَ َقْوِل  َعَمُلَك،  لََيْحَبَطنَّ  اْْلَاِسرِيَن{ ]الزمر:  ْكَت  ِمَن  َأْن 65نَّ  ِإالَّ   ]

طَاُب َوَقَع ِإلَْيِه،  ئِ قَاَل  يَ ُقو  َأوْ ٌل: اْلِْ اآْليََة الَّيِت قَ َرَأَها اْبنُ   ْن َكاَن ُهوَ  يَ ُقوَل: إِ َواْلُمَراُد ِبِه َغرْيُهُ  َعبَّاٍس ِفيَما    اْلُمَراُد ِبِه فَ َقْد َأمََّنهُ 
 رُِوَي َعْنهُ " 

 ضعيف. لمحقق: إسناده # قال ا
 

أَ   -  151 اأْلُْستَاذُ  مَ بُ َأْخرَباََن  طَانْ و  ْبُن  اْلَقاِهِر  ِمنْ ُصورٍَعْبُد  اْلَعبَّاسِ ِهٍر  أَبُو  َأْصِلِه، حدثنا  اْلَعْمَرِوي    َأمْحَدُ     َأمْحََد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن 
حدثنا ُعب َْيُد  ْلَغفَّاِر ْبُن ُعب َْيِد هللِا،  ا  دُ َعبْ اٍد السَّرَّاُج، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، حدثنا  ْكٍر حُمَمَُّد ْبُن مَح ويَْه ْبِن َعبَّ ِإْماَلًء، حدثنا أَبُو بَ 

ْبُن ْتَّ  أَبِيِه، َعْن عَ ي ، َعْن خَ اٍم الس َلمِ هللِا  ْبِن َشغَاٍف، َعْن  ِبْشِر  اِء، َعْن  احْلَذَّ َعن ْ اِلٍد  ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ  ُهَما قَاَل: قَاَل ْبِد هللِا 
ُ َعَليْ  وَل هللِا، َواَل اْلَماَلِئَكةُ قَاَل: " يَل: اَي َرسُ ". قَاَل: قِ   َعَلى هللِا ِمِن اْبِن آَدمَ لََّم: " َما ِمْن َشْيٍء َأْكَرمُ سَ وَ   هِ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َن ِِبَْنزَِلِة الشَّْمِس َواْلَقَمِر "  اْلَماَلِئَكةُ ََمْبُورُو 
َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َوُهَو  قُوفًا َعَلى  حْلَذَّاِء َموْ اهُ َغرْيُُه، َعْن َخاِلٍد اِري : ِعْنَدهُ َعَجاِئُب، َوَروَ اُبخَ الْ " تَ َفرََّد ِبِه ُعب َْيُد هللِا ْبُن ْتَّاٍم، قَاَل  

 الصَِّحيُح " 
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 

ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ   - 153 يْ بُِلي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ  دٍ ْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ إِ   بُوأَ   ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أخربانَحدَّ ِليِّ  الدَّ
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: ُن ُعب َْيٍد اأْلاََيِدي ، َعْن َأيِب عِ ِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، حدثنا احْلَاِرُث بْ ْبِن زَْيٍد الصَّاِئُغ، حدثنا سَ    ْمَراَن اجْلَْوِنِّ

ُ َعلَ رَ   الَ قَ  نَا َأانَ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َشَجَرٍة ِفيَها يُل َعَلْيِه السَّاَلُم، فَ وََكَز َبنْيَ َكِتَفيَّ، فَ ُقْمُت ِإىَل  َجاَء ِجربِْ  قَاِعٌد ِإذْ ْيِه َوَسلََّم: " بَ ي ْ
اآْلَخرِ ِمْثُل وَْكَرِي الطَّرْيِ  َوقَ َعَدت يف  َوارْتَ َفَعْت َحّتَّ ِإَذامَّ َفسَ ،  ، فَ َقَعْدُت يف َأَحِدِِهَا،  اْْلَاِفَقنْيِ، َوأانَ   ْت،  أُقَ لُِّب  َسدَِّت  طَْريف،  

، فَِإَذاَولَ   لَّ َوجَ  ِحْلٌس اَلِطٌئ فَ َعَرْفُت َفْضَل ِعْلِمِه اِبهلِل َعزَّ  ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َكأَنَّهُ  ْو ِشْئُت َأْن َأَمسَّ السََّماَء َلَمَسْسُت فَاْلت ََفت 
 َعَليَّ "

مَحَّاُد   اَأيِب ِعْمَراَن اجْلَوْ   ْبُن َسَلَمَة، َعنْ َوَرَواهُ  النَِّبِّ َصلَّى  ْبِن ُعطَارٍِد، َعِن  ، َعْن حُمَمَِّد  َعَلْيِه وَ ِنِّ  ُ َعَلْيهِ   َسلََّم،َّللَّ  ُ  َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ
ًكا، َأْو نَبِيًّا َعْبًدا، َأْو نَِبيًّا َملَ   ِحَي ِإيَلَّ: َيِتِه، َعَلى َخْشَييِت، فَأُو  ِحْلٌس، فَ َعَرْفُت َفْضَل َخشْ هُ نَّ َكأَ َوَسلََّم: " فَ َوَقَع ِجرْبِيُل َمْغِشيًّا َعَلْيِه  

 اَضْع، فَ ُقْلُت: اَل، َبْل نَِبيًّا َعْبًدا "  ِجرْبِيُل َوُهَو ُمْضَطِجٌع َأْن تَ وَ ِإىَل اجْلَنَِّة فََأْوَمأَ ِإيَلَّ 
 هم. رجاله ثقات وقد تكلم في بعض سناده إ قق:لمح# قال ا
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يِّ ُموَسى ْبُن  ُد اأْلَْصب ََهاِن ، حدثنا أَبُو السَّرِ هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الزَّاهِ احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  154
ُحب َيْ  َعبَّاٍد، حدثنا  ْبِن  قَاَل: ُكنَّ   ْبنُ ُش  احْلََسِن  اْلَفِقيهُ  ٍر  َهارُونَ ُمَبشِّ ْبِن  يَزِيَد  ِعْنَد  قِ ا  َفذََكَر  ْبُن  صًَّة، ُثَّ    يَزِيُد: حدثنا مَحَّاُد  قَاَل 

، عَ   َراَن اجْلَْوِن ، َعْن حُمَمَِّد ْبنِ َسَلَمَة، َأْخرَباََن أَبُو ِعمْ  ُ  يِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ بِ أَ   نْ ُعَمرْيِ ْبِن ُعطَارِِد ْبِن َحاِجٍب التَِّميِميِّ لَّى اَّللَّ
َوَسلَّ  َلمَّا  َعَلْيِه   " يِب  َم:  ِمنْ ُأْسرَِي  فَ َغِشي َنَا  َشَجَرٍة َوِجرْبِيُل يف َشَجَرٍة  أاََن يف  َفخَ ُكْنُت  َغِشي َنَا  َما  بَ ْعُض  َأْمِر هللِا  َعَلْيِه   ِجرْبِيُل  رَّ 

 ميَاِن " َل ِإميَاِن ِجرْبِيَل َعَلى إِ  َعَلى َأْمِري فَ َعَرْفُت َفضْ ت  ثَ بَ وَ  السَّاَلُم َمْغِشيًّا َعَلْيِه،
 ال بأس به. المحقق: إسناده ال # ق

 

ْلَكْلِب ، حدثنا ا   ةَ امَ يَ ْعُقوَب، حدثنا أَبُو ُأَساَمَة َعْبُد هللِا ْبُن ُأسَ حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، - 155
َلىحُمَمَُّد ْبنُ  ثَ نَا، َعْن أَبِيهِ  ِعْمَراَن ْبِن َأيِب لَي ْ َلى، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: "    ، َحدَّ ُ  اْبُن َأيِب لَي ْ َنَما َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ بَ ي ْ

ُضهُ يف بَ ْعٍض، َوَيْدنُو َيْدُخُل بَ عْ َتَضاَءَل، وَ َماِء فَأَق َْبَل ِجرْبِيُل ي َ ِجيِه، ِإِذ اْنَشقَّ أُُفُق السَّ ايُ نَ ُم  َلْيِه َوَسلََّم َوَمَعهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَل عَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي حُمَمَُّد، ِإنَّ َل َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى اِمَن اأْلَْرِض، فَِإَذا َمَلٌك َقْد َمثُ  َك  يُ ْقرُِئَك السَّاَلَم، ُوَُيَريُِّ كَ بَّ  رَ َّللَّ

ُ ، َوَبنْيَ أَ يًّا َمَلًكاَبنْيَ َأْن َتُكوَن نَبِ   ِإيَلَّ بَِيِدِه َأْن تَ َواَضْع  ِجرْبِيلُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " فََأَشارَ ْن َتُكوَن نَِبيًّا َعْبًدا ". قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِجرْبِيُل، َقْد ُكْنَت َأرَْدُت َأْن َأْسأََلَك َعْن    ُقْلُت: " ايَ لسََّماِء، ف َ َرَج َذِلَك اْلَمَلُك ِإىَل افَ ُقْلُت: َعْبًدا نَبِيًّا "، فعَ ،  حٌ صِ فَ َعَرْفُت أَنَّهُ انَ 

هُ َبنْيَ يََدْيِه َصاِفنًا ِفيُل َخْلقهُ هللاُ يَ ْوَم َخْلقَ اْسرَ إِ   َمْسأَلَِة، َفَمْن َهَذا اَي ِجرْبِيُل؟ " قَاَل: َهَذاْيُت ِمْن َحاِلَك َما َشغََلِِن َعِن الْ َهَذا فَ َرأَ 
َها نُو يَ ْرَفُع طَرْ   َدَمْيِه اَل قَ  ُعوَن نُورًا، َما ِمن ْ َنهُ َوَبنْيَ الرَّبِّ َسب ْ   يََدْيِه اللَّْوُح اْلَمْحُفوُظ، فَِإَذا َأِذَن هللاُ ٌر َيْدنُو ِمْنهُ ِإالَّ اْحرَتََق َبنْيَ َفهُ بَ ي ْ

َكاَن ِمْن  فَ ي َْنظُُر ِفيِه فَِإْن َكاَن ِمْن َعَمِلي َأَمَرِن بِِه، َوِإْن   َجِبيَنُه،  ْوُح َيْضِربُ أْلَْرِض اْرتَ َفَع َذِلَك اللَّ ْيٍء ِمَن السََّماِء، َأْو يف اشَ   يف 
اَل: َعَلى َلى َأيِّ َشْيٍء أَْنَت؟ " قَ بِِه فُقْلُت: " اَي ِجرْبِيُل، عَ   َرهُ مَ َعَمِلِه، َوِإْن َكاَن ِمْن َعَمِل َمَلِك اْلَمْوِت أَ َعَمِل ِميَكائِيَل َأَمَرهُ بِ 

ِميَكائِيُل؟ " قَاَل: َعَلىّراَِيِح َواجلُْ ال اْلَمْوِت؟ "  الن َّبَاِت والقطر. قُ ْلُت: " َعَلى َأيِّ   نُوِد. قُ ْلُت: " َعَلى َأيِّ َشْيٍء  َمَلُك   َشْيٍء 
ِمِنِّ ِإالَّ َخْوفًا ِمْن ِقيَاِم السَّاَعِة " قَ ْولُُه: ِذي رَأَْيَت ا َذاَك الَّ الَّ بِِقيَاِم السَّاَعِة، َومَ َوَما ظَن َْنُت أَنَّهُ َهَبَط إِ ، سِ نْ فُ قَاَل: َعَلى قَ ْبِض اأْلَ 

َنهُ  ُعوَن نُورًا: َيَْ  بَ ي ْ َنُه، َوَبنْيَ َعْرِش الرَّبِّ َوَبنْيَ الرَّبِّ َسب ْ   " َتِمُل َأْن يُرِيَد بَ ي ْ
 ضعيف. محقق: إسناده ل ال# قا

 

احلَْ ْخربََ أَ   -  157 ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  حُمَمَّ اَن  حدثنا  َأمْحََد،  ْبُن  َحاِجُب  أخربان  ْبنُ َسِن،  أَبُ   ُد  حدثنا  َعنِ مَحَّاٍد،  ُمَعاوِيََة،   و 
َها  ِإالَّ َوعَ َماًء َما ِفيَها َمْوِضُع ِشرْبٍ : " ِإنَّ يف السََّماَواِت َلسَ هللاِ   دُ ْسِلِم ْبِن ُصب َْيٍح، َعْن َمْسُروٍق قَاَل: قَاَل َعبْ اأْلَْعَمِش، َعْن مُ  َلي ْ

 [ 166وَن{ ]الصافات:  اف وَن، َوِإانَّ لََنْحُن اْلُمَسبِّحُ َهةُ َمَلٍك أَو َقَدَماهُ "، ُثَّ قَ َرَأ: }َوِإانَّ لََنْحُن الصَّ َجب ْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

الشَّْيخُ ْخربََ أَ   -  160 حمَُ اَن  احْلََسِن  أَبُو  احلُْ   ْبُن  اْلعَ مَُّد  َداُوَد  ْبِن  َأمْحَدُ َسنْيِ  َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، حدثنا    َلِوي ،  احْلََسِن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن 
ى ْبِن رْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ُموسَ ََي ْبُن بَُكرْيٍ، حدثنا زُهَ َيَْ   ثناحد  َوِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرِث اْلب َْغَداِدي  قَااَل:اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ،  

َع َرُسوَل هللِا َصلَّى ِفٍع َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعمَ ، َعْن انَ ُجَبرْيٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ آَدَم َعلَ َر، أَنَّهُ َسَِ  ْيهِ اَّللَّ
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ََنُْن ُنَسبُِّح  َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها، َوَيْسِفُك الدَِّماَء، وَ ُة: َأْي َرب  اْلَماَلِئكَ   تعاىل ِإىَل اأْلَْرِض، قَاَلتِ اَلُم َلمَّا َأْهَبطَهُ هللاُ  لسَّ ا
وا  ِئَكِة: َهُلم  ىَل لِْلَماَل َبِِن آَدَم قَاَل هللاُ تَ َعا  ب َّنَا ََنُْن َأْطوَُع َلَك ِمنْ رَ ا:  لُو َلَك؟ قَاَل: ِإّنِ َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن، قَا  حِبَْمِدَك َونُ َقدِّسُ 

ِض، َوُمثَِّلْت رْ اأْلَ  الُوا: رَب َّنَا َهارُوُت، َوَمارُوُت فَأُْهِبطَا ِإىَل ْرِض، فَ ن َْنظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن قَ َمَلَكنْيِ ِمَن اْلَماَلِئَكِة َحّتَّ ُنِْبطَُهَما ِإىَل اأْلَ 
: اَل  ِذِه اْلَكِلَمِة يف اإْلِْشَراِك قَااَل َسَأاَلَها نَ ْفَسَها فَ َقاَلْت: اَل َوهللِا َحّتَّ َتَكلََّما هبَِ َءَْتَُما، فَ َبَشِر َفَجاةُ اْمَرَأًة ِمْن َأْحَسِن الْ َْلَُما الزَّْهرَ 

ُهْم ُثَّ رََجَعْت ِبَصِبٍّ عَ   تْ َهبَ َوهللِا اَل ُنْشِرُك اِبهلِل شيئًا أَبًَدا، َفذَ  هللِا َحّتَّ تَ ْقُتاَل َهَذا الصَِّبَّ  : اَل وَ فَ َقاَلتْ   َهاحَتِْمُلهُ َفَسَأاَلَها نَ ْفسَ   ن ْ
ُهَما، ُثَّ رََجعَ فَ َقااَل: اَل َوهللِا اَل نَ قْ  َهَذا اْْلَْمَر   ْت: اَل َوهللِا َحّتَّ َتْشَرابَ لَ َقاف َ   ْت بَِقَدِح ََخٍْر حَتِْمُلهُ َفَسَأاَلَها نَ ْفَسَها،تُ ُلهُ َفَذَهَبْت َعن ْ

َفسَ  فَ َوق َ َفَشراَِب  َهاِكَرا  َعَلي ْ َوهللاِ   َعا  اْلَمْرَأُة:  قَاَلِت  أَفَاقَا  فَ َلمَّا  الصَِّبَّ،  عَ َوقَ َتاَل  ُتَما  أَبَ ي ْ ِمَّا  تَ رَْكُتَما  َما  ِحنَي    فَ َعْلُتَماهُ  َوَقْد  ِإالَّ  َليَّ 
نْ يَا، َوَعَذاِب اآْلِخَرةِ اِعْنَد َذِلَك َبنْيَ َعَذاِب ال ريَِّ خُ َسِكْرُْتَا فَ   نْ يَا "  َعَذاَب الد   ، فَاْختَارَاد 

 ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُموَسى ْبِن ُجَبرْيٍ  ُجَبرْيٍ، َعْن اَنِفٍع َوَرَواهُ َسِعيدُ َكَذا َرَواهُ زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ُموَسى ْبِن 
 فيه من هو مستور.  دهسنا: إ# قال المحقق 

 

ْبُن يُوُنَس ْبِن ُموَسى، حدثنا   ، َأْخرَباََن حُمَمَّدُ اَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن أَي وبَ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ اَن أَبُو  َأْخربََ   -  161
َعْن  َعْبُد   َسَلَمَة،  ْبُن  َسِعيُد  رََجاٍء، حدثنا  ْبُن  ْبِن عُ   نِ بْ   َسىُمو هللِا  ُموَسى  َعْن  َعِن  ُجَبرْيٍ،   ، َساملٍِ َعْن  قَ ْقَبَة،  ُعَمَر  قَاَل اْبِن  اَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْشَرَفتِ  َما   ءِ اَل ؤُ  آَدَم يَ ْعُصوَن، فَ َقالُوا: اَي َرب  َما َأْجَهَل هَ ِئَكةُ َعَلى الد نْ يَا، فَ َرَأْت َبِِن  اْلَماَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُتْم يف   ِبَعظََمِتَك، فَ َقاَل: َلْو  أََقلَّ َمْعرِفََة َهُؤاَلءِ  ُتُموِن. قَالُوا: َكْيَف َيُكوُن َهَذا َوََنُْن ُنَسبِّحُ   ِمْساَلِخِهمْ ُكن ْ  حِبَْمِدَك، َونُ َقدُِّس  َلَعَصي ْ

نْ يَا، َورُكَِّبْت فِ ، َوَمارُوَت، ُثَّ أُْهِبطَا إِ وتَ ارُ هَ   اْختَارُوا ِمْنُكْم َمَلَكنْيِ، قَالُوا: فَاْختَارُواَلَك؟ قَاَل: فَ  َم، اُت َبِِن آدَ يِهَما َشَهوَ ىَل الد 
نْ يَا، َأْو َعَذابَ   ْلَمْعِصَيَة فَ َقاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َوُمثَِّلْت َْلَُما اْمَرَأٌة َفَما ُعِصَما َحّتَّ َواقَ َعا ا ِة، فَ َنظََر رَ خِ اآْل   َْلَُما: فَاْختَارَا َعَذاَب الد 

تَ ُقولُ َأَحُدُِهَا ِإىَل   َما  قَ وُل ِإنَّ عَ ؟ قَاَل: أَقُ َصاِحِبِه، فَ َقاَل:  يَ ن ْ َقِطُع، َوِإنَّ َعَذاَب اآْلِخَرِة اَل  نْ يَا ُمن ْ ِطُع، فَاْختَارَا َعَذاَب  َذاَب الد 
يَةَ [ " اآْل 102:  وَت{ ]البقرة نْيِ بِبَاِبَل َهارُوَت َوَمارُ }َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلكَ   : بِهِ تَاَما اللََّذاِن ذََكَرُِهَا هللاُ َعزَّ َوَجلَّ يف كِ الد نْ يَا فَ هُ 

َا َأَخَذُه، َعْن َكْعبٍ َمَر َمْوقُوفًا َعَلْيِه، َوُهَو َأَصح  َورُوِّينَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن عُ    "  " فَِإنَّ اْبَن ُعَمَر ِإَّنَّ
 ضعيف جدا. محقق: إسناده ل ال# قا

 

حُمَمَّدُ   -  164 َعْبِد هللِا  أَبُو  أَبُو احلُْ   َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، حدثنا  َعْبِد هللِا  ْبُن عَ ْبُن  الصََّمِد  َعْبُد  بِب َْغدَ َسنْيِ  اْلب َزَّاُر  ُمْكَرٍم  ْبِن  اَد،  ِليِّ 
َأيِب ُعْثَماَن الطَّيَاِلِسي   ْبُن  اْلفَ ثنحد   ،حدثنا َجْعَفُر  ْبُن حُمَمٍَّد  ِإْسَحاُق  الْ ا  ثَ نَا َعْبُد  ْبُن قُ ْرِوي ، َحدَّ َمِحي ، َعْن َعْبِد َداَمَة اجلُْ َمِلِك 

اْمِتنَاِع مَ ائِ قَ   َمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َجاَء َوالصَّاَلةُ أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عُ   َعنْ   الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر، ٌة، َفذََكَر ِقصَّةَ 
اللَّْيِثيِّ َعنِ  مَ   َأيِب َجْحٍش  النَِّبِّ الصَّاَلِة  النَِّبَّ َصلَّ َع  َأنَّ  َوِفيَها  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل: هَ  َصلَّى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ " ى  ُعَمُر  ُلمَّ اَي 

ُشوًعا اَل يَ ْرفَ ُعوَن رُُؤوَسُهْم َحّتَّ  َماَلِئَكًة خُ  ََسَائِِه ِة َأيِب َجْحٍش ِإنَّ َّللَِّ يف تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َعْن َصاَل   بِّ الرَّ اْجِلْس َحّتَّ ُأَحدَِّثَك بِِغََن  
فَإِ  السَّاَعُة،  رُُءوسَ تَ ُقوَم  رَفَ ُعوا  السَّاَعةُ  قَاَمِت  ِعبَاَدتِ َذا  َحقَّ  َعَبْداَنَك  َما  رَب َّنَا  قَالُوا:  الثَّ إِ وَ   َك،ُهْم  السََّماِء  يف  َماَلِئَكةً نَّ َّللَِِّ  انَِيِة 

َبْداَنَك َحقَّ ِعبَاَدِتَك " ُءوَسُهْم، ُثَّ قَالُوا: رَب َّنَا َما عَ َحّتَّ تَ ُقوَم السَّاَعُة، فَِإَذا قَاَمِت السَّاَعةُ رَفَ ُعوا رُ    رُُؤوَسُهمْ  يَ ْرفَ ُعونَ ُسُجوًدا اَل 
َهِقي  رَ    َعْنهُ "َر َرِضَي هللاُ هُ ِبطُوِلِه يف َمنَاِقِب ُعمَ  تَ َعاىَل: " َقْد َأْخَرْجتُ هللاُ   هُ مِحَ قَاَل اْلب َي ْ
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هِ وَسَلَّمَ وَسَائِرِ  هُ عَلَيْ ى اللَّ لَّ نَبِيِّنَا مُحَم د  صَ   لَى عَ   انِ بِالْقُرْآنِ الْمُنَز لُ وَ بَابٌ فِي الْإمِيَبِ الْإمِيَانِ، وَهُ الرَابِعُ مِنْ شُعَ 

 لَوَاتُ اهللِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَ نْبِيَاءِ صَ ةِ عَلَى الْأَ الْكُتُبِ الْمُنَز لَ 
 

 

 

،  َوَقْد رُوِّينَا َعْن َمَُ  بْ اِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ النَِّبِّ َعْن َجاِبِر  َعَلْيِه وَ صَ   ِن َعْبِد هللِا، َعِن   ُ أَ سَ لَّى اَّللَّ َنْسَمُع نَّ ُعمَ لََّم،  ِإانَّ  فَ َقاَل:  َأََتهُ  َر 
ُتُكمْ أَنْ ُتْم َكَما ََتَوََّكِت اْلي َُهوُد و  نَا أََفرَتَى َأْن َنْكُتَب بَ ْعَضَها؟ فَ َقاَل: " َأُمت ََهوُِّكونَ وِد تُ ْعِجب ُ  ِمَن اْلي َهُ َأَحاِديثَ   اهبَِ  النََّصاَرى؟ َلَقْد ِجئ ْ

 َحيًّا َما َوِسَعهُ ِإالَّ اتِّبَاِعي " ُموَسى  ْو َكانَ لَ بَ ْيَضاَء نَِقيًَّة، وَ 
 

اْلَكارِ رَبانَ َأخْ   -[  348]  -  175 احْلََسِن  أَبُو  أخربان  الرَّمْحَِن الس َلِمي ،  َعْبِد  أَبُو  اْلعَ هُ  َعْبِد  ْبُن  َعِلي   أخربان  َأيِب ِزي ،  َعْن  زِيِز، 
 ََنَْوهُ  َفذََكرَ ، َشْيٌم، أخربان َُمَاِلدٌ هُ  ثناُعب َْيٍد، حد 

اْبِن عَ  َعِن  ُمَعاٌذ،  ثَ نَا  َوَحدَّ ُعب َْيٍد:  أَبُو  احْلََسِن  قَاَل  َعِن  َذِلَك    -ْوٍن،  ََنَْو  ف َ قَاَل:    -يَ ْرفَ ُعهُ  َعْوٍن:  اْبُن  ما  قَاَل  لِْلَحَسِن:  ُقْلُت 
ُوَن " ُمت ََهوُِّكوَن؟ قَ   اَل: " ُمَتَحريِّ

 : إسناده ليس بالقوي.حقق الم# قال 

 

َثُم زاَِيٍد اْلَبْصِري  ِِبَكََّة،    ان أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ بُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن  ِإْماَلًء، أخرب ثَ نَا أَ َحدَّ   -  176 َحدَّثَ نَا اْْلَي ْ
ثَ نَا مَحَّادُ ٍل الت  ْبُن َسهْ  ثَ نَا َُمَاُن  بْ   ْسرَتِي ، َحدَّ ثَ نَ َوَأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاضِ   َسِعيٍد،ُد ْبُن  لِ زَْيٍد، َحدَّ  َحاِمُد ْبُن ا أَبُو َعِليٍّ ي، َحدَّ

ْبُن شَ  ثَ نَا حُمَمَُّد  الرَّفَّاُء، َحدَّ اجْلَْوَهِري ، َحدَّثَ نَا زََكرِ حُمَمٍَّد  ثَ نَااَذاَن  ، َحدَّ ْبُن َعِديٍّ ْبُن زَْيٍد، َعْن َمَُ مَحَّ   ايَّ  ، َعْن ِن الشَّ اِلٍد، عَ اُد  ْعِبِّ
اْلِكتَاِب َعْن َشْيٍء، فَِإنَُّ  َعَلْيهِ  َصلَّى اَّللَُّ َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َأْهَل  َتْسأَلُوا  َوَقْد َضل وا " َوَسلََّم: " اَل  يَ ْهُدوُكْم  َلْن  زَاَد    ْم 

 ِِن ".  ُم َحيًّا َما َحلَّ َلهُ ِإالَّ َأْن يَ تَِّبعَ السَّاَل  َعَلْيهِ ى َوهللِا َلْو َكاَن ُموسَ "  ِه:اْلَقاِضي يف رَِوايَتِ 
النَِّبِّ رُوِ " وَ  اْْلَطَّاِب، َعِن  ْبِن  ْبِن نُ َفرْيٍ، َعْن ُعَمَر  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َي َعْن ُجَبرْيِ   ُ ِمْن قَ ْولِ    َصلَّى اَّللَّ َما ُكِتَب  بَرِيَقهُ ي َ الْ   حَمِْو  ُهوِد 

 ِلَك "  َعْن ذَ يِ َوالن َّهْ 
 لين. # قال المحقق: إسناده 
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 عَز  وَجَلَّ   إِميَانِ، وَهُوَ بَابٌ فِي الْقَدَرَ خَيْرَهُ وَشَر هُ مِنَ اهللِ نْ شُعَبِ الْ الْخَامِسُ مِ 
 

أَبُو    -  187 اْلَمْعُروِف  َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  أَبُو  ربََ َأخْ احْلََسِن حُمَمَُّد  اإْلِْسَفَرايِياَن  َأْخرَبانَ َسْهٍل  احْلَذَّاُء، حدثنا    ِِن ،  ْبُن أَبُو َجْعَفٍر  َعِلي  
، حدثنا     َصلَّى اَّللَُّ   هللاِ رَاٍش، َعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل نا أَبُو َماِلٍك، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن حِ َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفَزاِري ، حدثاْلَمِديِِنِّ

 َعِتِه " لَّ َصانٍِع َوَصن ْ " ِإنَّ هللاَ صانع كُ  َعَلْيِه َوَسلََّم:
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ينَا، َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، َأنَّ النَِّبَّ وِّ َورُ  لِلنَّاِس   انِ بَ : " اْْلرَْيُ َوالشَّر  َخِليَقتَاِن تُ ْنصَ  َصلَّى اَّللَّ
َها رَ َوِهَي يف كِ  َث َكِثريٍَة،اْلبَاِب َأَحاِدي َورُوِّينَا يف َهَذا ْوَم اْلِقيَاَمِة " "ي َ  َها ِإْن َشاَء تَاِب اْلَقَدِر َمْذُكورٌَة، َمْن َأرَاَد اْلُوقُوَف َعَلي ْ َجَع ِإلَي ْ

  هللاُ تَ َعاىَل 
 رجمه. من ت أجدفلم قي بيهرجاله ثقات غير شيخ ال # قال المحقق: إسناده 

 

ثنا َعِلي  ْبُن َحِكيٍم َواِن ، حد ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي احْلُْلُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أخربان َأمحَْ اَن َعِلي  بْ َأْخربََ  - 188
َها    اِسِم، َعْن َعاِئَشةَ ، َعِن اْلقَ ِصمٍ َعاخربان َشرِيٌك، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، وَ اأْلَْوِدي ، أ ُ النَِّبَّ صَ قَاَلْت: فَ َقْدُت  َرِضَي هللاُ َعن ْ لَّى اَّللَّ

يَلَّ فَ َقاَل: "  اْلت ََفَت إِ   ُثَّ قَ ْوٍم ُمْؤِمِننَي أَنْ ُتْم فَ َرٌط لَنَا "،  َقاَل: " السَّاَلُم َعَلْيُكْم ِداَيَر  َعَلْيِه َوَسلََّم، فات َّب َْعُتهُ فَانْ ت ََهى ِإىَل اْلَمَقابِِر، ف َ 
 "   ا اْسَتطَاَعتَما فَ َعْلُت َومَ  َها َلِو اْسَتطَاَعتْ َوَيَْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احلَْ   -  190 َعْبِد هللِا  أَبُو  َأْخرَباََن  بْ َما  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َأْخرَبَِن  ِإبْ َراهِ اِفُظ،  اْْلَْمَداِن ، حدثنا  احْلََسِن  احْلَُسنْيِ   يمُ ُن  آدَ ْبُن  ُم،  ، حدثنا 
عْ ا ُشْعَبةُ حدثن ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    نَّ َرُسوَل هللاِ ُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن َُيَدُِّث، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، أَ ، حدثنا ََيََْي ْبُن ُسَلْيٍم قَاَل: َسَِ َصلَّى اَّللَّ
َة إِ ِز اجْلَنَِّة اَل َحوْ ِت اْلَعْرِش ِمْن َكنْ ٍة ِمْن حتَْ مَ َكلِ : " َأاَل أَُعلُِّمَك، َأْو َأُدل َك َعَلى  قَالَ   َعزَّ َوَجلَّ: َأْسَلَم ، يَ ُقوُل هللاُ الَّ اِبهللِ َل َواَل قُ وَّ

 َعْبِدي َواْسَتْسَلَم " 
 ليس بالقوي.سناده # قال المحقق: إ

 

َثِِن أَبُ َأْخرَباََن أَ   -  196  ْبُن  ، حدثنا َعِلي  يل ِِبَطِّهِ ِِبَْرَو َكت ََبهُ   َعِليٍّ اْلَورَّاُق  ُد ْبُن احْلََسِن ْبنِ َسِن حُمَمَّ حلَْ و ابُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
ْعُت ِعَصاَم ْبَن اللَّْيِث اللَّْيِثيَّ ئٌَة َوََخَْسٌة َوِعْشُروَن َسَنةً قَالَ يَ ْزَداَد اجْلُْرَجاِن ، وََكاَن َقْد أََتى َعَلْيِه ِما ْن َبِِن َمَرارَةَ ُدوِسيَّ مِ السَّ   : َسَِ

يَ ُقولُ يف  اْلبَاِديَِة  أََنَس    ْعُت  عْ ْبَن َماِلٍك  : َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: قَاَل  قَاَل: َسَِ  ُ يَ ْرَض ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ مَلْ  َمْن  تَ َعاىَل: "  هللاُ 
 ي " اِئي َوَقَدِري فَ ْلي َْلَتِمْس رابًّ َغريِْ ِبَقضَ 

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

نا أَبُو ِبْشٍر َحاِتُ ْبُن ُسْفيَاَن، حدث، هِبَا أخربان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب  اَن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن اْلب َْغَداِدي  ْخربََ أَ   - 200
دِّ َعْن َأيِب بَ   ، َعْن َعاِئَشَة، ْبُن َأيِب ُمَلْيَكةَ ، حدثنا َعْبُد هللاِ  َعْبِد هللاِ َأابَ   َقزَّاُز، حدثنا زَنْ َفٌل اْلَعَريف  يَُكَنَّ ْبُن َساملٍِ الْ  يِق َرِضَي ْكٍر الصِّ
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ُ َعَليْ  هللاُ  ُهَما، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِة يف  ُدَعاَء ااِلْسِتَخارَ َوَقْد ذََكْرانَ "  ا قَاَل: " اللُهمَّ ِخْر يل َواْخرَتْ يل "ِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأرَاَد َأْمرً َعن ْ
 ْلَمْوِضِع " َغرْيِ َهَذا ا

 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا
 

ْبُن ُموَسى، حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا ال   -  202 َأيِب الد نْ يَا،َأْخرَباََن حُمَمَُّد  ْبنُ   حدثنا  صَّفَّاُر، حدثنا اْبُن  َثَمَة، حدثنا يَ ْعُقوُب   أَبُو َخي ْ
َثِِن ِعيِإْسَحاَق قَ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن   َسْعٍد، َعْن أَبِيهِ َراِهيَم ْبنِ ب ْ إِ   ْبِن َماِلٍك، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء، َسى ْبُن َعْبِد هللاِ اَل: َحدَّ
َسعِ عَ  َأيِب  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  هللاِ ْن  َرُسوَل  ْعُت  قَاَل: َسَِ اْْلُْدِريِّ  اَّللَُّ صَ   يٍد  ي َ   لَّى  َوَسلََّم  َأرَادَ َعَلْيِه  ِإَذا   " أَْمرً   ُقوُل:  ا َأَحدُُكْم 

ِإّنِ   فَ ْلي َُقِل: َوَأسْ اللُهمَّ  ِبُقْدرَِتَك،  َوَأْست َْقِدُرَك  بِِعْلِمَك،  َأْسَتِخريَُك  فَِإنَّ   اْلَعِظيِم،  َفْضِلَك  ِمْن  َوتَ ْعَلُم َواَل أَُلَك  أَْقِدُر،  َواَل  تَ ْقِدُر   َك 
َوأَنْ عْ أَ  اْلغُيُوبِ َلُم،  ُم  ِإْن َكاَن  َت َعالَّ اللُهمَّ  الَّ لِ   -َكَذا وََكَذا  ،  َأْمرِي َوِإالَّ   -ِذي يُرِيُد  ْْلَْمِر  َوَعاِقَبِة  َوَمِعيَشيِت،    َخرْيًا يل يف ِديِِن 

، َواْصرِْفِِن َعْنهُ  َة ِإالَّ اِبهللِ  َحْوَل َواَل  َواَل ، ُثَّ اْقُدْر يل اْْلرَْيَ أَْيَن َكاَن، فَاْصرِْفهُ َعِنِّ   " قُ وَّ
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

يَم ْبِن ِإَْسَاِعيَل، أخربان َعِلي  ْبُن ِإبْ َراهِ   ان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبنُ ُن إِبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اإْلَِماُم، أخرب  ِإْسَحاُق بْ َأْخرَبانَ  -  203
ثَ نَا عَ   حدثنا َأيِب،  َواَن الس دِّي ،ُن حُمَمَِّد ْبِن َمرْ ي ، حدثنا َعِلي  بْ  اْلَعْسَكرِ انَ وحَ رُ  ْمُرو ْبُن قَ ْيٍس اْلُماَلِئي ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  َحدَّ

، حدثنا نا ُموَسى ْبُن ِباَللٍ ي  ْبُن ُشَعْيٍب، حدث ، حدثنا َعلِ يعٌ كِ ْبُن يَزِيَد، أخربان حُمَمَُّد ْبُن َخَلٍف وَ مْحَِن الس َلِمي ، أخربان حُمَمَُّد  الرَّ 
، َعْن َعِطيََّة اْلَعْويفِّ  الس دِّي  ِد الرَّمْحَنِ أَبُو َعبْ  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَا، َعْن َعْمرِو ْبِن قَ ْيٍس اْلُماَلِئيِّ

َعَليْ   ُ إِ وَ   هِ اَّللَّ اْليَ َسلََّم: "  ِمْن َضْعِف  ال نَّ  تُ ْرِضَي  َأْن  ِبَسَخِط هللاِ ِقنِي  َوَأْن حتَْ نَّاَس  مَلْ َمَدُهْم عَ ،  َما  َتِذمَُّهْم َعَلى  َوَأْن  َلى رِْزِق هللِا، 
َيِقنِي،  يف الرَِّضا َوالْ   الرَّْوَح َواْلَفَرحِ   ِه َوَجاَلِلِه َجَعلَ  حِبُْكمِ  هللاَ نَّ  َحرِيٍص، َواَل يَ ُرد هُ ُكْرهُ َكارٍِه، إِ  ِإنَّ رِْزَق هللِا اَل َيُر هُ ِحْرصُ يُ ْؤِتَك هللاُ 

  َواحْلٍُزَن يف الشَّكِّ َوالسََّخِط "  َعَل اْلَغمَّ َوجَ 
 َمْرفُوُع َفَما " ى َأمَّا الْ رَ ُأخْ ْسُعوٍد ِمْن قَ ْولِِه َمرًَّة، َوَمْرفُوًعا َك َعِن اْبِن مَ َن َضِعيٌف، َورُِوي َذلِ " حُمَمَُّد ْبُن َمْرَوا

 فيم من لم أعرفهم وفيه أكثر من ضعيف.محقق: إسناده ل ال# قا
 

ْبُن َصاِلحِ   -  204 احْلَاِفُظ، حدثنا حُمَمَُّد  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبنُ   َأْخرَباََن  أَبُو مُحََة، ُشَعيْ   ْبِن َهاِنٍئ، حدثنا َجْعَفُر  ٍب الشَّاِشي ، حدثنا 
َثَمةَ اْلُمْعَتِمِر، عَ   ، َعْن َمْنُصوِر ْبنِ ُسْفيَاَن ْبِن َسِعيدٍ   رََّة، َعنْ و ق ُ بُ حدثنا أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعِن اْبِن  ْن َخي ْ َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 هللِا ، فَِإنَّ رِْزقَ َلى َما مَلْ يُؤتك هللاُ  َتِذمَّنَّ َأَحًدا عَ هللِا، َواَل   لِ َفضْ َخِط هللِا، َواَل حَتِْمَدنَّ َأَحًدا َعَلى  هُ قَاَل: " اَل تُ ْرِضنَيَّ َأَحًدا ِبسَ أَنَّ 
 يف   حَ ِلِه َجَعَل الرَّْوَح َوالرَّاَحَة، َواْلَفرَ  هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ِبِقْسِطِه، َوَعدْ ْيَك ِحْرُص َحرِيٍص، َواَل يَ ُرد هُ َعْنَك ُكْرهُ َكارٍِه، َوِإنَّ ُسوقُهُ ِإلَ اَل يَ 

 كِّ "  السََّخِط َوالشَّ   مَّ َواحْلُْزَن يف اْلَيِقنَي، َجَعَل اْلَْ الرَِّضا وَ 
 حسن.: إسناده المحقق # قال 

 

مَِّد َد ْبِن حمَُ َأمحَْ ُن  حدثنا َعْبُد هللِا بْ   مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،وَسى قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َوحُمَمَُّد ْبُن مُ   -  209
َثِِن َعْمُرو ْبُن ُجَْيٍع، عَ َكُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُقَرِشي ، ْورِِد، حدثنا حَ ْبِن اْلُمْست َ  زَّاِل ْبِن َسرْبََة، َعْن ْن ُجَوْيرِبٍ، َعِن الضَّحَّاِك، َعِن الن َّ َحدَّ
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ٌز َْلَُما{ ]الكوََكاَن حَتَْتهُ : }َأيِب طَاِلٍب يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َعِليِّ ْبِن   يِه اَل  َمْكتُوٍب فِ َلْوٌح ِمْن َذَهبٍ  [ قَاَل: " َكانَ 82هف:  َكن ْ
أَ ِإلَ  َيْذُكُر  ِلَمْن  َعَجبًا  َرُسوُل هللِا  حُمَمٌَّد  ِإالَّ هللاُ  َوعَ َه  يَ ْفَرُح،  اْلَمْوَت َحقٌّ َكْيَف  النَّاَر َحقٌّ  نَّ  َأنَّ  َيْذُكُر  ِلَمْن  َيْضَحُك،    فَ َكيْ َجبًا 
نْ يَا َوَتَصر فَ َها أبَِْهِلَها َحااًل بَ ْعَد َحاٍل َكْيَف يَ َمْن يَ َرى ا ، َوَعَجبًا لِ  َكْيَف ََيَْزنُ ُر َأنَّ اْلَقَدَر َحقٌّ َعَجبًا ِلَمْن َيْذكُ وَ  َها " لد   ْطَمِئن  إِلَي ْ

 ضعيف جدا. ده # قال المحقق: إسنا
 

زََكرِ   -  211 أَبُو  إِ   ايَّ َأْخرَباََن  َأيِب  أَبُوْبُن  أخربان  َأمْحَُد    ْسَحاَق،  اآْل ْبنُ احْلَُسنْيِ  ََيََْي  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبنُ   َعبَّاُس  حدثنا  حُمَمٍَّد َدِمي ،   
َثُم ْبُن َخا َبةَ الد ورِي ، حدثنا اْْلَي ْ ، َعْن َأيِب الدَّ َس اْْلَْواَل رِي دْ ، َعْن يُوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن َأيِب إِ رَِجَة، أخربان ُسَلْيَماُن ْبُن ُعت ْ ْرَداِء، ِنِّ

النَِّبِّ  َوَما بَ َلَغ َعْبٌد َحِقيَقَة  َسلََّم قَالَ  َعَلْيِه وَ  َصلَّى اَّللَُّ َعِن  أَ : " ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َحِقيَقًة،  يَ ْعَلَم َأنَّ َما  َيُكْن اإْلِميَاِن َحّتَّ  مَلْ  َصابَهُ 
 لُِيِصيَبهُ "  مَلْ َيُكنْ  هُ طَأَ لُِيْخِطَئُه، َوَما َأخْ 

 حسن.إسناده لمحقق: # قال ا
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فِ الَّذِي بَي نَ لَهُمْ مِنَ  عَثُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى الْمَوْقِ نُ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ، وَهُوَ بَابٌ فِي حَشْرِ الن اسِ بَعْدَ مَا يُبْ امِ الثَّ 

 الْأَرْضِ  
 

أَبُو حُمَمٍَّد  افِ احلَْ   أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن    -  259 التَّارِيِخ، َحدَّثَ نَا  اأْلَْزَهِري ، حُظ، يف  ِإْسَحاَق  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسُن  دثنا حُمَمَُّد 
ِه، عَ َعنْ ،  ْبُن حُمَمٍَّد الت َّْيِمي ، حدثنا َأيِب َكرايَّ اْلَغاَليِب ، حدثنا ُعب َْيُد هللاِ َز  ، اْلُمَسيِّبِ  َعْن َسِعيِد ْبنِ   َعْبِد الرَّمْحَِن،ْن رَبِيَعَة ْبِن َأيِب  َعمِّ

قَاَل: ".  َل: " هللاُ ". قَاَل: هللاُ؟ قَاَل: " هللاُ  اِسُب اْْلَْلَق يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة؟ قَاُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َأْعَرايِبٌّ: اَي َرُسوَل هللِا، َمْن َيَُ َعْن َأيِب  
 َذا َقَدَر َعَفا اْلَكِرميَ إِ اَل: أِلَنَّ َأْعَرايِب ؟ " قَ قَاَل: " وََكْيَف اَي  َوَربِّ اْلَكْعَبِة جَنَْوانَ 

َوهُ " تَ َفرََّد  هُ ِبِِْسنَاِدِه َنَْ اَق، َفذََكرَ حَ ِإسْ هِبَا، حدثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن   مٍَّد اْلُمْقِرُئ اإْلِْسَفَرايِيِِن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعِليِّ ْبِن حمَُ 
َأنَّ اْلُمَحاَسَبةَ  َوَقْد َأْخرَبَ هللاُ َعزَّ وَ   رْتُوٌك، ُعب َْيِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد اْبِن َعاِئَشَة، َواْلَغاَليِب  مَ اَليِب ، َعنْ رايَّ اْلغَ حُمَمَُّد ْبُن زَكَ ِبِه   َجلَّ ثَ نَاُؤهُ 

النَّ َشهَ بِ   َتُكونُ  َوالش َهَداءِ اَدِة  }ِبيِّنَي  تَ َعاىَل:  َوقَاَل  اِبلنَِّبيِّ ،  َوالش  َوِجيَء  َوُقضِ نَي  ]الزمر: َهَداِء  يُظَْلُموَن{  اَل  َوُهْم  اِبحْلَقِّ  ن َُهْم  بَ ي ْ َي 
نَا ِمْن ُكلِّ [، َوقَ 69 نَا ِبَك َعَلى َهؤُ   اَل: }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ  ُد يف َهِذِه اآْليَةِ [ َوالشَِّهي41النساء:  َشِهيًدا{ ]  ءِ اَل أُمٍَّة ِبَشِهيٍد، َوِجئ ْ

َلَها فَاأْلَْظَهُر أَ مٍَّة نَِبي   يُد ُكلِّ أُ النَِّب ، َوَشهِ  ُْم َكت ََبةُ اأْلَْعَماِل حَتُْضُر اَها، َوأَمَّا الش َهَداءُ يف اآْليَِة قَ ب ْ ا اذَ مَ  أْلُمَّةُ َوَرُسوُْلَا فَ يُ َقاُل لِْلَقْوِم:نَّ
ُتمُ  ُتْم فتُقو اُل لِلر ُسِل: َماذَ اْلُمْرَسِلنَي، َويُ قَ   َأَجب ْ : اَل  ُل الر ُسُل  ا َأَجب ْ ُْم َنسُ َّللَِِّ ُم اْلغُيُوِب، وََكَأنَّ وا َما ُأِجيُبوا  ِعْلَم لَنَا ِإنََّك أَْنَت َعالَّ

اْلَْ  َوَتَُْخُذ  فَ َيْذَهُلونَ ِبِه،  قُ ُلوهِبِْم  ِِبََجاِمِع  َبةُ  تِ يف   ي ْ السَّا  اجْلَوَّاِب،ْلَك  َعِن  يُ ثَ بِّتُ ُهُم هللاُ   َعِة  َوَُيِْدُث ْلَُ ُثَّ  ِذْكَرى،  ِِبَا  فَ َيْشَهُدونَ   ْم   
َهِقي  َرمِحَ  ُهْم ِبِه أَُِمُُهْم " قَاَل اْلب َي ْ   " ُسوَْلَا َوقَاَلْت: َما َأََتاَن ِمْن نَِذيرٍ هُ هللاُ: " فَِإْن َكذََّبْت أُمٌَّة رَ َأَجابَ ت ْ

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

اِلٍد  نا َأمْحَُد ْبُن خَ الدَِّمْشِقي ، حدث  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا أَبُو زُْرَعةَ   اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُوْخربََ أَ   -  266
َأمْحََد،   ُد هللِا ْبنُ ، حدثنا َعبْ َفٍر اْلَقِطيِعي  اَن َأمْحَُد ْبُن َجعْ  احْلَاِفُظ، َأْخربََ و َعْبِد هللاِ بُ  أَ دثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ح َوَأْخرَبانَ اْلَوْهِب ، ح

ِإبْ َراِهيَم، َأيِب، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن  َثِِن  ِإْسَحاَق، َحدَّثَ   َحدَّ ْبُن  ْبِن َعبْ حدثنا حُمَمَُّد  ْبُن مَحَْزَة  اْلَواِحِد  ْبِن الز  هللاِ   دِ ِِن َعْبُد  َبرْيِ، َعْن  
بْ َعبَّادِ  هللِا  َعْبِد  ْبِن  عَ   الز َبرْيِ،  َعاِئَشَة  ِن  َسَِ ْن  ب َ قَاَلْت:  يف  يَ ُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  اللُهمَّ ْعُت   " َصاَلتِِه:  ْعِض 

َما احلَِْساُب الْ َرُسوَل هللاِ   ايَ :  َسااًب َيِسريًا "، فَ َلمَّا اْنَصَرَف قُ ْلتُ َحاِسْبِِن حِ  ، ُز َلهُ َعْنهُ ، َويَ َتَجاوَ ظَُر يف ِكتَاِبهِ َيِسرُي؟ قَاَل: " يُ نْ ، 
 "   هُ فُِّر هللاُ َعْنهُ َحّتَّ الشَّوَْكةُ َتُشوكُ َك، وَُكل  َما ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن يُكَ َوِإنَّهُ َمْن نُوِقَش احلَِْساَب يَ ْوَمِئٍذ اَي َعاِئَشةُ َهلَ 

 حسن.: إسناده # قال المحقق 
 

وَإِ   فَصْلٌ  وَزْنِ  "  بَعْدَهُ  كَانَ  الْحِسَابُ  انْقَضَى  أَنْ ذَا  فَيَنْبَغِي  لِلْجَزَاءِ  الْوَزْنَ  لِأَن   الْمُ   الْأَعْمَالِ  بَعْدَ  لِتَقْ يَكُونَ  الْمُحَاسَبَةَ  فَإِن     رِيرِ حَاسَبَةِ، 

 سَبِهَا  كُونَ الْجَزَاءُ بِحَ دِيرِهَا لِيَ قَا مَ   الْأَعْمَالِ، وَالْوَزْنِ لِإِظْهَارِ 

اإْلَِماُم أَبُو الطَّيِّبِ   -  277 ثَ نَا  أَ َحدَّ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ  َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن،  ْبنُ ْخرَباََن  ْبُن يَزِيَد اجْلَْوِزي ، حدثنا زَكَ   ُد  رايَّ 
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َبةُ ْبُن ي َ ُر ْبُن ُمْدِرٍك، حدثلطَّاِئي ، حدثنا َعامِ  َأْخَزَم ا ْبنُ ُد  ََيََْي اْلب َزَّاُز، حدثنا زَيْ  ُمْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن    قَ ْيِس ْبنِ ْقظَاَن، َعنْ نا ُعت ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َأْحَسَن مِ وٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعُ  أَََثبَهُ    َأْو ُمْسِلٍم ِإالَّ ِسٍن َكاِفرٍ حمُْ ْن  َّللَّ

َسَنةً َأْو َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة، َأْو َعِمَل حَ ا ِإََثبَةُ هللِا اْلَكاِفَر؟ قَاَل: " ِإْن َكاَن َوَصَل َرمِحًا،   هللِا، َومَ ا: اَي َرُسولَ َوَجلَّ ". قُ ْلنَ   هللاُ َعزَّ 
هُ اْلمَ إِ   هُ َأََثبَهُ هللاُ تَ َعاىَل، َوِإََثبَ تُ  يف اآْلِخَرِة؟ قَاَل: " َعَذاٌب ُدوَن  ِإََثبَ ُتهُ    ْلنَا: َوَماَذِلَك ". قَاَل: ق ُ صِّحََّة، َوَأْشبَاَه  اَل، َواْلَوَلَد، َوال ايَّ
 [ 46ِب{ ]غافر:  ْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذااْلَعَذاِب "، َوقَ َرَأ: }أَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 غَائِرِهَا وَفَوَاحِشِهَا  وَصَ   نُوبِ  كَبَائِرِ الذ  لٌ فِي بَيَانِ صْ فَ 
 

دثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب،  اأْلَْصب ََهاِن ، ح   هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك َرمِحَهُ هللاُ، حدثنا َعْبُد  بُو َبْكٍر حُمَمَّ َأْخرَباََن أَ   -  281
أَبُو َداوُ  اْلَقطَّاُن، َعْن ق َ ثنا ِعْمَرانُ حد  َد،حدثنا  َأيِب تَاَدَة، َعْن َعْبِد رَ   َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعْبِد هللاِ ِعيَاٍض، َعنْ   بِِّه، َعْن  َمْسُعوٍد،   ْبِن 

َعَلْيِه َوسَ   ُ ُكْم َوحُمَقََّراتِ َصلَّى اَّللَّ ِإايَّ ا  لََّم قَاَل: "  ُنَّ َيَتِمْعَن َعَلى  ِإنَّ ي ُ جُ لرَّ اأْلَْعَماِل  "، َوَأنَّ  ِل َحّتَّ  اْهِلْكَنهُ  ُ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َّللَّ
" َضرَ َعَلْيِه وَ  مَ َسلََّم  َْلُنَّ  َصِنيُع  َب  َفَحَضَر  َفاَلٍة  نَ َزلُوا أبَِْرٍض  قَ ْوٍم  ابِ َثاًل َكَمَثِل  الرَُّجُل يَِيءُ  َفَجَعَل  َوالرَُّجُل يَِيءُ اْلَقْوِم  ْلُعوِد، 

 ِذَف ِفيَها " أَْنَضَجْت َما قُ  َأجَُّجوا اَنرًا فَ ْن َذِلَك َسَواًدا، ُثَّ َجَُعوا مِ  َحّتَّ اِبْلُعَويِِّد 
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حدثنا َعْبُد ارِِمي ،  الدَّ ٍد  الطََّرائِِفي ، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعي  َحاَق اْلُمزَكِّي، حدثنا أَبُو احْلََسنِ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإسْ   -  286
اْبِن َعبَّ ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ    َصاِلٍح، َعنْ هللِا ْبنُ  َأيِب طَْلَحَة، َعِن  ْبِن  جَتَْتِنُبوا َكبَ   َهْوَن َعْنُه{  اٍس يف قَ ْوِلِه: }ِإْن  تُ ن ْ ائَِر َما 

 اٍب، أَْو َلْعَنٍة " أَْو َغِضٍب، َأْو َعذَ  بِنَاٍر، هللاُ هُ  [ قَاَل: " اْلَكبَائُِر ُكل  َذْنٍب َخَتمَ 31]النساء:  
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اْلَكبَائِِر ال   -  287 اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:" َأْكرَبُ  يَ ُقوُل: } َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد َعِن  ْرُك اِبهلِل أِلَنَّ هللاَ  ُيْشِرْك اِبهلِل فَ َقْد َحرَّمَ شِّ َمْن    هللاُ   ِإنَّهُ 
[،  87ِمْن رَْوِح هللِا ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{ ]يوسف:   }اَل يَ ْيَأسَ  يَ ُقوُل:   هللِا أِلَنَّ هللاَ [ َواْليأُس ِمْن َرْوحِ 72نََّة{ ]املائدة: َعَلْيِه اجلَْ 

يَ قُ َوا َها ُعُقوُق اْلَوا [، وَ 99وَن{ ]األعراف:   اْْلَاِسرُ ْومُ قَ وُل: }َفاَل َيََْمُن َمْكَر هللِا ِإالَّ الْ أْلَْمُن ملَْكِر هللِا أِلَنَّ هللاَ    ِلَدْيِن أِلَنَّ هللاَ ِمن ْ
يَ ُقو اقَّ َجبَّارًا َشِقيًّا َعِصيًّا، َوقَ ْتُل الن َّْفِس الَّيِت َحرَّ َجَعَل اْلعَ   تَ َعاىَل  [، 93ُل: }َفَجَزاُؤهُ َجَهنَُّم{ ]النساء:  َم هللاُ أِلَنَّ هللاَ ُسْبَحانَهُ 

يَ قُ اْلُمْحَصنَ   فُ َقذْ وَ  [، َوَأْكُل َماِل اْليَِتيِم أِلَنَّ هللاَ 23ٌم{ ]النور:  َعَذاٌب َعِظيِة، َوَْلُْم  نْ يَا َواآْلِخرَ وُل: }لُِعُنوا يف الد  اِت أِلَنَّ هللاَ 
ايَ ُقوُل:   أَْمَواَل  َيَُْكُلوَن  الَِّذيَن  َيَُْكُلوَن يف  }ِإنَّ  َا  ِإَّنَّ ظُْلًما  اَنرًا ونِِ بُطُ ْلي َتَاَمى  َسِعريً   ْم  َوالْ 10ا{ ]النساء:  َوَسَيْصَلْوَن  ِمَن [  ِفَراُر 

ِْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرهُ ِإالَّ ُمَتَحرِّ هللاَ تَ َعاىَل ْحِف أِلَنَّ الزَّ  [ اآلية وَأْكُل الّراَِب  16َئٍة{ ]األنفال: فًا ِلِقتَاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا ِإىَل فِ  يَ ُقوُل: }َوَمْن يُ َوْلِّ
ْحُر  275طَُه{ ]البقرة:  ِذي يَ َتَخبَّ ا يَ ُقوُم الَّ وُموَن ِإالَّ َكمَ ُلوَن الّراَِب اَل يَ قُ وُل: }الَِّذيَن َيَْكُ  هللاَ يَ قُ نَّ أِلَ  ، َوالسِّ [ الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ
يَ ُقوُل: }َوَلَقْد َعِلُموا لَ أِلَ  َما َلهُ يف اآْلِخَرِة ِمنْ نَّ هللاَ  يَ ُقوُل: }وَ [، َوالّزاَِن أِلَ 102  ٍق{ ]البقرة:اَل خَ   َمِن اْشرَتَاهُ  َمْن يَ ْفَعْل نَّ هللاَ 
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َأَثَ َذلِ  يَ ْلَق  ُيَضاعَ َك  َوََيُْلْد ِفيهِا ُمَهاانً ًما  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة،  اْلَعَذاُب  لَهُ  اْلَفاِجَرةُ ْف  َواْلَيِمنُي واْلَغُموُس  يَ ُقوُل: }ِإنَّ    {،  تَ َعاىَل  أِلَنَّ هللاَ 
َوأميَْ َيْشرَتُوَن  َن  ِذيالَّ  هللِا  قَِليبَِعْهِد  ََثَنًا  اَل  اِنِْم  أُولَِئَك  َْلُمْ اًل  اآْلِخرَ َخاَلَق  يَ ُقوُل:  77ِة{ ]آل عمران:   يف  أِلَنَّ هللاَ  َواْلغُُلوُل   ،]

ُهْم{ فَ ُتْكَوى هِبَا ِجبَاهُ نَّ هللاَ يَ ُقوُل: }ْفُروَضِة أِلَ مَ الْ   [، َوَمْنُع الزََّكاةِ 161اَمِة{ ]آل عمران:  ْغُلْل َيَِْت ِِبَا َغلَّ يَ ْوَم اْلِقيَ }َوَمْن ي َ 
َوُشْرُب اْْلَْمِر   [،283فَِإنَّهُ آُِثٌ قَ ْلُبُه{ ]البقرة: ِكْتَماُن الشََّهاَدِة فَِإنَّ هللاَ يَ ُقوُل: }َوَمْن َيْكُتْمَها   الز وِر وَ [، َوَشَهاَدةُ 35]التوبة: 

ًدا، وَأْشيَاَء  تَ ْرُك الصَّاَلِة ُمت َ ْوََثَن، وَ اأْلَ ا أِلَنَّ هللاَ َعَدَل هبَِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:" َوَمْن   نَّ َرُسولَ  تَ َعاىَل أِلَ ِمَّا فَ َرَض هللاُ َعمِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ
ًدا، فَ َقْد بَِرَئ ِمنْ تَ َرَك الصَّ  َوَْلُْم ُم اللَّْعَنُة،  تَ َعاىَل يَ ُقوُل: }ْلَُ   لرَِّحِم أِلَنَّ هللاَ َقِطيَعةُ ا، وَ َد" ِذمَِّة هللِا َوَرُسوِلِه، َونَ َقَض اْلَعهْ   اَلَة ُمت ََعمِّ

 [ "  25الرعد:  الدَّاِر{ ]ُسوءُ 
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   هَا مُو ا وَافَوُا الْقِيَامَةَ بِلَا تَوْبَة  قَد   الْقِبْلَةِ إِذَ لْكَبَائِرِ مِنْ أَهْلِ فَصْلٌ فِي أَصْحَابِ ا 
 

َعْبدِ ْخرَبانَ أَ   -  292 أَبُو  بْ     احْلُسَ الرَّمْحَِن  الدَّهَّاُن، حدثنا  حَمُْبوٍب  بْ ُن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  َهارُوَن، حدثنا  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َنْصٍر،  نْيُ  ِن 
ِباَلٍل، حدثنا حُمَمَّ  اْلَكْلِب ،حدثنا يُوُسُف ْبُن  ْبُن َمْرَواَن، َحدََّثِِن  اْبِن َعبَّاسٍ َأيِب َصاِلحٍ ْن  عَ   ُد  َمِقيَس    ، َعِن  ِإنَّ  ْبَن ُصبَابَةَ قَاَل: 

هِ َوجَ  َأَخاهُ  فَأَ   َشامَ َد  ُمْسِلًما،  وََكاَن  النَّجَّاِر،  َبِِن  يف  َمْقتُواًل  ُصبَابََة  َعَلْيهِ ْبَن   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َلُه،  َتى  َذِلَك  َفذََكَر  َوَسلََّم،   
ْم:  ِت َبِِن النَّجَّاِر فَأَْقرِئ ُْهْم ِمِنِّ السَّاَلَم، َوُقْل ْلَُ اَل َلُه:" ايِفْهٍر، َوقَ   ُسواًل ِمْن َبِِن  َعَلْيِه َوَسلََّم رَ ُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْيِهْم َرُسو لَ  إِ فََأْرَسلَ 

ُ عَ  َأْن   َلهُ قَاِتاًل  تَ ْعَلُموا ِمْنُه، َوِإْن ملَْ  َأِخيِه فَ ي َْقَتصَّ َأْن َتْدفَ ُعوهُ ِإىَل  ِتَل ِهَشامٍ قَاْم َلْيِه َوَسلََّم َيَُْمرُُكْم ِإْن َعِلْمتُ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعلَ َتْدفَ ُعوا إِلَْيِه ِديَ َتُه"، فَأَبْ َلَغُهْم اْلِفْهِري  ذَ  ْعَلُم َلهُ  ِل هللِا َوهللِا َما ن َ  َولَِرُسو َّللَِّ  ْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: ََسًْعا َوطَاَعةً ِلَك َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِبِل، ُثَّ اْنَصَرفَا رَاِجِعنيَ يَ َتهُ قَالَ ي إِلَْيِه دِ َوَلِكنَّا نُ َؤدِّ  قَاِتاًل، ن َُهَما َوبَ  : فََأْعطَْوهُ ِمائًَة ِمَن اإْلِ نْيَ اْلَمِديَنِة َقرِيٌب، فَأََتى  ََنَْو اْلَمِديَنِة، َوبَ ي ْ
ْعَت؟ ت َ لَْيِه فَ َقاَل: َأي   بَابََة فَ َوْسَوَس إِ ِقيَس ْبَن صُ مَ   انُ الشَّْيطَ  ُتِل الَِّذي َمَعَك   َأِخيَك فَ يَ ْقَبُل ِديَةَ َشْيٍء َصن َ ُكوُن َعَلْيَك ُسبًَّة، اق ْ

مَ  نَ ْفٌس  قَالَ فَ َيُكوُن  اِبلدِّيَِة  َوَفْضٌل  نَ ْفٍس،  َفشَ َكاَن  ِبَصْخَرٍة  اْلِفْهِريِّ  ِإىَل  فَ َرَمى  بَِعريًا مِ رَْأَسُه، ُثَّ َخ  دَ :  رَِكَب  بَِقي َّت َ   َوَساَق  َها  َها ن ْ
 يَ ُقوُل يف ِشْعرِِه: ًرا َفَجَعَل َمكََّة َكافِ رَاِجًعا إىل 

 ]البحر الطويل[ 
 ِر َأْراَبِب قَارِعِ  النَّجَّا ُت َعْقَلهُ ... َسَراَة َبِِن قَ ت َْلُت ِبِه ِفْهًرا َومَحَْل

 َل رَاِجعِ  اأْلَْوََثِن َأوَّ ًدا ... وَُكْنُت ِإىَل ْعُت ُمَوسِّ َطجَ اضْ َوَأْدرَْكُت َثَِْري وَ 
ِفيهِ  فَ ن ََزَلْت  اآْليَُة: }وَ قَاَل:  َهِذهِ  َجَهنَّمُ   َفَجَزاُؤهُ  ًدا  ُمت ََعمِّ ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتْل  قَا93{ ]النساء:  َمْن  اآْليَِة  آِخِر  ِإىَل  َرمِحَهُ [  َهِقي   اْلب َي ْ َل 

أَنَّهُ قَاَل يف قَ ْوِلِه: }َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنًا لتَّاِبِعنَي  ْن ِكبَاِر امُحَْيٍد، َوُهَو مِ َِمَْلٍز اَلِحِق ْبِن  رُوِّينَا َعْن َأيِب    ، َوُهَو َمارُ آخَ   هللاُ:" َوَجَوابٌ 
]النساء:  ُمت ََعمِّدً  َجَهنَُّم{  َفَجَزاُؤهُ  قَ 93ا  َأْن  [  هللاُ  َشاَء  فَِإْن  َجَزاُؤهُ  ِهَي  جَ جَ يَ تَ اَل:  َعْن  فَ َعَل. اَوَز   َزائِِه 
 ضعيف. قق: إسناده المح # قال
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ُد ْبُن يُوُنَس، حدثنا  أَبُو َداُوَد، َحدَّثَ نَا َأمحَْ   ٍر، حدثنالر وْذاَبرِي ، َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َبكْ  احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد ا َأْخرَباََنهُ أَبُو َعِليٍّ   - 293
ِشَهاٍب، َعنْ  الت َّ َليْ سُ   أَبُو  َِمْ َماَن  َأيِب  َعْن   ، ْبِن محَُ ْيِميِّ اَلِحِق  َفذََكَرهُ  َلٍز  رُِويَ ْيٍد  َعِن    َوَقْد  َومَلْ  َهَذا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى 

 اُدُه.  يَ ث ُْبْت ِإْسنَ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ي ، حدثنا حمَُ صَّفَّاُر، حدثنا اْلكُ ُد ْبُن ُعب َْيٍد ال ، حدثنا َأمحَْ انَ ْبدَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ   -  298 َعْثَمَة،   َخاِلِد ْبنِ   مَُّد ْبنُ َدميِْ
ْبِن َكْيسَ  ْبُن َسْعٍد، َعْن َصاِلِح  ِإبْ َراِهيُم  بْ   اَن،حدثنا  ، َعْن َعِليِّ  الز ْهِريِّ َثِِن رَُجٌل، ِمنْ َعِن  احْلَُسنْيِ قَاَل: َحدَّ أَ ِن  النَِّبِّ صْ     َحاِب 

ُ عَ  أَنَّ َصلَّى اَّللَّ َع النَِّبَّ َلْيِه َوَسلََّم  ِلَعظَ  َعَلْيهِ  َصلَّى اَّللَُّ ُه، َسَِ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  اأْلَْرُض  يَ ُقوُل: " ُْتَد   ثَ نَاُؤُه، َواَل  َوَسلََّم  الرَّمْحَِن َجلَّ    َمِة 
ِن، اَل َوالَِّذي نَ ْفِسي نِي الرَّمحَْ ئًِما َعْن ميَِ ِه السَّاَلُم قَاَأِجُد ِجرْبِيَل َعَليْ وََّل َمْن يُْدَعى فَ فََأُكوُن أَ   ِه،مِ َيُكوُن ِفيَها أِلََحٍد ِإالَّ َمْوِضُع َقدَ 

َلَها قَا  َعزَّ َوَجلَّ:  َساِكٌت قَاَل فَ ي َُقولُ َوِجرْبِيُل  َل  قَاَءِن فَ َزَعَم أَنََّك َأْرَسْلَتهُ ِإيَلَّ  َل: فَأَقُوُل: اَي َربِّ ِإنَّ َهَذا َجابَِيِدِه َما رََأى هللاُ قَ ب ْ
وَك يف ُشَعِب  ُدوَك يف َأْطَراِف اْلِباَلِد، َوذََكرُ قُوُل: اَي َربِّ ِإّنِ تَ رَْكُت ِعبَاًدا ِمْن ِعبَاِدَك َقْد َعبَ اَجَتَك؟ فَأَ هُ إِلَْيَك حَ  َأاَن َأْرَسْلتُ َصَدقَ 

َتِظُروَن َجوَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َهَذا ُل هللِا َصلَّ  قَاَل َرُسو  َأْخزِيَك ِفيِهمْ ُقوُل: أََما ِإّنِ اَل ِه ِمْن ِعْنِدَك، فَ ي َ ا َأِجيءُ بِ مَ   ابَ اآْلَكاِم يَ ن ْ ى اَّللَّ
َعَثَك رَب َك َمَقاًما حَمُْموًدا{ ] ِذي قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َعَسى أَ اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد الَّ   [ "  79ء: سرااإلْن يَ ب ْ

 . ْعدٍ ِإبْ َراِهيَم ْبِن سَ اهُ َجَاَعٌة، َعْن وَ رَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

مَُّد  ا حمَُ يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، حدثن   حُمَمَُّد ْبنُ َد اْلَقطَّاُن، حدثنا أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمحَْ   -  315
ُ  ِظاَلٍل، َعْن أََنٍس، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى  ُم ْبُن ِمْسِكنٍي، حدثنا أَبُو  بُو الن  ْعَماِن، حدثنا َسالَّ رَّاُء، َأْخرَباََن أَ ْبِد اْلَوهَّاِب اْلفَ ْبُن عَ  اَّللَّ

. قَاَل: ْبِدي َهَذا "ْب فَْأِتِِن ِبعَ  جِلِرْبِيَل: اْذهَ َمنَّاُن، فَ ي َُقوُل هللاُ   َحنَّاُن ايَ    ايَ  رَُجاًل يُ نَاِدي يف النَّاِر أَْلَف َسَنةٍ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ 
َكاِن َكَذا  نَّهُ يف مَ إِ ، فَ بَّهُ قَاَل: اْذَهْب إِلَْيِه فَْأِتِِن بِهِ قَاَل: " فَ َرَجَع ِإلَْيِه فََأْخرَبَ رَ َهَب ِجرْبِيُل فَ َوَجَد َأْهَل النَّاِر ُمْنَكبِّنَي يَ ْبُكوَن ". " ذَ 

ِقيٍل: قَاَل:  َمَكاَنَك َوَمِقيَلَك؟ قَاَل: اَي َربِّ َشرَّ َمَكاٍن، َوَشرَّ مَ   ْيَف َوَجْدتَ  َعْبِدي كَ اَء ِبِه قَاَل: ايَ قَاَل: " َفَذَهَب َفجَ   وََكَذا ".
َها إِ رُد وا َعْبِدي. قَاَل: مَ  َها قَاَل هللاُ لِ   ْخَرْجَتِِن ا أَ ذَ ا ُكْنُت َأْرُجو َأْن تُِعيَدِن إِلَي ْ  َعْبِدي "  َماَلِئَكِتِه: َدُعواِمن ْ

َهِقي    َهَكَذا رُِوَي يف َهَذا احْلَِديِث "   َرمِحَهُ هللاُ: "قَاَل اْلب َي ْ
 

َحدِ  رُوِّينَا  الْ َوَقْد  ْبِن  ِبْشِر  َأيِب يَث  َعْن  َأيِب ُمَفضَِّل،  َعْن  َنْضَرَة،  َأيِب  َعْن  َمْسَلَمَة،  قَ عِ  سَ   قَاَل:  َرُسوُل هللِا َصلَّ يٍد  َعَلْيِه اَل   ُ اَّللَّ ى 
أَمَّاوَ  النَّ   َسلََّم: "  الَِّذينَ َأْهُل  ِفيَها، َواَل ََيْي َوْ   اِر  مَيُوتُوَن  ُْم اَل  َأْهُلَها، فَِإنَّ النَّارُ ُهْم  ُهُم  َأَصابَ ت ْ َوَلِكْن اَنٌس  ِبُذنُوهِبِْم  َن،  َأْو قَاَل:    - 

ُهْم إِ   -  ِِبَطَااَيُهمْ  َقِد اْمُتِحُشوا فَ يُ ْلَقْوَن َعَلى َأْنَاِر اجْلَنَِّة، ُثَّ    ْم َضبَائِرَ فَ ُيَجاءُ هبِِ يف الشََّفاَعِة    َكانُوا َفْحًما أُِذنَ َماتًَة َحّتَّ ِإَذا  أََماتَ ت ْ
بُ ُتوَن نَ بَاتَ يَل: اَي َأْهَل اجْلَنَِّة أَِفيُضوا عَ قِ  يِل السَّْيِل، بَِّة تكون يف احلَْ  َلْيِهْم ِمَن اْلَماِء فَ ي َن ْ ُ  َرُسوَل هللِا صَ فَ َقاَل رَُجٌل: َكَأنَّ  محَِ لَّى اَّللَّ

 لََّم َقْد َكاَن ابْلبَاِديَِة " َعَلْيِه َوسَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ْبُن َمْرزُوٍق، ، حدثنا ِإبْ َراِهيُم  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ ْلَعبَّاِس حمَُ و ابُ ُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل: حدثنا أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  317
ُمْسِلُم  حد إِبْ َراهِ ثنا  قَ ْبُن  َجاِبٍر  ْبُن  اأْلَْشَعُث  يَزِيَد، حدثنا  ْبُن  َخاِلُد  َسِعييَم، حدثنا  َأاَب  اَي  لِْلَحَسِن:  قُ ْلُت  َعزَّ اَل:  هللِا  قَ ْوُل  ٍد 

أَ  َوَما ُهْم  ُرُجوا ِمنَ َيَْ   نْ َوَجلَّ: }يُرِيُدوَن  النَّاِر  بَِيِدِه  [ قَاَل: َفَضرَ 37:  ِِبَارِِجنَي{ ]املائدة  أُولَِئَك   َعَلى َفِخِذيَب  ِإنَّ  فَ َقاَل: " 
َا َهُؤاَلِء قَ ْوٌم أَ  ُهْم ف ُ َأْهُلَها، ِإَّنَّ َراِط، ُثَّ َعَفى َعن ْ َصابُوا َذنُواًب مَلْ يُوجد ِمن ْ ت ََقُم َعَلى الصِّ  ِِبِْثِل َهَذا نَّ َجاِبًرا َأَجاَب " َورُِوَي أَ ْم هُ يُ ن ْ
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

اَن اأْلَْهَوازِي ، حدثنا َعاِصُم ْبُن  الصَّفَّاُر، حدثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثمَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ  - 318
ثَ نَا أَ ، حَ يٍّ َعلِ  َبَة،  دَّ ، عَ َعْن قَ ْيِس ْبِن طَْلقِ ي وُب ْبُن ُعت ْ  َأَشدِّ النَّاِس َتْكِذيبًا اِبلشََّفاَعِة َحّتَّ أَتَ ْيُت ال ُكْنُت ِمنْ ْن أَبِيِه، ق ْبِن َعِليٍّ

َها يف ِذْكِر خُ   َر ْبَن َعْبِد هللِا فَ َقَرْأُت َعَلْيهِ َجابِ  ِبِكتَاِب هللِا   َت َأْعَلمُ : " اَي طَْلُق، أَنْ اِر ِفيَها، فَ َقاَل يل َأْهِل النَّ   ودِ لُ ُكلَّ آيٍَة أَْقِدُر َعَلي ْ
،  ، َوَأْعَلُم ِبسُ ِمِنِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمِنِّ رُِجوا  ، ُثَّ ُأخْ وا بُ َوَلِكْن َهُؤاَلِء َأَصابُوا َذنُواًب فَ ُعذِّ   ِإنَّ الَِّذي قَ َرْأَت َْلُْم َأْهُلَها،نَِّة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َها، َوَنَْ   ْأَت "  ُن نَ ْقَرأُ َكَما قَ رَ ِمن ْ
 ْد َمَضى يف َهَذا اجْلُْزِء " ِر ْبِن َعْبِد هللِا قَ " َوَشاِهُدهُ َعْن َجابِ 

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

 وَرَحْمَة    هُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِهِ فَضْل ا  فَصْلٌ فِيمَا يُجَاوِزُ اهللُ عَنْ  
 

َعْبُد اْلَعزِيِز    َثِِن  َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن قَاَل: َحدَّ اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأْخرَبانَ   بُو احْلَُسنْيِ ْبنُ َأْخرَباََن أَ  -  324
ِذهِ  َر فَ َتاَل هَ ِد هللِا ْبِن ُعمَ : َجَلْسُت ِإىَل َعبْ ْبِن َمْرَجانََة قَالَ   َعْن َسِعيدِ ،  ابٍ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشهَ ْبُن َعْبِد هللِا، حد 

ْعُت َنِشيَجهُ فَ قُ : }َّللَِِّ َما يف السََّمَواِت َوَما يف اأْلَْرِض{ ِإىَل آِخرِهَ اآْليَةَ  ِِبَا   هُ تُ ْمُت َحّتَّ أَتَ ْيُت اْبَن َعبَّاٍس فََأْخربَْ ا فَ َبَكى َحّتَّ َسَِ
َها ِحنَي نَ َزَلْت ِمْثَل َما َوَجَد َعْبُد هللِا فَأَ َجَد اْلُمسْ ِن َلَقْد وَ يِب َعْبِد الرَّمحَْ " يَ ْغِفُر هللاُ أِلَ   اْبُن ُعَمَر فَ َقاَل:  َتاَل  نْ َزَل هللاُ َعزَّ  ِلُموَن ِمن ْ

ْمُر بَ ْعُد  َفَصاَر اأْلَ ُمْسِلِمنَي ِبِه،  ا اَل طَاَعَة لِْلاَنِت اْلَوْسَوَسةُ ِمَّ [ اآْليََة، وَكَ 286ُف هللاُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: َوَجلَّ: }اَل يَُكلِّ 
َها َما اْكَتَسَبْت يف اْلَقْوِل وَ ىَل َقَضاِء هللِا تَ َعاىَل َأنَّ الن َّْفَس َْلَا َما َكَسَبْت َوعَ إِ   اْلِفْعِل " َلي ْ

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبنُ َفْضِل، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَ عْ لْ ا  بُو احْلَُسنْيِ ْبنُ َأْخرَباََن أَ   -  337  َعْبِد هللِا ُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
ْن َأْصَحاِب  ُه، َأنَّ رَِجااًل مِ ٍن اْلَماِزِنِّ بَ َلغَ  َأيِب َحسَ ْبنِ َة  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ََيََْي ْبِن ُعَمارَ   نِ ِسي ، حدثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، عَ اأْلَُويْ 

ُ َعَليْ ُسوِل هللِا َصلَّ رَ  ُ َعَلْيِه وَ ى اَّللَّ ِوُس هِبَا الشَّْيطَاُن يف أَنْ ُفِسِهْم َسلََّم َعِن اْلَوْسَوَسِة الَّيِت يُ َوسْ ِه َوَسلََّم َسأَلُوا َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َأَحب  ِإلَْيِه ِمْن َأْن يَ َتَكلََّم ِبِه، فَ َقاَل النَِّب  صَ    الث  َرايَّ  ِمْن ِعْندِ ا َيْسُقُط َأَحُدانَ ُدَها يف أَنْ ُفِسنَ َل هللِا، َأْشيَاءُ جنَِ ا: اَي َرُسو لُو َقاف َ  لَّى اَّللَّ

َوَقَع ِصْمُتْم ِمنْ َذِلَك، فَِإَذا عُ ْلَعْبَد ِفيَما ُدوَن  يُرِيُد َأْن يُوِقَع الشَّْيطَاَن   انَّ َجْدتُْ َذِلَك؟ َذلَك َصرِيُح اإْلِميَاِن إِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأوَ  هُ 
 َما ُهنَاَك " ِفي
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 الْقِيَامَةِ    فَةِ يَوْمِ وَصِ ى،  الْأُولَى، وَابْتِدَاءِ الْحَيَاةِ الْأُخْرَ كَيْفِي ةِ انْتِهَاءِ الْحَيَاةِ     فِيفَصْلٌ 
 

حَمْبُوٍب،  -  350 ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َهارُوَن، حدث  َأْخرَباََن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  حمَُ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َنْصٍر، حدثنا  نا  ْبِن  مَِّد 
، َعنْ َكْلالْ اَلٍل، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْرَواَن، َعِن  يُوُسُف ْبُن بِ  َل  " يَ ْعِِن َأهْ [: 48ولُوَن{ ]يس: ْبِن َعبَّاٍس، }َويَ قُ َأيِب َصاِلٍح، َعِن ا   ِبِّ

[ " ُكفَّاُر قُ َرْيٍش  49وَن{ ]يس: ُقوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َما يَ ْنظُرُ [ " يَ ْعِِن يوم اْلِقيَاَمِة ". ي َ 48. }َمَّت َهَذا اْلَوْعُد{ ]يس: َمكََّة " 
" يتكلَُّموَن يف َأْسَواِقِهْم   [49وَن{ ]يس:  ْم َيَِص مُ }َتَُْخُذُهْم َوهُ   [ " اَل تُ َثَنَّ "49:  ْيَحًة َواِحَدًة{ ]يس". }ِإالَّ صَ وا  بُ ِإْذ َكذَّ 

َيْسَتِطي  يَ ْقِدرُوَن "، }ت َ 50ُعوَن{ ]يس:  يَ ت َبَايَ ُعوَن " }َفاَل  ِإىَل 50ْوِصَيًة{ ]يس:  [ " اَل  أَ [ " َكاَلًما "، }َواَل  يَ ْرجِ هْ   ُعوَن{ ِلِهْم 
ُوَن اْلَكاَلمَ [ " فَ يُ 50]يس:  اِث{  [ " َوِهَي الن َّْفَخةُ اآْلِخَرةُ " }فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجدَ 51ص وِر{ ]يس: نُِفَخ يف ال ِإلَْيِهْم "، }وَ  َخريَّ
"، }إِ 51]يس:   اْلُقبُوَر  يَ ْعِِن  َرهبِِّمْ [ "  ََيْرُ 51يَ ْنِسلُوَن{ ]يس:    ىَل   " قُ ُبورِ   ونَ جُ [  ايَ ِمْن  ". }قَالُوا:  بَ َعث َ   ِهْم  َمْن  ِمْن    نَاَويْ َلنَا 

ُْم َكانُ يَ ُقوُل: َهَذا بَ ْعُضُهْم لِب َْعٍض ِإَذا َخَرُجوا مِ " يَ ُقوُل: ِمْن َمنَاِمنَا،  [  52َمْرَقِداَن{ ]يس:   وا نِيَاًما، َوَذِلَك َن اْلُقُبوِر، َوظَن وا َأنَّ
هُ  َعن ْ يُ ْرَفَع  َبنْيَ الْ   مُ أَْنهُ  وَ َعَذاُب  الن َّْفَخَتنْيِ  َأْربَ ُعونَ   ن َُهَما  الْ بَ ي ْ َنُسوا  َسَنًة  فَ قَ   َْلُمُ َعَذاَب،  الرَّمْحَُن،    اَلْت  َوَعَد  َما  }َهَذا  اْلَماَلِئَكُة: 
اْلُمْرسَ  ]يس:  َوَصَدَق  الْ 52لُوَن{  َوَتْصِديُق  يَ ْعِِن   " وَ [  َعزَّ  هللاُ  يَ ُقوُل  اْلب َْعَث  }ِإْن َكانَ لَّ جَ ُمْرَسِلنَي  وَ :  َصْيَحًة  ِإالَّ  اِحَدًة{ ْت 

يٌع لَ ، }فَِإَذا هُ ْفَخًة َواِحَدًة "[ " ن َ 29]يس:    [ " احلَِْساَب "  53َديْ نَا حُمَْضُروَن{ ]يس:  ْم جَِ
 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده

 

ْوقًا،  ُيَساقُوَن سَ   ْرُجِلِهْم، َواَل َشُر اْلَوْفُد َعَلى أَ َأَما َوهللِا َما َيُْ اآْليَِة: "  ِه  ذِ ِن َسْعٍد، َعْن َعِليٍّ أَنَّهُ قَاَل يف هَ َورُوِّينَا َعِن الن  ْعَماِن بْ 
ِمث َْلَها َعَلي ْ َوَلكِ  اْْلَاَلِئُق  يَر  مَلْ  بِنُوٍق  يُ ْؤتَ ْوَن  الزَّ ن َُّهْم  َوَأزِمَّتُ َها  يَ َها رَِحاُل الذََّهِب  َها َحّتَّ   اجْلَنَِّة "   وا أَبْ َوابَ بُ ْضرِ بَ ْرَجُد َفرَيَْكبُوَن َعَلي ْ

هَّاِب، حدثنا يَ ْعَلى ْبُن  هللِا حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلوَ  أَبُو َعْبدِ ، َأْخرَبانَ ِد هللِا احْلَاِفظُ ْخرَباََنهُ أَبُو َعبْ أَ   -  352
، َماِن ْبِن عْ الن   ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن ُعب َْيٍد، حد   ذََكَرهُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َسْعٍد، َعْن َعِليٍّ

 يف. عض# قال المحقق: إسناده 
 

 [  4ج:  مِقْدَارُهُ خَمْسِيَ أَلْفَ سَنَة { ]املعار ، وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ  فَصْلٌ " فِي مَعْنَى قَوْلِ اهللِ عَز  وَجَلَّ: }تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ 
 

َنْصِر  رَباََن  َأخْ   -  356 ْبُن َمطَرٍ ْبُن قَ تَاَدةَ أَبُو  أَبُو َعْمرِو  َأْخرَباََن  ْبنِ ،  ْبُن حُمَمَِّد  َأْخرَباََن مَحَْزةُ  نُ َعيْ   ،  َأْخرَباََن  اْلَكاِتُب،  ْبُن  ِعيَسى  ُم 
ُ فَ َعهُ ِإىَل النَِّبِّ َريْ َرَة، َأظُن هُ رَ َعْن َأيِب هُ ، هٍ ِك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َِهَّاِم ْبِن ُمن َبِّ بَارَ مَحَّاٍد، حدثنا اْبُن اْلمُ  " ِإنَّ لََّم قَاَل: َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى اَّللَّ

 وبٍَة "  ْوِم اْلِقيَاَمِة َكَوْقِت َصاَلٍة َمْكتُ هللاَ َُيَفُِّف َعَلى َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعبَاِدِه طُوَل ي َ 
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ  و َسْهٍل اإْلِْسَفَرايِيِِن ،  وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُ اْلَقائِِل َأظُن هُ "  ي َمِن   َعْمرٍو، َواَل َأْدرِ هُ يف فَ َوائَِد َأيِب َذا َوَجْدتُ " هَ :  قَاَل اْلب َي ْ

 َعْن مَحَْزةَ 
 حسن.ق: إسناده # قال المحق
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 هُمُ الن ارُ  الْكَافِرِينَ وَمَآبَيَ، وَمَآهبُمُ الْجَن ةُ وَدَارَ مِنِ ؤْ عُ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ، وَهُوَ بَابٌ فِي أَن  دَارَ الْمُ التَّاسِ 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ا َأَدقَّ ِمَن الشَّْعِر وأحد ِمَن السَّْيِف َأْعاَلهُ َم قَاَل: " ِإنَّ َعَلى َجَهنََّم ِجْسرً قَاَل: َورُِوي َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ب َْيهِ نَّ اجلَْ ََنَْو   َِبَن ْ َمزِلٌَّة  َدْحٌض  َوَحَسُك   ِة  َيَْ َكاَللِيُب،  بِ النَّاِر  هللاُ  يَ ْوَمئِ ِبُس  ُت  َوالزَّاالَّ الزَّال وَن  ِعبَاِدِه  ِمْن  َيَشاءُ  َمْن  ٍذ َكِثرٌي،  ِه 

َأْعَماِْلِْم ميَاِنِْم، وَ َلى َقْدِر إِ الن وَر يَ ْوَمِئٍذ عَ َء اِبحْلَقِّ َجاَز، َويُ ْعطَُوَن َجا ْن  ِه ِقيَاٌم يُ نَاُدوَن اللُهمَّ َسلِّْم، اللُهمَّ َسلِّْم َفمَ َواْلَماَلِئَكةُ َِبَانِب َيْ 
ُهْم َمْن مَيِْضي َعَلْيِه َكَلْمِح اْلرَبْقِ  ُهْم َمْن مَيِْضي َعَلْيِه َكَمرِّ َفِمن ْ ُهْم َمْن يُ ْعَطى نُورًا ِإىَل َمْوِضِع َقدَ ، َوِمن ْ ُهْم َمْن ْيهِ مَ  الّرِيِح، َوِمن ْ ، َوِمن ْ

ًوا ُهْم َعَلى َقْدِر ُذنُوهبِِ وٍب َأَصاهبََ ِمْنهُ ِبُذنُ ، َوَتَُْخُذ النَّاُر ََيُْبو َحب ْ َأوََّل زُْمَرةٍ  ْم َحّتَّ يْنُجَو َوتَ ْنُجَو َأوََّل ا، َوِهَي حَتِْرُق َمْن َيَشاءُ هللاُ ِمن ْ
ُعوَن أَْلًفا اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم َواَل  َلَة اْلَبْدِر، وَ اَب َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم اْلَقَمُر  ذَ  عَ َسب ْ ُلُغوا وَنُْم َكأَ الَِّذيَن يَ لُ لَي ْ ٍضَواِء جَنٍْم يف السََّماِء َحّتَّ يَ ب ْ

 َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َوَهَذا احْلَِديُث ِفيَماَرمْحَِة هللِا تَ َعاىَل " قَاَل اْلب َي ْ ِإىَل اجْلَنَِّة بِ 
ثَ نَا َمكِّي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم،    ٍد، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد، ُعب َيْ َن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبنُ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَعِلي    انَ َأْخربََ   -  361 حدثنا َحدَّ

، َعْن يَزِ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َحدََّث َعِن النَّ ي َسِعيُد ْبُن َزْريِبٍّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِبِّ َد الرَّقَاِشيِّ َهِقي  رَ َفذََكَرُه. قَاَل اْلب َ َصلَّى اَّللَّ   مِحَهُ هللاُ: ي ْ
رَاِط، َوَقْد ذََكْراَنَها َمْوُجوٌد يف اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحةِ   " َوَهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َغرْيَ َأنَّ َمْعََن َما رُِوَي ِفيهِ   ، الَّيِت َورََدْت يف ِذْكِر الصِّ

 تَاِب اْلب َْعِث "   كِ يف 
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  م  لَنَنْزِعَن  مِنْ كُلِّ شِيعَة  أَيُّهُمْ أَشَدُّ ضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَن مَ جِثِيًّا، ثُ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالش يَاطِيُ، ثُم  لَنُحْ  عَز  وَجَلَّ: } فَصْلٌ فِي قَوْلِ اهللِ 

 [  72يهَا جِثِيًّا{ ]مريم:  وْلِهِ: }وَنَذَرُ الظَّالِمِيَ فِ [ إِلَى قَ 69مَنِ عِتِيًّا{ ]مريم:  حْ الر  عَلَى  
 

: يَ ْعُقوُب ْبُن الَ قَ   ي  هِبَا، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر النَّْحِوي  إِبْ َراِهيَم ْبِن َشاَذاَن اْلب َْغَدادِ   َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َأمْحََد ْبنِ   -  364
، َعْن  ي ، حدثنا أَبُو َصاِلٍح غَاِلُب ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َكِثرِي بْ وَب اْلَواِشحِ  أَبُو أَي  ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ُسْفيَاَن، حدثنا   ِن زاَِيٍد اْلرُبَْساِنِّ

ي هللاُ الَِّذيَن  يًعا، ُثَّ  ُلوَنَا جَِ قَاَل آَخُروَن: يَْدخُ ْوٌم: اَل َيْدُخلَُها ُمْؤِمٌن، وَ  ق َ الَ َُسَيََّة قَاَل: اْخت ََلْفنَا يف اْلورُوِد اِبْلَبْصَرِة، فَ قَ َأيِب   يُ َنجِّ
جِ  ِفيَها  الظَّاِلِمنَي  َويَذُر  هللاِ ات ََّقْوا،  َعْبِد  ْبَن  َجاِبَر  فَ َلِقيُت  فَ ُقْلُت:  ِثيًّا،  يًعا،  جَِ َيْدُخُلوَنَا  فَ َقاَل:  َفَسأَْلُتهُ  َفذََكَر    ِإانَّ   اْخت ََلْفنَا 

فََأْهَوى جَ اْخِتاَلفَ هُ  قَاَل:  ِبِِصْ ْم  ِإىَل  اِبٌر  َرُسوَل هللِا  َبِعِه  ْعُت  َأُكْن َسَِ مَلْ  ِإْن  فَ َقاَل: ُصمَّْت  يَ ُقولُ أُذُنِِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ : " َصلَّى 
َقى بَ رٌّ َواَل فَاِجٌر ِإالَّ  َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم ْت َعَلى ِإب ْ ا َكَما َكانَ ِننَي بَ ْرًدا َوَساَلمً َخَلَها، فَ َتُكوُن َعَلى اْلُمْؤمِ دَ   اْلورُوُد: الد ُخوُل اَل يَ ب ْ

ي هللا الَِّذيَن ات ََّقْوا َويَذُر الظَّاِلِمنَي ِفيضجيجا ِمْن بَ ْرِدِهْم، ُثَّ  -جِلََهنََّم أَْو قَاَل  -َحّتَّ ِإنَّ لِلنَّاِر   ِثيًّا "  جِ  َها يُ َنجِّ
َهِقي  َرمِحَ  اْلب َي ْ ِإسْ قَاَل  التَّارِيِخ " َوَشاِهُدهُ يفنَاٌد َحسَ هُ هللاُ: " َهَذا  اْلُبَخاِري  يف  الثَّابِ   ٌن " ذََكَرهُ  الز  احْلَِديُث  َأيِب  َبرْيِ، َعْن ُت َعْن 

ُ َعَلْيهِ َجاِبرٍ  ٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ا َأرَاَد َتَِْويَل قَ ْولِِه: : " َوِإَّنََّ بُو ُعب َْيدٍ َل: خاِمَدًة " قَاَل أَ لََّم ِمث َْلُه، ِإالَّ أَنَّهُ قَاسَ  وَ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّ
ُهْم ِمْن َحّرَِها َشْيٌء ِإالَّ لُِيرِبَّ هللاُ َقَسَمهُ [ فَ ي َُقوُل ُورُوُدَها، َومَلْ 71]مرمي: }َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها{    " ُيِصب ْ
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َأيِب ْخرَبانَ أَ   -  369 ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َأمْحَدُ   حُمَمٍَّد  أَبُو  ِإْسَحاَق، حدثنا  اْلُمَزِن ، حد  َعْبِد هللِا  ْبُن  احْلُسَ   ثنا  ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  نْيِ  أَبُو 
ْعُت ُسَلْيَم ْبَن َمْنُصوِر ْبِن َعمَّ  ْن َبِشرِي ْبِن طَْلَحَة، د رَْيِك، عَ ْن َخاِلٍد ال ْقِل ْبِن زاَِيٍد، عَ ُقوُل: َحدََّثِِن َأيِب، َعِن اْلِْ ي َ   ارٍ الص ويف ، َسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ  َعْن يَ ْعَلى ْبِن ُمن َبٍِّه قَاَل: قَالَ   "   ْز فَ َقْد َأْطَفأَ نُوُرَك َْلَِب جُ  نُ لََّم: ِإنَّ " النَّاَر تَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة: اَي ُمْؤمِ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 َمْنُصوٍر َوُهَو ُمْنَكٌر " " تَ َفرََّد ِبِه ُسَلْيُم ْبُن  
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 مُؤْمِنِ فَصْلٌ فِي فِدَاءِ الْ 
 

أَبُو حُمَمَّ   -  374 ِإماَلًء، حدثنَحدَّثَ نَا  اأْلَْصب ََهاِن   يُوُسَف  ْبُن  َعْبُد هللِا  أَ ٍد  ْبنِ بُ ا  حُمَمَِّد  ْبُن  َبْكِر  اْلَقاِضي، ِد  حُمَمَّ   و  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن 
َنَة قَاَل أَبُو َبْكٍر اْْلَُذيل   ََيََْي ْبُن آَدَم قَاَل: قَاَل: ُسْفيَ   ٍر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، حدثنادثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسوَّاح اُن ْبُن ُعي َي ْ

نَ زَ  َوسِ ْت  لَ َلمَّا  }َوَرمْحَيِت  اآْليَُة:  ]األَهِذِه  َشْيٍء{  مَ 156عراف:  َعْت ُكلَّ  ِإبِْليسُ [  فَ ن ََزَلْت: دَّ  الشَّْيِء،  ِمَن  َأاَن  فَ َقاَل:  ُعنُ َقهُ   
النََّصاَرى  [ " قَاَل: " َفَمدَّت اْلي َُهوُد وَ 156: الزََّكاَة، َوالَِّذيَن ُهْم ِِباَيتِنَا يُ ْؤِمُنوَن{ ]األعراف َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن، َويُ ْؤتُوَن }َفَسَأْكتُ ب ُ 

الزََّكاَة " قَاَل:  ََنُْن نُ ْؤمِ   ا فَ َقالُوا:َأْعنَاقَ هَ  َونُ َؤدِّي  جْنِيِل  اِبلت َّْورَاِة، َواإْلِ إِبِْليَس وَ ُن  ِمْن  َوالنََّصاَرى َفَجَعَلَها " فَاْخت ََلَسَها هللاُ  اْلي َُهوِد 
جْنِيِل{ ]األعراِذي يَُِدونَ مِّيَّ الَّ رَُّسوَل النَِّبَّ اأْلُ َقاَل: }الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن ال ، ف َ ةً ِْلَِذِه اأْلُمَِّة َخاصَّ  َمْكُتواًب ِعْنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإْلِ ف: هُ 

 [ اآْليََة " 157
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  فِي مَحَب ةِ اهللِ عَز  وَجَلَّ ابٌ بَ الْعَاشِرُ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ، وَهُوَ 
 

، َأْخرَبَِن َأيِب اْلَولِيِد ْبُن َمْزيََد اْلَبرْيُوِت   نُ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَُّد بْ حْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا -  400
ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ،   ثَ َأيِب َمْيمُ   رٍي، َحدََّثِِن ِهاَلُل ْبنُ َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َأيِب َكثِ ل:  يقو قَاَل: َسَِ ْبُن َيَساٍر، َحدََّثِِن رِفَاَعةُ ونََة، َحدَّ ِِن َعطَاءُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكََّة َفجَ َهِِن  قَاَل: َصَدْراَن َمَع َرُسوِل  ْبُن َعَرابََة اجلُْ  ُ َعَلْيهِ النَّاُس َيْستَْأِذنُوَن َرُسوَل هللاِ َل  عَ هللِا َصلَّى اَّللَّ   َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيِه وَ َجَعَل َيَْذَ َوَسلََّم، فَ   ُ ا ُن َْلُْم قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ َسلََّم: " َما اَبُل ِشقِّ الشََّجَرِة  تَِلي َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ لَّيِت 
قِّ ا أَ مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  دِّيُق َرِضَي هللاُ َعْنُه: إِ    اَبِكيًا،اْلَقْوِم ِإالَّ آْلَخِر؟ " َفاَل نَ َرى ِمَن  بْ َغُض إِلَْيُكْم ِمَن الشِّ نَّ  قَاَل: فَ ي َُقوُل أَبُو َبْكٍر الصِّ

ب َ  نَ ْفِسي  َيْستَْأِذُنَك يف  َلَسِفيٌه، قَاَل: فَ َقاَم َرُسوُل هللِا َصلَّ الَِّذي  َوأَْثََن َعَلْيِه، ُثَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحِمَد هللاَ اَّللَُّ ى  ْعَد َهَذا   قَاَل: "  
، ُثَّ ُيَسدُِّد ِإالَّ ُسِلَك ِبِه يف اجْلَنَِّة، َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يُ ْؤِمُن اِبهللِ   -وََكاَن ِإَذا َحَلَف قَاَل: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه    - هللِا  ْشَهُد ِعْندَ أَ 
َحّتَّ تَ ت َب َوََّؤا   َعَلْيِهْم َواَل َعَذاَب، َوِإّنِ أَلَْرُجو َأْن اَل َتْدُخُلوَهااَل ِحَساَب    ِعنَي أَْلًفاْن أُمَّيِت اجْلَنََّة َسبْ  َوَعَدِن َريبِّ َأْن يُْدِخَل مِ َقدْ لَ وَ 

ِتُكْم َمَساِكَن يف اأَنْ ُتْم َوَمْن َصلُ   ِة " َوذََكَر احْلَِديثَ نَّ جلَْ َح ِمْن َأْزَواِجُكْم َوُذرايَّ
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 ْبُن بَُكرْيٍ، حدثنا  دثنا ُعب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، حدثنا ََيََْي ْبِن َعْبَداَن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حِلي  ْبُن َأمْحََد َأْخرَباََن عَ  -  405
، َعْن أََنسِ اِقِد ْبِن َساَلَمَة، َعْن يَزِيدَ  وَ َعنْ اللَّْيُث، َعِن اْبِن َعْجاَلَن،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعْن َرُسولِ ْبِن َماِلكٍ    الرَّقَاِشيِّ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِِبَنَ اأْلَ   ةِ ْنِبيَاَء َواَل ُشَهَداَء يَ ْغِبطُُهْم يَ ْوَم اْلِقيَامَ ْخرِبُُكْم، َعْن أَق َْواٍم لَْيُسوا أبَِ أَنَّهُ قَاَل: " َأاَل أُ  َوالش َهَداءُ  َجلَّ  ازِِْلِْم ِمَن هللِا َعزَّ وَ ْنِبيَاءُ 
ِمنْ َعَلى   الَّذِ َمْناِبَر  قَاَل: "  ُهْم؟  َمْن  قَالُوا:   ." َها  َعَلي ْ َيُكونُوَن  نُوٍر  ِإىَل هللاِ   ِعبَاَد هللِا  َوُهْم يَن َُيَبِّبُوَن  ِعبَاِدِه،  ِإىَل  َوَُيَبُِّبوَن هللاَ   ،

ْم حِبُبِّ هللِا َف َُيَبِّبُوَن ِعبَاَد هللِا ِإىَل هللِا؟ قَاَل: " َيَُْمُرونَُ هللِا، َفَكيْ  ِإىَل ِعبَادِ قُ ْلنَا: َُيَبُِّبوَن هللاَ َلى اأْلَْرِض ُنَصَحاَء ". قَاَل: عَ  ونَ مَيْشُ 
ُهوَنُْم      " هللاُ َعمَّا َكرَِه هللاُ فَِإَذا َأطَاُعوُهْم َأَحب َُّهمُ  -  يَ ْعِِن  -َويَ ن ْ

َهِقي  َرمِحَهُ  اْلب َي ْ ُ عَ هللاُ: " َوَجاَء َعْنهُ َصلَّ   قَاَل  بُ ْغِض هللِا بُ ْغُض َعاَلَمةُ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َعاَلَمةُ ُحبِّ هللِا ُحب  ذِْكِر هللِا، وَ ى اَّللَّ  
َا بَ َلَغنَا ِبِِْسنَاٍد ِفيِه َضْعٌف " ِذْكرِِه "، َوَهذَ   ا ِإَّنَّ
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ُمَعلَّى الن َّْرِسي ، حدثنا ْكٍر ُعَمُر ْبُن الْ ْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا أَبُو بَ َد ْبِن َعْبَداَن، أَ َعِلي  ْبُن َأمحَْ   َأْخرَباََنهُ   -  406
أَنَ اْلُمَعلَّ  َمْيُموٍن، َعْن  يُوُسُف ْبُن  ، حدثنا  َمْهِديٍّ ْبُن  النَِّبَّ بْ   سِ ى  ْعُت  َماِلٍك قَاَل: َسَِ َعَلْيِه  ِن   ُ يَ قُ  َصلَّى اَّللَّ َمةُ  وُل: " َعاَل َوَسلََّم 

 ُض ِذْكِر هللِا "  ُحبِّ هللِا ُحب  ِذْكِر هللِا، َوَعاَلَمةُ بُ ْغِض هللِا بُ غْ 
َهِقي     َعْن  آَخَر َضِعيفٍ   ِديِث، َورُِوَي عْن َوْجهٍ َمْيُموٍن " َوزاَِيٌد ُمْنَكُر احلَْ ِن  بْ   َرمِحَهُ هللاُ: َورُِوَي َعْن َوْجٍه آَخَر، َعْن زاَِيدِ قَاَل اْلب َي ْ

 َلِف الصَّاحِلِنَي " ْبِن َماِلٍك، َوهللاُ َأْعَلُم، َورُّوِينَا ِِبِْثِلَها َعِن السَّ  أََنسِ 
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا
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نا حُمَمَُّد ْبُن زِي  أَبُو ََيََْي، حدث ُر ْبُن حُمَمٍَّد الرَّااِك، حدثنا َجْعفَ حدثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّمَّ  َن،َرا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبشْ   - 425
اْلمَ  ْبِن َغْزَواَن  اْلَعزِيِز  إِ َعْبِد  َأيِب رِْزَمَة، حدثنا  اْبُن  اْلُكويف  ْرَوزِي   ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  اْلَعالَِيِة،    نْ ، عَ بْ َراِهيُم  َأيِب  ْبِن  َعْن َحِبيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َهْل َجَزاءُ اإْلِْحَسا قَاَل َرُسولُ َمَر قَاَل: َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن عُ  َل: " [ قَا60ِن ِإالَّ اإْلِْحَساُن{ ]الرمحن:  هللِا َصلَّى اَّللَّ
َهِقي  الَّ  إِ َما َجَزاءُ َمْن أَنْ َعْمُت َعَلْيِه اِبلت َّْوِحيدِ    َرمِحَهُ هللاُ: "   اجْلَنَّةُ " قَاَل اْلب َي ْ

 ٍد اْلُكويف  َهَذا َوُهَو ُمْنَكٌر، َوهللاُ َأْعَلُم " َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ تَ َفرََّد بِِه ِإب ْ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #

 

 دَامَةِ ذِكْرِ اهللِ عَز  وَجَلَّ  فَصْلٌ فِي إِ 
 

ْبُن َعِليِّ    ْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا احْلََسنُ َعطَّاُر قَااَل: حدثنا أَبُو اَصاِدٍق الْ ، َوأَبُو  َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   بُوأَ   َأْخرَبانَ   -  505
َرُسوُل هللِا َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل    ٍد،اهِ ِإْسَرائِيَل، َعْن َأيِب ََيََْي اْلَقتَّاِت، َعْن َمَُ   ، حدثنا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َعنْ ْبِن َعفَّانَ 
ُدوِّ َأْن ُيَاِهَدهُ فَ ْلُيْكِثْر اِل َأْن يُ ْنِفَقُه، َوَجُُبَ َعِن اْلعَ  َعَجَز ِمْنُكْم َعِن اللَّْيِل َأْن يَُكاِبَدُه، َوِبََِل اِبْلمَ لََّم: " َمنْ َعَلْيِه َوسَ   َصلَّى اَّللَُّ 

 ِمْن ِذْكِر هللِا " 
 ضعيف. قق: إسناده المح قال# 

 

الرَّمْحَِن الس  َأْخرَبانَ َما    -  508 احْلَاِفظُ  أَبُو َعْبِد  احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ  ِإْسَحاقُ َلِمي ، حدثنا  يُوُنَس ِِبِْصَر،  اِهيَم بْ ْبُن ِإبْ رَ   ، حدثنا  ِن 
َلَة، َعْن   ْبُن ُعاَلثََة، َعْن ِإبْ َراِهيمَ دُ مَّ يُد ْبُن ِسنَاٍن، حدثنا َعْمُرو ْبُن ُحَصنْيٍ، حدثنا حمَُ حدثنا يَزِ  يِز، ْبِد اْلَعزِ ُعَمَر ْبِن عَ  ْبِن َأيِب َعب ْ

َها قَاَلْت: قَ  ُكِر هللاَ ذْ  يَ َوَسلََّم: " َما ِمْن َساَعٍة َْتُر  اِبْبِن آَدَم ملَْ   اَل َرُسوُل هللِا َصلِّي هللِا َعَلْيهِ َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َها يَ ْوَم اْلِقيَامَ  ِفيَها ِإالَّ حَتَسَّرَ   ِة "  َعَلي ْ

 ْسنَاِد َضْعٌف َغرْيَ َأنَّ لَهُ شواهَد ِمْن َحِديِث ُمَعاٍذ " َذا اإْلِ َويف هَ 
 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 

 

اُن  دثنا ُسَلْيمَ ْراَييِب ، ح ِد ْبِن اْلُمْست ََفاِض اْلفِ َأْخرَباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ  ٍر،طَ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، حدثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن مَ  َأْخرَبانَ  - 509
ْبِن    اذِ عَ ِلُد ْبُن َمْعَداَن، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ، َعْن مُ ، حدثنا ثَ ْوُر ْبُن يَزِيَد، حدثنا َخا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، حدثنا يَزِيُد ْبُن ََيََْي اْلُقَرِشي  

ُ َعَلْيهِ َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َيْذُكُروا هللاَ ِفيَها "   َحسَُّر َأْهُل اجْلَنَِّة ِإالَّ َعَلى َساَعٍة َمرَّْت هِبِْم ملَْ " لَْيَس يَ تَ  َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 حسن.إسناده  # قال المحقق:

 

ْن ُمَعاِذ ْبِن  ُن ُسْفيَاَن قَاَل: رُِوَي عَ َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب بْ  هللِا ْبُن  ِل اْلَقطَّاُن، َأْخرَباََن َعْبدُ َفضْ الْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن    -  510
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَيْ َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا     ا "هِبِْم مَلْ َيْذُكُروا هللاَ ِفيهَ  تْ رَّ َس يَ َتَحسَُّر َأْهُل اجْلَنَِّة ِإالَّ َعَلى َساَعٍة مَ َصلَّى اَّللَّ

ِر ْبِن يَزِيَد، ُد ْبُن ََيََْي أَبُو َخاِلٍد، َعْن ثَ وْ ْيَماَن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، حدثنا يَزِي  حَمُْموُد ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُسلَ قَاَل يَ ْعُقوُب: َحدََّثِِن ِبَذِلكَ 
 ِن نُ َفرْيٍ يَ ْعِِن َعْن ُمَعاذٍ بْ  َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُجَبرْيِ 
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 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده  #
 

ْبنُ ْخربََ أَ   -  513 حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  احْلَاِفُظ، حدثنا  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ اَن  مُحَْيُد  يَ ْعُقوَب، حدثنا  ْبُن   َداُودَ     يَزِيُد  اْلَقْيِسي ، حدثنا 
َعْبُد   ثَ ْواَبَن.محَْ الرَّ َخاِلٍد، حدثنا  ْبِن  ََثِبِت  ْبُن  أَبُو َصاِلحِ   ِن  َأْخرَباََن  َأيِب طَ   ح  اْلَعنْ ْبُن  َمْنُصوٍر،  اِهٍر  ْبُن  ََيََْي  َأْخرَباََن َجدِّي  رَبِي ، 

َْسَاِعيِلي ،حدثنا حُمَمَّ  ْبُن ِإَْسَاِعيَل اإْلِ الدَِّمْشِقي    ُد  ْبُن ِإبْ َراِهيَم  الرَّمْحَِن  ْبُن ُمْسِلٍم، حدثنحد  ،حدثنا َعْبُد  ثَ ْواَبَن، ثنا اْلَولِيُد  اْبُن  ا 
َعهُ يَ ُقوُل: َسأَْلُت اُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ، َعْن َماِلِك ْبِن ََيَاِمَر، َعْن ُمَعاِذ  ُحوٍل، َعْن  يِه، َعْن َمكْ َعْن أَبِ  ُ َعَلْيِه ْبِن َجَبٍل َسَِ لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

  هللِا َعزَّ َوَجلَّ " ٌب ِمْن ذِْكرِ َساُنَك َرطْ ؟ قَاَل: " َأْن َْتُوَت َولِ  َأَحب  ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ الِ ْعمَ َوَسلََّم: َأي  اأْلَ 
 ٍل قَاَل: َسأَْلُت " َعْبِد هللِا قَاَل َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَ " َلْفظُُهَما َسَواٌء َغرْيُ َأنَّ َأاَب 

 حديث حسن.والفه فيه من لم أعر # قال المحقق: إسناده 
 

ن َْيٍس اْلَغزِّي ، مَُّد ْبُن خُ ُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، حدثنا حمَُ ، َأْخرَباََن َعبْ و َعِليِّ ْبُن َشاَذانَ َأْخرَباََن أَبُ   -  515
ُ َعَليْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ااَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل:  ْن  عَ   َلْيٍم الطَّائِِفي ، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة،حدثنا ََيََْي ْبُن سُ  "   ِه َوَسلََّم:َّللَّ

َوَأْرَفعِ  َأْعَماِلُكْم، َوَأزكاَها  ُأْخرِبُُكْم ِِبَرْيِ  َلُكْم ِمَّ َأاَل  َأنْ َها يف َدرََجاِتُكْم َوَخرْيٍ  ِمْن  َواْلَوِرَق، َوَخرْيٍ  أُْعِطَي الذََّهَب  لَ ْن  ِإىَل   وْ   َغَدْوتُْ 
 : بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل: " فَاذُْكُروا هللاَ َكِثريًا " ْم؟ " قَالُواوا رِقَاَبكُ َربْ ُتْم رِقَاهَبِْم َوَضَربُ َعُدوُِّكْم َفضَ 

 حسن.قال المحقق: إسناده  #
 

نْ يَا،  ْبُن َصْفَواَن، حدثنا اْبُن َأيِب   َسنْيُ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَباََن احلُْ َأْخربََ   -  517 َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبنُ   الد  رَاِشٍد، حدثنا    َحدَّ
ِلِك ْبِن  ْلمَ  اِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبدِ ِمِر ْبِن َخارَِجَة ْبِن َعْبِد هللِا بْ ُن حُمَمٍَّد الز ْهِري ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعا يَ ْعُقوُب بْ 

، َعْن عَ ِن الشَّامِ ، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمحَْ زُرَارََة اأْلَْنَصاِريِّ  ُ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَالَ يِّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا َواآْلِخَرِة "   يف الد  ِمْن ِذْكِر هللاِ  َواَل َأجْنَى لَِعْبِدِه  هُ لَْيَس َعَمٌل َأَحبَّ ِإىَل هللاِ نَّ إِ َوَسلََّم: " َأْكِثُروا ِذْكَر هللِا َعَلى ُكلِّ َحاٍل فَ َعَلْيِه  

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " َويف   فُوًعا "َمْعنَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َمرْ  قَاَل اْلب َي ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

بْ   بُوأَ   َأْخرَبانَ   -  518 اْلَقاسِ احْلََسِن حُمَمَُّد  أَبُ ِم ْبِن َأمحَْ ُن  اْلَفاِرِسي ، حدثنا  ِإَْسَاِعيلُ ِد  اْلَعبَّاِس  ِميَكاَل، حدثنا   و  ْبِن  ْبُن َعْبِد هللِا 
، َعِن اأْلَْحَوِص ْبِن حَ   نِ  بْ يِش، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن الّزِْبرِقَاِن، َعْن َمْرَوانَ َوالِيِقي ، حدثنا زَْيُد ْبُن احْلَرِ َعْبَداُن اجلَْ  ِكيٍم، َعْن َخاِلِد َساملٍِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعْبِد الرَّمحَْ َداَن، َعْن  ْبِن َمعْ  " َأْكِثُروا ِذْكَر هللِا فِإنَّهُ   َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا  هللِا، َواَل َأجْنَى لِْلَعْبِد مِ   ىَل إِ   لَْيَس َشْيٌء َأَحبَّ  ، َوَلْو َأنَّ النَّاَس اْجَتَمُعوا َعَلى َما أُِمُروا بِِه  ِمْن ذِْكِر هللاِ َواآْلِخَرةِ  ْن َحَسَنٍة يف الد 

  َسبِيِل هللِا "  ْن ِذْكِر هللِا مَلْ َنُكْن جُنَاِهُد يف مِ 
 ِر هللِا "  نَّ اجْلَِهاَد ُشْعَبٌة ِمْن ِذكْ ِه، َوإِ  َأْعَلُم، َوزَاَد ِفيِه َغريِْ َوهللاُ  " تَ َفرََّد ِبِه َمْرَواَن ْبِن َساملٍِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 



34 

 

َبْكٍر َأمحَْ   -  519 أَبُو  اْلَقاِضي، حدثنا  َأْخرَباََنهُ  احْلََسِن  ْبُن  ِإْسَحاقَ أَبُ ُد  ْبُن  حُمَمَُّد  اأْلََصم ، حدثنا  اْلَعبَّاِس  ْبُن حدث ،  و  َعِلي   نا 
 ْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َعْن َأيِب َشَجَرَة َواَْسُهُ َكِثرُي ْبُن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللاِ اِهرِيَِّة،   أَبُو الزَّ ِعيُد ْبُن ِسنَاٍن، َحدََّثِِن َعيَّاٍش، حدثنا سَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: " ِإنَّ  ى ِمْن َعَذاِب هللِا ِمْن  َشْيٍء َأجنَْ ، َوَما ِمنْ اَلةَ اْلُقُلوِب ِذْكُر هللاِ لِّ َشْيٍء ِسَقاَلًة، َوِإنَّ ِسقَ ِلكُ   اَّللَّ
َقِطَع " اُد يف َسِبيِل هللِا؟ قَاَل: " َوَلْو أَ ِذْكِر هللِا ". قَالُوا: َواَل اجْلِهَ   ْن َتْضِرَب ِبَسْيِفَك َحّتَّ يَ ن ْ

 ضعيف جدا. ده سنا: إ# قال المحقق 
 

أَ   -  523 اَأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  أَبُوبُو  أَبُ   حْلَاِفُظ، حدثنا  الشَّاِفِعي ، حدثنا  هللِا  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ِإَْسَاِعيَل حمَُ َبْكٍر  ِإَْسَاِعيَل،  و  ْبُن  مَُّد 
ثَ ا َأاَب السَّ ُن احْلَاِرِث، َأنَّ َدرَّاجً ُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن َعْمُرو بْ ابْ   انَ ْبُن َكِثرُي، َوَأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرِج قَااَل: َأْخربََ حدثنا َسِعيُد   ُه، َعْن ْمِح َحدَّ

، َأنَّ  ثَِم، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ ُ َعَلْيِه وَ  َأيِب اْْلَي ْ  نُوٌن " َمَْ وا َسلََّم قَاَل: " َأْكِثُروا ِذْكَر هللِا َحّتَّ يَ ُقولُ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

هللِا    -  524 َعْبِد  أَبُو  ْبُن حمَُ َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  اْلَفْضِل الشَّْعَراِن ، ح احْلَاِفُظ، حدثنا  ْبِن  تَ ْوبَةَ   دثنامَِّد  أَبُو  قَاَل: حدثنا  ، َجدِّي، 
ُ عَ وُل هللِا َصلَّ ْوزَاِء، قَاَل: قَاَل َرسُ ْمرِو ْبِن َماِلٍك، َعْن َأيِب اجلَْ عَ  نْ حدثنا اْبُن اْلُمبَاَرِك، حدثنا َسِعيُد ْبُن زَْيٍد، عَ  َلْيِه َوَسلََّم: " ى اَّللَّ

 اِفُقوَن: ِإنَُّكْم ُمَراُءوَن "  َأْكِثُروا ِذْكَر هللِا َحّتَّ يَ ُقوَل اْلُمنَ 
 ا ُمْرَسٌل " " َهذَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
ْزيََد،  َأْخرَباََن اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن مَ  بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،ا: َأْخرَباََن أَبُو اْلعَ آَخرِيَن قَالُو احْلَاِفُظ يف أَبُو َعْبِد هللِا ه انَ َأْخربََ   - 525

َأخْ  ُشَعْيٍب،  أَبُو  أَبُو  َأْخرَباََن  َوَأْخرَباََن  ح  ُغْفَرَة،  َمْوىَل  ُعَمُر  إِ مَّ حمَُ رَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسُن  ِبَِ ٍد  ِفَراٍس  ْبِن  َأْخربََ بْ َراِهيَم  أَبُو كََّة،  اَن 
 احْلَْضَرِمي ، حدثنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل، حدثنا  اْلَعزِيِز، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن خَمَْلدٍ جعفرُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَُمِحي ، حدثنا َعِلي  ْبُن َعْبِد  

ْعُت أَي وَب بْ ْبُن َعْبِد هللِا َمْوىَل ُغْفَرةَ   رُ ُعمَ   قَاَل: َخَرَج أَنَّهُ َأْخرَبَُه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريِّ   ِن َصْفَوانَ َن َخاِلِد بْ  قَاَل: َسَِ
نَا َرُسوُل هللِا   أَي  هَ َعَلي ْ اَي  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: "   ُ اِلِس   َعَلى َمََ ِقُف َوحَتُل  َرااَي ِمَن اْلَماَلِئَكِة تَ اُس ِإنَّ َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ سَ لنَّ ا اَصلَّى اَّللَّ

أَ  قُ ْلنَا:   ." اجْلَنَِّة  راَِيِض  فَاْرتَ ُعوا يف  هللاِ الذِّْكِر،  رَُسوَل  اَي  اجْلَنَِّة  راَِيُض  ذِ ْيَن  يف  َورُوُحوا  اْغُدوا  الذِّْكِر  ََمَاِلُس   " قَاَل:  ،   هللاِ ْكرِ ؟ 
 َدُه، فَِإنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ فَ ْلي َْنظُْر َكْيَف َمْنزِلَةُ هللِا ِعنْ َمْنزِلَتُهُ  َلَم َكْيَف  َمْن َكاَن َيُِب  َأْن يَ عْ   َواذُْكُروهُ أِبَنْ ُفِسُكْم،

 يُ ْنِزُل اْلَعْبَد َحْيُث أَنْ َزلَهُ ِمْن نَ ْفِسِه " 
هَ ا  الَ قَ  " َمْنزِلَُتهُ  ، َوقَاَل:  َوايَِة َأيِب حُمَمٍَّد قَاَل: " ََمَاِلُس الذِّْكِر يف اأْلَْرِض " ، َويف رِ ْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد هللاِ ِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " لَ ْلب َي ْ

 ِعْنَد هللِا " 
 ضعيف. قق: إسناده # قال المح

 

نا حُمَمَُّد ْبُن ُن يَ ْزَداَد ْبِن َمْسُعوٍد، حدثحدثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بْ    هِبَا، ُن َأيِب َخَلٍف اإْلِْسَفَرايِيِِن  بْ   دُ َأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمحَْ   -  530
الرَّاِزي ، حدثنا مُ  ادُ أَي وَب  ْبُن ِإبْ َراِهيَم، حدثنا َشدَّ أَبُوْسِلُم  الرَّاِسِب ، حدثنا  أَبُو طَْلَحَة  ازِِع َجاِبُر ْبُن َعْمرٍو، َعْن وَ الْ    ْبُن َسِعيٍد 



35 

 

هللاَ َعزَّ َوَجلَّ، ِإالَّ ِلٍس فَ ت ََفرَّقُوا َومَلْ َيْذُكُروا  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن قَ ْوٍم اْجَتَمُعوا يف َمَْ  َصلَّى اَّللَُّ َعِن النَِّبِّ ْبِد هللِا ْبِن ُمَغفٍَّل، عَ 
 ْوَم اْلِقيَاَمِة "  ي َ َرةً َكاَن َذِلَك َعَلْيِهْم َحسْ 

ُ َعَلْيِه  ْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَغفَّ ْسنَاِد، عَ َوهِبََذا اإْلِ  َوَجلَّ ٍم اْجَتَمُعوا َيْذُكُروَن هللاَ َعزَّ َوَسلََّم: " َما ِمْن قَ وْ ٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ئَاتُُكْم َحَسنَاٍت " ُفورًا َلُكْم َقْد بُدَِّلْت َسيِّ َمغْ وا ِإالَّ اَنَداُهْم ُمنَاٍد ِمَن السََّماِء: قُومُ 

 لم أجد شيخ البيهقي وشيخه. ده # قال المحقق: إسنا
 

ْبُن حمَُ   -  531 احْلََسِن َعِلي   أَبُو  َأْخرَباََن احلَْ َأْخرَباََن  اْلَمِديِِن   ي َ مٍَّد  ْبُن  يُوُسُف  ِإْسَحاَق، حدثنا  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  َب، حدثنا  ُقو عْ َسُن 
َثِم، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َعِن ا   احْلَاِرِث، َعْمُرو ْبنُ ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى، حد ُ َعْن َدرَّاٍج، َعْن َأيِب اْْلَي ْ لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َرُسوَل هللِا؟  اْلَكَرِم ايَ   : َمْن َأْهلُ ْن َأْهُل اْلَكَرِم َوِقيلَ َلُم َأْهُل اجْلَْمِع اْلي َْوَم مَ يُ عْ سَ   َم أَنَّهُ قَاَل: يَ ُقوُل الرَّب  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة:َعَلْيِه َوَسلَّ 
   قَاَل: ََمَاِلُس الذِّْكِر يف اْلَمَساِجِد "

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
 

 اْلَقاِضي، ْبُن يَ ْعُقوبَ ِن ِإْسَحاَق، حدثنا يُوُسُف  اَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ ْخربََ أَ   اَن أَبُو احْلََسِن، َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ َأْخربََ   -  536
ُ َعَلْيِه وَ   حدثنا زاَِيٌد الن َمرْيِي ،  ُعَمارََة،حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر، َأْخرَباََن َعِدي  ْبُن َأيِب   َم قَاَل: ِإنَّ  لَّ سَ َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َها َما َجاءَ َذا ذََكَر خَ ِن آَدَم فَإِ ِضٌع َخْطَمهُ يف قَ ْلِب ابْ " الشَّْيطَاَن َوا  يف ُمَفارََقِة اْلَمْجِلِس  َنَس، َوِإَذا َنِسَي اْلت ََقَم قَ ْلَبُه. َوقَاَل: ِمن ْ
  ِذْكِر هللِا تَ َعاىَل َجد هُ ِمْن َغرْيِ 

 . يفضع# قال المحقق: إسناده 
 

َأمحَْ   -  539 ْبُن  َعِلي   َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  َعْبَداَن،  ْبِن  َعنِ َأمْحَدُ َد  َعاِصٍم،  أَبُو  ُمْسِلٍم، حدثنا  أَبُو  الصَّفَّاُر، حدثنا  ُعب َْيٍد  ْبُن  ابْ   ِن  
َأيِب   أَبِيِه، َعْن  َعلَ َعْجاَلَن، َعْن   ُ َمِن اْضَطَجَع َمْضجَ ِه  يْ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِفيهِ َوَسلََّم: "  َيْذُكِر هللاَ   َكاَن ًعا مَلْ 

ْيِه  لَ  عَ ِة، َوَمْن َمَشى َِمًْشى مَلْ َيْذُكِر هللاَ ِفيِه َكانَ  َكاَن َعَلْيِه تَِرًة يَ ْوَم اْلِقيَامَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوَمْن َجَلَس ََمِْلًسا مَلْ َيْذُكِر هللاَ ِفيهِ ِه تَِرًة ي َ َعَليْ 
 تَِرًة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن ُعب َ   َماكَ   -  541 َأمْحَُد  َأْخرَباََن  ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن شَ َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ، ْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا ُعب َْيُد  ْبُن  رِيٍك، حدثنا ََيََْي 
، َعْن َأيِب    مَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيدٍ  حمَُ حدثنا اللَّْيُث، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن  ْن َرُسوِل هللاِ ُهَريْ َرَة، عَ اْلَمْقرُبِيِّ  َصلَّى اَّللَّ

مَلْ   ، َوَمِن اْضَطَجَع َمْضَجًعاَكاَنْت َعَلْيِه ِمَن هللِا تَِرةً ِه  ِفيَلْيِه تَِرًة َوَمْن قَاَم َمَقاًما مَلْ يَْذُكِر هللاَ  ًدا مَلْ َيْذُكِر هللاَ ِفيِه َكاَنْت عَ قَ َعَد َمْقعَ 
 َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن هللِا تَِرًة "    هللاَ ِفيهِ َيْذُكرِ 

 قات. رجاله ث# قال المحقق: إسناده 
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بَاَرِك،  ْرَوزِي ، حدثنا اْبُن اْلمُ دثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلمَ ، حانَ ْلَفِقيُه، َأْخرَباََن َحاِجُب ْبُن َأمْحََد ْبِن ُسْفيَ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر ا  -  542
ُ  َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن أَ  ِذْئٍب، حدثنا َسِعيٌد اْلَمْقرُبِي ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق َمْوىَل نا اْبُن َأيِب حدث يِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َن َعَلْيِهْم  َرًة، َوَما َمَشى قَ ْوٌم َِمًْشى مَلْ َيْذُكُروا هللاَ ِإالَّ َكاَعَلْيِهْم تِ   الَّ َكاَنتْ ًسا مَلْ َيْذُكُروا هللاَ إِ َم قال: " َما َجَلَس قَ ْوٌم ََمْلِ لَّ َوسَ َعَلْيِه  
 تَِرًة " 

نًا نْ  مِ هُ ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب َأتَّ وََكَذِلَك َرَوا  َذِلَك َمت ْ
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا

 

اْلَولِيُد ْبُن َأيِب   ْبُن جَنَْدَة، حدثنا َمْنُصوٌر، حدثنا ْلَفْضِل ْبُن َُخَرْيََوْيِه، َأْخرَباََن َأمْحَدُ ْبُن قَ تَاَدَة، حدثنا أَبُو ا َأْخرَباََن أَبُو َنْصرِ  - 544
ْبنِ  اْلَمِلِك  ْبنِ َمرْيٍ عُ   ثَ ْوٍر، َعْن َعْبِد  ُمَعاِذ  َأنَّ َرُسوَل هللِا    ، َعْن رَُجٍل َعْن  ِإىَل اْلَيَمِن فَ َقاَل: "  َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ َجَبٍل  بَ َعَثهُ  َسلََّم 

تُ  َواَل  َّللَِِّ كَ اُعُبِد هللاَ  َواْعَمْل  ئًا،  َشي ْ بِِه  وَ ْشِرْك  َحَجٍر،  ِعْنَد ُكلِّ  َواذُْكِر هللاَ  تَ َراُه،  سِ َجرٍ شَ أَنََّك  َسيَِّئًة يف  َعِمْلَت  َوِإْن  فَأَْتِبْعَها   رٍّ 
َك َوَدْعَوَة اْلَمظُْلومِ َسيَِّئًة َعاَلنَِيًة فَأَْتِبْعَها َحَسَنًة َعاَلنَِيًة َواتَِّق  ْن َعِمْلَت  يف ِسرٍّ َوإِ َحَسَنًة،   َها     " َوذََكَر احْلَِديثَ هللاَ، َوِإايَّ قَاَل: َوِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلَيِب ى اِة َورُِوَي َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ ْلوَ ْلَ الذِّْكُر يف ا  . َلْوَت فََأْكِثْر ِذْكَر هللاِ  َرزِيٍن: اَي أاََب َرزِيٍن ِإَذا خَ َّللَّ
 ضعيف. ده حقق: إسنا# قال الم

 

، َأيِب طَاِلٍب، حدثنا َعِلي  ْبُن َعاِصمٍ   ْبُن يَ ْعُقوَب حدثنا ََيََْي ْبنُ   دُ مَّ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ َأْخرَباََن أَ   -  547
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل  رْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَالَ َن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَ َأْخرَبَِن َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَما  هللاُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُهْم، َوَأْكرَب "  ذََكْرَتِِن  لِيًا، َوِإنْ ِِن َخالِيًا، ذََكْرُتَك َخاتَ َعاىَل: " َعْبِدي ِإَذا ذََكْرتَ   يف َمَْلٍ ذََكْرُتَك يف َمَْلٍ َخرْيٍ ِمن ْ

اْْلَِفي  َوُهوَ   َل:قَا الذِّْكُر  َها  َوَقدْ َوِمن ْ الن َّْفِس،  الذِّْكُر يف  َأَحُدُِهَا  َعزَّ َوَجلَّ: }َواذُْكْر رَ   الَ قَ    َضْراَبِن،  َتَضر عً هللاُ  نَ ْفِسَك  ا بََّك يف 
َيْسَمْعهُ ِإالَّ صَ 205]األعراف:    َوِخيَفًة{ َعَلْيِه َوَسلََّم " َخرْيُ الذِّْكِر   اِحُبهُ قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ [ َواآْلَخُر َما َداَر بِِه اللَِّساُن َومَلْ 

 ْزِق َما َيْكِفي " الرِّ   اْْلَِفي  َوَخرْيُ 
ُ َتَعاَلى: َأَنا ِعْنَد َظنِ  َعْبِدي ِبي، َوَأَنا َمَعُه ِإَذا  "  (:  7405]لفظه عند البخاري )  لين.إسناده    # قال المحقق: َذَكَرِني، َفِإْن َيُقوُل َّللاه
 [  ِفي َمََلٍ َخْيٍر ِمْنُهمْ ُتهُ رْ َذَكْرُتُه ِفي َنْفِسي، َوِإْن َذَكَرِني ِفي َمََلٍ َذكَ  َذَكَرِني ِفي َنْفِسهِ 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ   -  548 ُن َسُن ْبُن ُمْكَرٍم، حدثنا ُعْثَماُن بْ حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا احلَْ    احْلَاِفُظ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َل هللِا َصلَّ ، َأنَّ َرُسو َة َعْن َسْعِد ْبِن َماِلكٍ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَِبيبَ عَ   نُ ُعَمَر، حدثنا ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد، َعْن حُمَمَُّد بْ  ى اَّللَّ

 َوَخرْيُ الّرِْزِق َما َيْكِفي ".   قَاَل: " َخرْيُ الذِّْكِر اْْلَِفي  
  َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى اَّللَُّ َرُسوُل هللاِ   َة، َعْن َسْعٍد قَاَل: قَالَ ِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَِبيبَ َعبْ ِن   وَِكيٌع: َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َعْن حُمَمَِّد بْ قَالَ 
 

 َعْنهُ َل ِقيثنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّاٍد، حدثنا وَِكيٌع َفذََكَرهُ وَ ، َأْخرَباََن َحاِجُب ْبُن َأمْحََد، حد َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  -  549
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 



37 

 

احْلََسِن حُمَمَّ   -  550 أَبُو  اْلَفاِرِسي ، حدثَأْخرَباََن  اْلَقاِسِم  أَبُو احْلََسِن ْبُن ُصب َْيٍح اجْلَوْ ُد ْبُن  ،  َهِري ، حدثنا أَبُو اْلَقاِسِم اْلَمِني نا  ِعي 
َماَن، َعِن اْبِن َأيِب لَِبيَبَة،  رِو ْبِن ُعثْ  ْبِن َعمْ ْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللاِ ِك، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، عَ ارَ ُمبَ حدثنا احْلِمَّاِن ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن الْ 

  الذِّْكِر اْْلَِفي  "  رْيُ خَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرْيُ الّرِْزِق َما َيْكِفي، وَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ 
 أَْيًضا  َوذََكرَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا أَبُو احْلَُسنْيِ اْلغَاِزي، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن رََجاءٍ  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم، حدثنا أَبُو ِإْسَحاقَ  -  551
ْبنُ  اْلمُ  محَُ حُمَمَُّد  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ُمَعاوِيَُة،ْيٍد، حدثنا  الز هْ   ْختَاِر، حدثنا  َعْن عُ َعِن   ، َعَلْيِه ِريِّ  ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َعاِئَشَة،  َعْن  ْرَوَة، 

 "  ُعهُ احْلََفظََة َسْبِعنَي ِضْعًفامَ َيسْ َيْسَمُعهُ احْلََفظَةُ يَزِيُد َعَلى الذِّْكِر الَِّذي  َوَسلََّم قَاَل: " الذِّْكُر الَِّذي اَل 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َصْفَوارَباََن  َأخْ   -  552 ْبُن  احْلَُسنْيُ  َأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  َأيِب أَبُو  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َحاتٍِ الد ن ْ   َن، حدثنا  ْبُن  َأمْحَُد  يَا، حدثنا 
، َعنْ ُد  مَّ الطَّوِيُل، حدثنا حمَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " يُ َفضَُّل    نَاِد ذََكرَ َذا اإْلِسْ ُمَعاِويََة ْبِن ََيََْي، هبَِ   ْبُن احْلََسِن اْلَواِسِطي  النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

  ِضْعًفا "  ِعنيَ بْ ي اَل َيْسَمُعهُ احْلََفظَةُ َعَلى الَِّذي َتْسَمُعهُ سَ ْو ُيَضاَعُف الذِّْكُر اْْلَِفي  الَّذِ أَ 
َها الذِّْكُر ِعْنَد الشَِّديَدِة َوذَكَ الصََّديف  َوُهَو ضَ وِيَةُ ْبُن ََيََْي  تَ َفرََّد بِِه ُمَعا  يِث الَِّذي َر َمِْتَ احْلَدِ ِعيٌف َوقَاَل: َوِمن ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َأخْ   -  554 ِبْشرَاَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َصْفَواَن، حدثانَ ربََ َأْخرَباََن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  الد نْ يَا،    َأيِب  اْبُن  حُمَمَّدُ نا  اْلَفرَ حدثنا  ْبُن  اْلَفرَّاُء،   ِج 
ُ ُل  ُسو حَّاِك، ِكاَلُِهَا ِمْن َأْهِل الشَّاِم قَاَل: ُسِئَل رَ ْبِن يَزِيَد، َعْن َأيِب َبْكٍر، َوالضَّ حدثنا حُمَمَُّد ْبُن الّزِْبرِقَاِن، َعْن ثَ ْوِر   هللِا َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْسِجِد َخرْيٌ َعَلْيِه َوسَ  أَ َأْكثَ ُرُهْم  ؟ قَاَل: "  لََّم َأي   اجْلَنَازَِة َخرْيٌ؟ قَاَل: "  ي   ْكثَ ُرُهْم ِذْكًرا َّللَِِّ " قَاَل: فَأَ ِذْكًرا َّللَِِّ ". قَاَل: فََأي  
َأْكثَ ُرُهْم ِذْكًرا َّللَِّ  احْلُجَّاِج َخرْيٌ    "اجْلَِهاِد َخرْيٌ؟ قَاَل: "  َأْكثَ ُرُهْم ِذكْ قَاَل: فََأي   اْلُمَجاِهِديَن َخرْيٌ؟ ِقيَل: فََأي    ًرا َّللَِِّ "؟ قَاَل: "   

 " َأْكثَ ُرُهْم ِذْكًرا َّللَِِّ "  َل ": فََأي  اْلُعوَّاِد َخرْيٌ؟ قَاَل:قَاَل: َأْكثَ ُرُهْم ذِْكًرا َّللَِِّ قَا
اكِ َي  ضِ قَاَل: أَبُو َبْكٍر رَ  هَ هللاَ ابِ ُروَن  هللاُ َعْنهُ َذَهَب الذَّ ْمِس، َوالذِّْكُر بَ ْعَد ا الذِّْكُر بَ ْعَد اْلَغَداِة ِإىَل طُُلوِع الشَّ ْْلرَْيِ ُكلِِّه قَاَل: َوِمن ْ

 ْصِر ِإىَل ُغُروِب الشَّْمسِ اْلعَ 
 فيه جهالة وهو مرسل. ق: إسناده # قال المحق

 

احْلََسُن الشَّْرِقي ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن    ْبُن حُمَمَّدٍ اُوَد اْلَعَلِوي ، حدثنا َعْبُد هللاِ  دَ ْبنِ   ِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ سَ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو    -  555
َرُسوُل   ْبَن َماِلٍك فَ َقالُوا: َأَكاَن  َنسَ أَ   اأْلَْعَمُش، قَاَل: اْخت ََلُفوا يف اْلَقَصِص فَأَتَ ْوا  ََيََْي ْبُن ِعيَسى الرَّْمِلي ، حدثنا  َهاِشٍم، حدثنا
ُ َعَلْيِه وَ لََّم يَ ُقص  َعَلْيِه َوسَ   هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َا بُِعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ عْ  فَ َقاَل: ِإَّنَّ تُهُ يَ ُقوُل: أَلَْن " َأذُْكَر َسلََّم اِبلسَّْيِف َوَلِكٍن َقْد َسَِ

ْن َأذُْكَر هللاَ َمَع قَ ْوٍم بَ ْعَد َصاَلِة اْلَعْصِر ِإىَل ا ِفيَها َوأَلَ نْ يَا، َومَ ِس َأَحب  ِإيَلَّ ِمَن الد  ِة اْلَفْجِر ِإىَل طُُلوِع الشَّمْ اَل  صَ هللاَ َمَع قَ ْوٍم بَ ْعدَ 
 الد نْ يَا َوَما ِفيَها "   َتِغيَب الشَّْمُس َأَحب  ِإيَلَّ ِمنَ َأنْ 
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ُس ْبُن بَّاوِسي  حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َأْخرَباََن اْلعَ َف الس  ْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوسُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، إِ   -  556
ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ يَ ُقوُل: َحدَّ اْلَولِيِد ْبِن َمْزيََد، َأْخربََ  َثِِن   َعْمُرو ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِيدَ ِِن ثَ ِن َأيِب قَاَل: َسَِ ، َحدَّ اِلٍك، أََنُس ْبُن مَ  الرَّقَاِشيِّ

أَلَْن  قَالَ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل  ب َ :  َيْذُكُروَن هللاَ  قَ ْوٍم  َمَع  الشَّْمُس َأْجِلَس  َتطُْلَع  َأْن  ِإىَل  الص ْبِح،  ْعَد َصاَلِة 
َأْجِلسَ ِإيَلَّ ِمَّا طََلَعْت َعَلْيِه    ب  حَ أَ  ِإيَلَّ َيْذُكُروَن هللاَ َمَع قَ ْوٍم    الشَّْمُس، َوأَلَْن  اْلَعْصِر ِإىَل َأْن َتِغيَب الشَّْمُس َأَحب   بَ ْعَد  ِمْن َأْن     

ُهُم اثْ نَا َعشَ أُْعِتَق ََثَانَِيًة ِمْن َولَ   ْلًفا " أَ  رَ ِد ِإَْسَاِعيَل ِديَةُ ُكلِّ رَُجٍل ِمن ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن َأمْحَدَ   -  558 َأْخرَباََن َأمْحَدُ َأْخرَباََن َعِلي   ْبُن اْلَفضْ ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا اأْلَسْ    ْبِن َعْبَداَن،  اْلَعبَّاُس  ِل حدثنا  َفاِطي  َوُهَو 
، َعْن أَنَ ْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، َويَزِ ، عَ فٍ َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا ُموَسى ْبُن َخلَ  ُ َل َرُسوُل هللاِ ٍس قَاَل: قَايَد الرَّقَاِشيِّ  َصلَّى اَّللَّ

َعْت َعَلْيِه الشَّْمُس، لَ ا طَ اِة ِإىَل َأْن َتطُْلَع الشَّْمُس َأَحب  ِإيَلَّ ِمَّ ٍم َيْذُكُروَن هللاَ ِمْن َصاَلِة اْلَغدَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن َأْجِلَس َمَع قَ وْ 
ِديَةُ ُكلِّ  َق ََثَانَِيًة ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيَل  َعْصِر ِإىَل َصاَلِة اْلَمْغِرِب َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن أُْعتِ ْن َصاَلِة الْ وَن هللاَ مِ َأْجِلَس َمَع قَ ْوٍم َيْذُكرُ َوأَلَْن  

ُهُم اثْ نَا َعَشَر أَْلًفا "   رَُجٍل ِمن ْ
 فيه يزيد ضعيف... ده حقق: إسناالمال # ق

 

 ُغ، حدثنا احْلََسُن ْبُن الرَّبِيِع، ح نا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّائِ ُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، حدثَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  559
َعِن اْلُمَعلَّى ْبِن   ْبُن زَْيٍد،  دثنا مَحَّادُ احْلََسُن ْبُن الرَّبِيِع، ح ُعب َْيٍد، حدثنا َْتْتَاٌم، حدثنا    نُ  بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَدُ وَ 

ُ َعَليْ زاَِيٍد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَ  رْيًا َحّتَّ مُيِْسَي، َأْو خَ  ِليِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى اْلَعْصَر، ُثَّ َجَلَس ميُْ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َتَق ََثَانَِيًة ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيَل "  ِمَّْن َأعْ  اَن أَْفَضلَ َحّتَّ تَ ْغُرَب الشَّْمُس كَ  قَاَل:

 كَّ لشَّْمُس، مَلْ َيشُ ِغ َحّتَّ تَ ْغُرَب اَويف َحِديِث الصَّائِ 
 ليس بقائم. # قال المحقق: إسناده 

 

دثنا آَدُم ْبُن َأيِب ْمَداِن ، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، ح الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَْ  َعْبُد  َأْخرَبَِن   َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،و  أَبُ َأْخرَباََن    -  560
ْعُت ُكْرُدوًسا يَ ُقوُل: َسَِ   ، حدثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ ِإاَيسٍ  ُ َعَلْيِه   رَُجاًل، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ ُت  عْ ْبِن َمْيَسَرَة قَاَل: َسَِ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ ْهِل بَْدٍر  لََّم ِمْن أَ َوسَ  َع َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ا اْلَمْجِلِس َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن لََّم يَ ُقوُل: " أَلَْن َأْجِلَس يف َهذَ يَ ُقوُل: إِنَّهُ َسَِ
َها اذِّْكِر قَالَ تَ ْعِِن؟ قَاَل: ََمِْلُس ال اٍب قَاَل: قُ ْلُت: َأي  ََمِْلسٍ رِقَ َع أُْعِتَق َأْربَ   لذِّْكُر َبنْيَ اْلغَاِفِلنَي " : َوِمن ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

طَّاُن، َوأَبُو حُمَمٍَّد  ْضِل اْلقَ ْبُن اْلفَ   ٍن، َوأَبُو احْلَُسنْيِ َهارْ ي ، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن ُعَمَر ْبِن ب ُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبرِ   -  561
قَالُو َعْبدُ  اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  هللِا  ِإَْسَاِعيُل    َأْخرَباََن  احْلَسَ ا:  حدثنا  الصَّفَّاُر،  حُمَمٍَّد  ُسَلْيٍم ْبُن  ْبُن  ََيََْي  حدثنا  َعَرفََة،  ْبُن  ُن 
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ْعُت ِعْمَراَن ْبَن ُمسْ  قَ ي  الطَّائِفِ  ُسوُل هللِا ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَ    َعْن َعْبدِ  َُيَدََِّثنِ ِلٍم، َوَعبَّاَد ْبَن َكِثريٍ اَل: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوسَ     اْْلَْضَراءِ ُل الشََّجَرةِ هللِا يف اْلغَاِفِلنَي ِمثْ ِتُل َعِن اْلَفارِّيَن، َوَذاِكُر  َقاي ُ   لََّم: " َذاِكُر هللِا يف اْلغَاِفِلنَي ِمْثُل الَِّذيهللِا َصلَّى اَّللَّ

ال  يَ ْعِِن ِمَن  الَِّذي َقْد حَتَاتَّ ورقه،  ْبُن ُسَلْيٍم ي َ يف َوَسِط الشََّجِر  َوَذاِكُر هللِا  ضَّرِيِب قَاَل: ََيََْي  اْلرَبَْد الشَِّديَد   يف ْعِِن اِبلضَّرِيِب 
ِبَعَددِ الْ  لَهُ  يُ ْغَفُر  َوَأْعَجِميٍّ   غَاِفِلنَي  َفِصيٍح  فَالْ   ُكلِّ  بَ ُنوقَاَل:  اْلغَاِفلِ   َفِصيُح  هللِا يف  َوَذاِكُر  اْلب ََهائُِم  َواأْلَْعَجِمي   هللاُ  آَدَم  يُ َعّرِفُهُ  نَي 

 نَِّة "  َمْقَعَدهُ يف اجلَْ 
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َوالصَّ  َولَْيَس يف اِر ُمَصحًَّفا َوزَاَد فِ ِكتَاِب الصَّفَّ   ُهَو الضَّرِيُب وََكاَن َذِلَك يف ُب  َواقَاَل اْلب َي ْ  رَِوايَِتنَا َوَذاِكُر  يِه َغرْيُهُ 

ثنا أَبُو  ِل حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم حد َفضْ الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو     اْلِمْصبَاِح يف اْلب َْيِت اْلُمظِْلمِ هللِا يف اْلغَاِفِلنَي ِمْثلُ 
ِد َواْلَمِْتِ َوذََكَر َهِذهِ َفذََكَرهُ هِبََذا اإْلِْسنَا   ُسَلْيمٍ ُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب رِْزَمَة، حدثنا ََيََْي ْبنُ ، حدثنا حُمَمَّ ْبُن َشاَذانَ َسِعيٍد حُمَمَُّد  

 اتَّ ِمَن اْلِكربَِ  حتََ الّزاَِيَدَة َوقَاَل: َقدْ 
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

نا ِهَشاٌم ُهَو اْبُن ، حدثنا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس، حدثاَن أَبُو َبْكٍرحُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ اِهٍر اْلَفِقيُه، َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو طَ   -  562
ِن َكِثرٍي، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن اْلَعاَلِء بْ ِفي ، َعِن  وُهَو اْبُن ُمْسِلٍم الطَّائِ  قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى حُمَمٍَّد  ي  ازِ ُعب َْيِد هللِا احْلَْنظَِلي  الرَّ 

ْبِن ُكهَ  قَالَ َسَلَمَة  ُعَمَر  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َوَسلَّمَ ْيٍل،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل   :" اْلغَاِفِلنَي َكالْ ذَ   :  هللِا يف  َعِن اِكُر  ُمَقاِتِل 
ْقَعَدهُ َواَل يُ َعذَُّب بَ ْعَدُه، َوَذاِكُر  يف اْلغَاِفِلنَي يُ َعّرِفُهُ هللاُ مَ اِفِلنَي َكاْلِمْصبَاِح يف اْلب َْيِت اْلُمظِْلِم، َوَذاِكُر هللاِ  يف اْلغَ ، َوَذاِكُر هللاِ اْلَفارِّينَ 

ِمَن اأْلَْجِر بَِعَددِ افِ ْلغَ هللِا يف ا إِلَْيِه نَْظَرًة اَل يُ َعذِّ ، َوَذاِكُر  َوَأْعَجِميٍّ    ُكلِّ َفِصيٍح يف الس وقِ ِلنَي َلهُ  بُهُ هللاُ هللِا يف اْلغَاِفِلنَي يَ ْنظُُر هللاُ 
 اَمِة يَ ْلَقى هللاَ "  ِقيَ الْ  هللِا يف الس وِق َلهُ ِبُكلِّ َشْعَرٍة نُوٌر يَ ْوَم  بَ ْعَدَها أََبًدا، َوَذاِكرُ 

َهِقي  قَاَل اْلب َ   َقِطٌع َوِإْسنَاُدهُ َغرْيُ َقِويٍّ ِن ُعَمَر َأَحٌد َوُهَو ُمن ْ تُهُ َمْكتُواًب لَْيَس َبنْيَ َسَلَمَة َوَبنْيَ ابْ َرمِحَهُ هللاُ: َهَكَذا َوَجدْ  ي ْ
 منقطع.ل المحقق: إسناده # قا

 

بْ   -  564 حُمَمَُّد  الْ ُمو ُن  َأْخرَباََن  أَبُو  اْلَفْضِل، حدثنا  ْبِن  احْلََسنُ عَ َسى  اأْلََصم ، حدثنا  ُهَو  أَبُ بَّاِس  َعفَّاَن، حدثنا  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  و   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْعُت ََيََْي ْبَن َأيِب َكِثرٍي قَالَ ُأَساَمَة، َعْن َأيِب َبْكٍر قَاَل: َسَِ  تًا َما ٍل: " اَل تَ َزاُل ُمَصلِّيًا قَانِ جُ ِلرَ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َك، َأْو يف ابِديتَك أَْو َحْيُث ما ُكْنَت " ا َويف ُسوقِ ًما، َوقَاِعدً ذََكْرَت هللاَ قَائِ 
 معضل. ه # قال المحقق: إسناد

 

الرَّمْحَِن   ْفيَاَن، حدثنا أَبُو َعْبدِ  َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن سُ ْبنُ   نْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأْخرَباََن َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ   -  566
، ِمْن َأْهِل ِمْصَر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو  ُحَدْيُج ْبُن َصْوِميٍّ احْلِْمرَيِي  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيِد ْبِن أَنْ َعَم قَاَل: َحدََّثِِن اْلُمْقِرُئ،  

ُ  : قَ الَ قَ  َح ِإىَل  َلةُ َعْن ِذْكِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوِمْن ِحنِي ُيَصلِّي الص بْ ٍث: اْلَغفْ َلةُ يف َثاَل َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَغفْ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها ااِلْشِتغَاُل اِبلذِّْكرِ ، وَ هُ ُفَل الرَُّجُل َعْن نَ ْفِسِه يف الدِّيِن َحّتَّ يَ رَْكبَ طُُلوِع الشَّْمِس، َوَأْن يَ غْ   َعِن اْلَمْسأَلَِة "  ِمن ْ

 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد
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َأْخرَباََن    -  567  ، الرَّمْحَِن الس َلِمي  أَبُو َعْبِد  اَنِجَيةَ َأْخرَباََن  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  اْلَمِديِِن ، حدثناُسَلْيَماُن  اْلمُ     ْبُن  َأمْحَُد   َركِ بَاأَبُو َعْمرٍو 
ملِِ ْبِن َصْفَواُن ْبُن َأيِب الصَّْهبَاِء، َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعِتيٍق، َعْن َسا  ، حدثناََيََْي، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن زُفَ رَ ْبُن  اْلُمْسَتْمِلي، حدثنا حُمَمَُّد  

ْبِن ُعَمَر، َعنْ  اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعنْ   َعْبِد هللِا  ْبِن  ِإنَّ َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاهُ  أَبِيِه، َعْن ُعَمَر  تَ عَ  َعَلْيِه َوَسلََّم:  اىَل  هللاَ 
تُهُ أَْفَضَل مَ  يَ ُقوُل:  ا أُْعِطي السَّائِِلنَي " " َمْن َشغََلهُ ِذْكِري َعْن َمْسأََليِت َأْعطَي ْ

 خِ رِي ااهُ اْلُبَخاِري ، َعْن ِضَراٍر، َعْن َصْفَواَن يف التَّ َوَهَكَذا َروَ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

حُمَمَُّد  ْبِن َحْفٍص الن َّْيَسابُوِري ، حدثنا  ُن َسْعٍد، حدثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحَدَ حْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن َعْبُد هللِا بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا   -  568
ُ  ِن َعْبِد هللاِ ْن َجاِبِر بْ ْن يَزِيَد ْبِن َُخَرْيٍ، عَ حدثنا الضَّحَّاُك ْبُن مُحَْرَة، عَ ، ي  ْبُن رَاِفٍع، حدثنا أَبُو ُسْفيَاَن احْلِْمريَِ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتهُ أَ   َعْن رَبِِّه تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل قَاَل:َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْرِويِه،    َما أُْعِطي السَّائِِلنَي " َضلَ فْ " َمْن َشغََلهُ ِذْكرِي َعْن َمْسأََليِت َأْعطَي ْ
 ضعيف. محقق: إسناده ل ال# قا

 

يَ ْعُقوَب، حدثنا مُحَْيُد ْبُن  حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن     احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ   -  571
، ثِ  ْبُن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   اَن ُسَهْيلُ َمَة، َأْخربََ َل، حدثنا مَحَّاُد ْبُن َسلَ حدثنا اْلُمَؤمَُّل ْبُن ِإَْسَاِعي،  َقةٌ َعيَّاٍش الرَّْمِلي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ اْصطََفى  َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َرِضَي هللاُ  الَّ هللاُ ْمُد َّللَِِّ َواَل ِإَلَه إِ ْلَكاَلِم ُسْبَحاَن هللِا، َواحلَْ  اِمنَ لَّى اَّللَّ
قَاَل: احْلَْمُد َّللَِِّ َفِهَي ثَ نَاءُ هللِا ُكِتَب   َي َعْنهُ ِعْشُروَن َسيَِّئًة، َوَمنْ ، َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن هللِا ُكِتَب لَهُ ِعْشُروَن َحَسَنًة، َوحمُِ هللاُ َأْكربَُ وَ 
ثَ َثاَل هُ  لَ  يُْكَتْب ِمَن اْلغَافِ آاَيٍت ِمْن كِ َرأَ َعْشَر  اَلثُوَن َسيَِّئًة، َوَمْن ق َ ثُوَن َحَسَنًة َوُحطَّ َعْنهُ  َلٍة مَلْ  ِلنَي، َوَمْن تَاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ يف لَي ْ

َلٍة ُكِتَب ِمَن اْلَقانِِتنَي "قَ َرأَ ِماَئَة آيٍَة يف     لَي ْ
َقْد ْن َأْكثَ َر ِذْكَر هللِا ف َ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث َْلُه َوزَاَد ِفيِه " َومَ َة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُهَريْ رَ َعْن َأيِب   ِن َأِخي، َعْن َأيِب،ربََ َأخْ قَاَل ُسَهْيٌل: وَ 

 بَِرَئ ِمَن النَِّفاِق " 
 ضعيف. قق: إسناده # قال المح

 

، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء،   ْبنُ ْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا ِهَشاُم  ْبُن ُعب َ  َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد  ْبنِ َد  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  573 َعِليٍّ
َثِِن، َعْن    حدثنا َسِعيٌد، َحدََّثِِن ُموَسى ْعُت َمْن، َحدَّ َجَبٍل: اَي َنِبَّ هللِا، َأي    نُ  بْ ِإاَيٍس اجْلَُهِِنِّ أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: قَاَل ُمَعاذُ قَاَل: َسَِ

، َوتُ ْعِمُل ِلَساَنَك ِبذِْكِر هللِا قَاَل: َوَماَذا َمعَ  َوتُ ْبِغضُ حتُِب  َّللَِّ   اإْلِميَاِن أَْفَضُل؟ قَاَل: ب  لِلنَّاِس َما   َذِلَك اَي َنِبَّ هللِا قَاَل: " حتُِ  َّللَِِّ
َا يَُكب  رْيًا، أَْو لَِتْصُمَت فَإِ َتْكَرهُ لِن َْفِسَك، َوتَ ُقوُل: خَ  َماِس حتُِب  لِن َْفِسَك، َوَتْكَرهُ لِلنَّا   َهنََّم َمْن يَُكب  ِفيَها بِِلَسانِِه "  يف اَنِر جَ َّنَّ

 مجهول. ه في # قال المحقق: إسناده 
 

، أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  574 َهِقي  َهِقي ،  مَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ الْ اَن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حمَُ ْخربََ  هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد هللِا اْلب َي ْ  حدثنا َداُودُ ب َي ْ
َهِقي ، حدثنا مُحَْيُد ْبُن َزجْنَُوْيهِ  َن ْبِن فَاِئٍد، َعْن ُسَهْيِل ْبنِ ، حدثنا أَبُو اأْلَْسَوِد، حدثنا اْبُن ْلَِ ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ ِذ ْبِن  َعامُ   يَعَة، َعْن زابَّ

َأنَّ  أَبِيِه  َعْن  َسَألَ   أََنٍس،   " َجَبٍل  ْبَن  َرُسوَل هللاِ ُمَعاَذ  اَّللَُّ   " حتُِبَّ  َصلَّى  قَاَل:  اإْلِميَاِن  أَْفَضِل  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َّلَلُ،     تُ ْبِغَض  َّللَِِّ 
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ْكَرهُ َْلُْم َما تَ ب  لِن َْفِسَك، َوَتْكَرَه  اَل: وأن حتُِبَّ لِلنَّاِس َما حتُِ قَ   ك ىف ذكراً َّللَِِّ قَاَل: وما مع ذا مع ذاك اي َرُسوَل هللاِ َوتُ ْعِمَل لسان
 ِسَك، َوَأْن تَ ُقوَل: َخرْيًا َأْو َتْصُمْت " لِن َفْ 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

نا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َق، حدثِإْسَحا  وَب، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ ْعقُ ي َ  هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  -  575
يَ عَ  ْبُن  َثِِن احْلَاِرُث  َْلِيَعَة، َحدَّ اْبِن  ْبِن رابَ ِن  َأنَّ رَ زِيَد، َعْن َعِليِّ  ْبِن َعاِمٍر،  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ٍح، َعْن ُعْقَبَة   ُ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َر هللِا اِبْلُقْرآِن َوالد َعاِء " يُْكِثُر ِذكْ نَّهُ َكاَن ِإنَّهُ َأوَّاٌه َوَذِلَك أَ   يُ َقاُل َلهُ ُذو اْلِبَجاَدْيِن: "ٍل جُ ِلرَ 

 و متكلم فيه. لهيعة وهفيه ابن # قال المحقق: إسناده 
 

رَباََن َوهَّاِب، َأخْ ُن َعْبِد الْ أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد بْ    حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثناهللاِ ِد  أَبُو زََكرايَّ ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   َأْخرَبانَ   -  576
َلْيِه َوَسلََّم   عَ ُن اأْلَْدرَِع: ُكْنُت َأْحُرُس َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم قَاَل: قَاَل ابْ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َأْخرَباََن ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، عَ 

َفَخَرجَ  َلًة  اَّللَُّ لَي ْ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  وَ   َعَلْيِه  فَأَ   ِبَرُجلٍ َسلََّم  اْلَمْسِجِد  َفَمرَّ يف  َمَعهُ  فَاْنطََلْقُت  بَِيِدي  فَ َقاَل   َخَذ  َصْوَتهُ  رَاِفًعا  ُيَصلِّي 
َوَسلََّم: "َرسُ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َأنْ   وُل  يَ َعَسى  ُمَراكُ   َهَذا  قُ ْلوَن  قَاَل:   " َرُسوَل هللاِ ئِيًا  اَي  قَاُت:  ُيَصلِّي  رَُجٌل  َلْن   إِنَُّكْم  َل: " 

َلًة ُأْخَرى فَ َوَجَدِن َأْحُرُس  َبِة "، ُثَّ َخَرجَ ُتْدرُِكوا َهَذا اأْلَْمَر اِبْلُمغَالَ  َمْسِجِد ُيَصلِّي الْ   فََأَخَذ بَِيِدي فَاْنطََلْقُت َمَعهُ َفَمرَّ ِبَرُجٍل يف  لَي ْ
 بَ ْعَد َذِلَك أَْنظُُر َمْن ُهَو  َهَذا ُمَرائِيًا قَاَل: " َوَلِكنَّهُ َأوَّاٌه " قَاَل: َفَذَهْبتُ   َأْن َيُكونَ   هللِا، َعَسى  قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسولَ رَاِفًعا َصْوَتهُ 

َا ُهَو اْلِبَجادَ   بُوأَ   ا ُهَو َعْبُد هللِا ُذو النَِّجاَدْيِن اِبلن وِن قَالَ فَِإذَ  َهِقي  رَ َأمْحََد: ِإَّنَّ َي ِبَذِلَك  : ُهَو َكَما  مِحَهُ هللاُ ْيِن قَاَل اْلب َي ْ قَاَل: َوِإَّنََّا َسُِّ
 ْرَتَدى اِبآْلَخِر، َواا ا ِمْن َشْعٍر َفَشقَّهُ اثْ َننْيِ فَات ََّزَر أبََِحِدِِهَ  ثِيَابَهُ فََأْعطَْتهُ أُمِِّه َِبَادً أِلَنَّهُ َلمَّا َأْسَلَم نَ زَعَ 

ُر حدثنا حُمَمَُّد ْبُن غَاِلٍب، حدثنا ُعمَ َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد،   هُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَبانَ ِث ُمْرَسٌل َوَقْد َأْخرَبانَ َذا احْلَِديَوِإْسنَاُد هَ 
وَِع قَاَل: ُكْنُت ْبِن اأْلَكْ   َعْن َسَلَمةَ َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم،    ََيََْي، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد،ُن  بْ   ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب الّراَِيِحي ، حدثنا طَْلَحةُ 

ُ َعَلْيِه  َلًة َفذََكَر َمْعنَاهُ وَ َأْحُرُس َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ْينِ ادَ قَاَل يف آِخرِِه: فَِإَذا ُهَو َعْبُد هللِا ُذو النِّجَ َوَسلََّم لَي ْ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ   رَِوايَةُ َجْعَفِر ْبِن َعْونٍ  لصَِّحيحُ : َوَهَذا لَْيَس ِبَشْيٍء َوا قَاَل اْلب َي ْ

 الكالم. رجاله ثقات، وفي بعضهم بعض # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن أَي  اعِ ِإَسَْ   َخْنٍب، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ   نُ  بْ اِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن، َأْخرَباََن أَبُو َبْكرِ َأْخرَباََن َعْبُد اْلَْ   -  577 ِْمِذي ، َحدَّ وُب ْبُن يَل الرتِّ
َبْكرِ  أَبُو  أَُوْيٍس، َعْن ُسَلْيمَ   ُسَلْيَماَن، َحدََّثِِن  َأيِب  الْ ْبُن  َأيِب َعْبِد  ْبِن ِباَلٍل، َعْن  ْبِن َأيِب َسِعيٍد، عَ اَن  ، َعْن َسِعيِد   نِ َعزِيِز الرَّبَِذيِّ

َلًة َأْحُرُس َرُسو ْدرَِع اأْلَْسَلِميِّ قَاَل: جِ اأْلَ  ُ عَ َل هللِا َصلَّ ْئُت لَي ْ ْقَرأُ يف اْلَمْسِجِد َلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا َأاَن ِبَعْبِد هللِا ِذي اْلِبَجاَدْيِن ي َ ى اَّللَّ
َل: َمَعاَذ هللِا ٌء َهَذا؟ قَامِّي َأِمَراوَل هللِا أبَِيِب أَْنَت َوأُ ْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: اَي َرسُ َعلَ  تُهُ قَاَل: َفَخَرَج َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعالَِيًة ِقَراءَ 

َ اِبْلَمِديَنِة فَ َلمَّا رُفِ َهَذا َعْبُد هللِا ُذو اْلِبَجاَدْيِن قَاَل: ُثَّ  ُ َعَلْيهِ  تُ ُويفِّ  َم: " اْرفُ ُقوا ِبِه رََفَق هللاُ َسلَّ وَ   َع نَ ْعُشهُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
عُ َرَتهُ " فَ قَ َعَلْيِه، ُثَّ َحَضَر ُحفْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلهُ وا لَهُ َوسََّع هللاُ َعَلْيِه قَاَل بَ ْعُض َأْصَحاِب َرُسوِل هللاِ اَل: َوسِّ : " َأَحزِْنَت بِِه   َصلَّى اَّللَّ

 ب  هللاَ َوَرُسولَهُ "  َيُِ اَي َرُسوَل هللِا "؟ قَاَل: " ِإنَّهُ 
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 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
 

أَبُ   -  579 احْلَافِ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  حدو  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  حدثنا  احلَْ ُظ،  احْلَِميِد  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  حدثنا  ثنا  ارِِثي ، 
السَُّلويل ، َمْنُصوٍر  ْبُن  الطَّائِفِ   ثناحد  ِإْسَحاُق  ُمْسِلٍم  ْبُن  ِدينَ حُمَمَُّد  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َعْن جَ ي ،  َأنَّ  اٍر،  َصْوتَهُ اِبٍر،  يَ ْرَفُع  رَُجاًل َكاَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَِإنَّ نَّ َهَذا َخَفَض ِمْن َصْوتِِه فَ َقاَل اِبلذِّْكِر فَ َقاَل رَُجٌل: َلْو أَ  ُجٌل وَّاٌه " قَاَل: َفَماَت فَ َرَأى رَ  أَ هُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِه َوُهَو يَ ُقوُل: " َهلُ ا َرُسوُل هللاِ أَََتهُ فَِإذَ اَنرًا يف َقرْبِِه فَ  ُل الَِّذي َكاَن يَ ْرَفُع م وا َصاِحَبُكْم " فَِإَذا ُهَو الرَّجُ  َصلَّى اَّللَّ

: أَوَّْه َأوَّْه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  يف ُدَعائِهِ ُهَو يَ ُقوُل ُجٌل َيطُوُف اِبْلب َْيِت وَ َحِديِث َأيِب َذرٍّ قَاَل: َكاَن رَ    يف َصْوَتهُ اِبلذِّْكِر " َورُِويَ 
ُ َعَلْيِه وَ  َلٍة فَِإَذا النَِّب  َصلَّ َسلََّم ِإنَّهُ أَلَوَّاٌه قَاَل أَبُو اَّللَّ   ُجَل َوَمَعهُ اِبِر َيْدِفُن َذِلَك الرَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمقَ اَّللَُّ ى َذرٍّ: َفَخَرْجُت َذاَت لَي ْ
  اْلَمَصابِيحُ 

 .حسن# قال المحقق: إسناده 
ارِِمي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق،    نُ احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  580 بُ ْنَداٌر، حدثنا حُمَمٌَّد، نا  حدثَعِليٍّ الدَّ

عْ  ُشْعَبُة، َعْن َأيِب يُوُنسَ حدثنا   هُ كََّة َكاَن اَْسَهُ َوقَّاٌص َُيَدُِّث َعْن َأيِب َذرٍّ َفذََكرَ ُت رَُجاًل ِبَِ قَاَل: َسَِ
 معضل. # قال المحقق: إسناده 

 

، حدثنا  ْبُن يَ ْعُقوبَ حدثنا يُوُسُف   َماُم أَبُو اْلَولِيِد،َسِن اْلِمْهَرَجاِن ، حدثنا اإْلِ احلَْ ِن  ْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد بْ أَ   - 582
ِن َيَساٍر،  بْ اءِ  َأيِب ِهْنَد، َعْن َشرِيِك ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن َعطَ ِد، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيِد ْبنِ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر، حدثنا مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسوَ 

اِكُرون هللاَ َوَسلََّم قَ   َعَلْيهِ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  َماُم  َكِثريًا، َوَدْعَوةُ اْلَمظُْلوِم، َواإْلِ   اَل: " َثاَلثٌَة اَل يَ ُرد  هللاُ ُدَعاَءُهُم: الذَّ
 اْلُمْقِسُط " 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

بُو َعِليٍّ حدثنا أَ   اَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن اْلَقِطيِعي ،يُه، َأْخربََ ُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفقِ أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد بْ   انَ ربََ َأخْ - 583
َثِم، َعْن َأيِب ْن َدرَّاِج َأيِب السَّْمِح، َعْن عَ  َة،و زََكرايَّ ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق، حدثنا اْبُن َْلِيعَ ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُ  ْدرِيِّ  َسِعيٍد اْلُْ َأيِب اْْلَي ْ

اِكُروَن هللاَ " َل: ِقيَل: " اَي َرُسوَل هللِا َأي  النَّاِس َأْعظَُم َدرََجًة قَ قَا  اَل: الذَّ
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 

ْضِل، حدثنا ُعب َْيُد ْبُن يَِعيَش،  ْبُن اْلفَ ِإَْسَاِعيلُ   لصَّفَّاُر، حدثنا ُعب َْيٍد اْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبنُ  عَ ْبنِ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد   -  584
ْعُت اْبَن َأيِب اْْلَُذْيِل قَاَل: َحدََّثِِن   ثنا ُشْعَبُة، َعْن َسْلِم ْبِن َعِطيَّةَ حدثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، حد ِحٌب يل، َعْن ُعَمَر قَاَل: َصا  قَاَل: َسَِ

َعَلى اآْلِخَرةِ   ا، َوقَ ْلبًا َشاِكرًا َوزَْوَجًة تُِعنيُ بًّا لِلذََّهِب َواْلِفضَِّة يَ تَِّخُذ َأَحدُُكْم ِلَسااًن َذاِكرً َسلََّم: " ت َ  َعَلْيِه وَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   قَالَ 
 " 

 . لين وفيه مجهول# قال المحقق: إسناده 
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احْلَُسنْيِ    -  588 أَبُو  أَبُو  َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  َجْعَفٍر،َجْعَفرٍ ْبُن  ْبُن  ََيََْي  حدثنا  الرَّزَّاُز،  حَ     َعاِصٍم،  ْبُن  َعِلي   َثِِن  َأْخرَباََن  دَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ ي وَب قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  أَ   يِب ، حدثنا َعاِمٌر، َعِن الرَّبِيِع ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن أَ اِلدٍ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب خَ   لََّم: " َمنْ َصلَّى اَّللَّ

  يٌر، َعْشَر َمرَّاٍت ُكلَّ يَ ْوٍم َكاَن ِعْدَل َأْرَبعٍ احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقدِ   َلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلهُ لَهُ اْلُمْلُك َوَلهُ قَاَل: اَل إِ 
 رِيَن "  رَّ حمَُ 

ثَ قَاَل َعاِمٌر: قُ ْلُت لِ  َلى، َعْن َأيِب أَي  َك َهَذا؟ قَاَل:  لرَّبِيِع: َمْن َحدَّ َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب لَي ْ ُ َعَلْيِه وَب، َعِن النَّ َحدَّ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
  َكَذا قَاَل َعِلي  ْبُن َعاِصٍم: َعْن ِإَْسَاِعيلَ َوَسلَّمَ 

 حسن.ناده محقق: إسال قال# 
 

ثنا َأمْحَُد ُن يَ ْعُقوَب، حدحدثنا يُوُسُف بْ   َحاُق، اْلُمْقرُِئ، َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد ِإسْ َسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّدٍ اَن أَبُو احلَْ َأْخربََ   -  597
َثِم، َعْن َأيِب َسعِ   نْ ، عَ ، حدثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَباََن َعْمٌرو، َعْن َدرَّاجٍ ْبُن ِعيَسى ُ َعلَ   يٍد َأنَّ النَِّبَّ َصلَّىَأيِب اْْلَي ْ  قَاَل: " ْيِه َوَسلَّمَ اَّللَّ

مَ  ِقيَل:  الصَّاحِلَاِت  اْلبَاِقيَاِت  ِمَن  اْلمَ اْسَتْكِثُروا  قَاَل:  هللِا؟  َرُسوَل  اَي  ُهنَّ  َوالتَّ ا  التَّْكِبرُي،  قَاَل:  ِهَي؟  َوَما  ِقيَل:  ، يحُ ْسبِ ْسأََلةُ 
َة ِإالَّ َوالت َّْهِليُل َواحْلَْمُد َواَل    اِبهلِل "  َحْوَل َواَل قُ وَّ

 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
 

الرَّمْحَنِ   -  598 َعْبُد  حُمَمٍَّد  أَبُو  اَأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  جَ   ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  هبا،  مَحَْداَن َفرِ عْ لسَّاِوي   ْبِن   
حد احْلَْريِب ،  اْلَقِطيِعي ،  ِإْسَحاُق  عُ ثنا  أَبُو  الضَّرِ حدثنا  َعْجاَلَن،َمَر  اْبُن  حدثنا  ُمْسِلٍم،  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َسِعيٍد   يُر، حدثنا  َعْن 

َأيِب  ، َعْن  ُ عَ   اْلَمْقرُبِيِّ أَ َوَسلََّم: " ُخُذوا ُجن ََّتُكْم ق ُ   هِ َليْ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َحَضَر؟  ِمْن َعُدوٍّ  ْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا 
، َواَل ِإَلهَ ِإالَّ هللاُ، وَ ُجن َُّتُكْم ِمَن النَّاِر قَ ْوُل ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمدُ  : اَل،قَالَ  قِّبَاٍت َُمِنبَاٍت عَ  مُ هللاُ َأْكرَبُ َيَِْتنَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُمَقدَِّماتٍ  َّللَِِّ

 يَاُت الصَّاحِلَاُت " ُهنَّ اْلبَاقِ 
 حسن.ه # قال المحقق: إسناد

 

َعلِ   -  599 أَبُو  َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  َعِليٍّ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ِمْهَرانُ يٍّ  الرَّاِزي    ، حدثنا  َعِليٍّ  ْبِن  َهارُوَن  ، ْبُن 
ِت َوُسفْ ِبيَصَة، عَ ا ُسْفيَاُن ْبُن ُعْقَبَة َأُخو قَ دثنح ، َعْن زُبَ يْ ْن مَحَْزَة الزَّايَّ ُ ٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ يَاَن الث َّْورِيِّ  َصلَّى اَّللَّ

َنُكْم َأْخاَلَقكُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  َنُكْم َأْرزَاَقُكمْ كَ   مْ نَّهُ قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َقَسَم بَ ي ْ ، َوَمنْ َماَل َمْن َيُِ ، َوِإنَّ هللاَ يُ ْعِطي الْ َما َقَسَم بَ ي ْ ،  ب  اَل َيُِب 
اإْلِميَانَ َواَل يُ ْعِطي اإْلِميَاَن، ِإالَّ َمْن َيُِب  فَِإذَ   يَُكاِبَدُه، َوَخاَف  َأنْ َل  َفَمَن َضنَّ اِبْلَماِل َأْن يُ ْنِفَقهُ َوَهاَب اللَّيْ   ا َأَحبَّ َعْبًدا َأْعطَاهُ 

فَ ْلُيْكِثرْ اْلَعُدوَّ   ُيَاِهَدهُ  ُسْبحَ َأْن  ِمْن  وَ   هللِا،  فَإِ اَن  َأْكرَبُ  َوهللاُ  ِإالَّ هللاُ،  ِإلَهَ  َواَل  َّللَِِّ  َومُ احْلَْمُد  َُمَنِّبَاٌت،  ُمَقدَِّماٌت  ُنَّ  َوُهنَّ  نَّ َعقِّبَاٌت 
 اْلبَاِقيَاُت الصَّاحِلَاُت " 

 فيه من لم أعرفه. إسناده  قق:لمح# قال ا
 

احْلََسِن ْبِن َمْيُموٍن احْلَْريِب ،   ْلَفِقيُه، حدثنا ِإْسَحاُق ْبنُ َن، حدثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن ااَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراْخربََ أَ   - 601
ُعب َْيدُ  ، حدثنا  َعِليٍّ أَبُو  َحْفٍص  ْبُن  َحَرِمي   بْ حدثنا  احْلَسَ   نُ   ْعُت  قَاَل: َسَِ ِعْمَرانَ ِمْهَراَن،  َعْن  َُيَدُِّث،  ُحَصنْيٍ َن  ْبِن  قَا  قَاَل:  َل   
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَيَ ْعِجُز أَ  يُع َأْن  َتطِ سْ اًل ِمْثَل ُأُحٍد؟ قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوَمْن يَ َحدُُكْم َأْن يَ ْعَمَل ُكلَّ يَ ْوٍم َعمَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُحٍد، َواَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ   َرُسوَل هللِا َما َذاَك؟ قَاَل: ُسْبَحاَن هللِا َأْعظَُم ِمْن أُ هُ قَالُوا: ايَ  َيْسَتِطيعُ ْثَل ُأُحٍد؟ قَاَل: ُكل ُكمْ يَ ْعَمَل ُكلَّ يَ ْوٍم مِ 

  ِمْن ُأُحٍد، َوهللاُ َأْكرَبُ َأْعظَُم ِمْن ُأُحٍد "  َأْعظَمُ 
 فيه انقطاع. : إسناده المحقق ال # ق

 

ِبْشرَ   -  610 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َجْعَفرحٍُمَمَُّد  أَبُو  َأْخرَباََن  الرَّزَّاُز، حدثنا  اَن،  َثِِن َسُن  احلَْ   َعْمرٍو  ، َحدَّ َعِليٍّ أَبُو  ثَواب    ْبُن 
ُعْثَماَن،   أَبُو  احْلََلِب   ُعْثَماَن  ْبُن  يُ َوثِّقُ انَ وَكَ َعمَّاُر  َبٍل  َحن ْ ْبُن  َأمْحَُد  أَنَّهُ ،  َعَلى  َوَتََسََّف  َيْكتُ هُ  مَلْ  شَ ،  َعْنهُ  ْبُن ْب  َجْعَفُر  َثِِن  َحدَّ ئًا  ي ْ

ََثبِ  َأْعَرايِبٌّ ُسَلْيَماَن الض َبِعي ، َعْن  أََنٍس قَاَل: َجاَء  َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ ٍت، َعْن   ُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ا اَي َرُسوَل هللِا، َعلِّْمِِن َخريًْ   َل:َقا 
ُ عَ فََأَخَذ النَِّب  َصلَّ  رَبُ قَاَل: فَ َعَقَد اأْلَْعَرايِب  ، َواَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، َوهللاُ َأكْ َم بَِيِدِه فَ َقاَل: " ُقْل ُسْبَحاَن هللِا، َواحْلَْمُد َّللَِّ َلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ
ُ  ت ََفكََّر ُثَّ رََجَع فَ ت ََبسَّمَ ى ف َ ضَ َعَلى َيِدِه " َومَ  تَ َفكََّر اْلبَاِئُس َفَجاَء فَ َقاَل اَي َرُسوَل هللِا، ُسْبَحاَن لََّم قَاَل:  َعَلْيِه َوسَ  النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ِإلَهَ  َواَل   ، َواحْلَْمُد َّللَِِّ َفَما يل؟  هللِا،  َهَذا َّللَِِّ  َأْكرَبُ  َوهللاُ  ُ  َقاف َ   ِإالَّ هللاُ،  اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  َلهُ  أَ َل  اَي   " َوَسلََّم:  إِ َعَلْيِه  قُ ْلَت: ْعَرايِب   َذا 
احْلَْمُد َّللَِّ سُ  قُ ْلَت:  َوِإَذا  قَاَل هللاُ: َصَدْقَت  قُ ْلْبَحاَن هللِا  َوِإَذا  قَاَل هللاُ: َصَدْقَت،  َوِإذَ   قَاَل هللاُ: َصَدْقَت  ِإالَّ هللاُ  إَِلَه  اَل  ا َت: 
ُت َوِإَذا  : فَ َعْلُت َوِإَذا قُ ْلَت: اللُهمَّ اْرمَحِِْن قَاَل هللاُ: فَ َعْل قَاَل هللاُ مَّ اْعِفْر يل َدْقَت َوِإَذا قُ ْلَت: اللهُ َت: هللاُ َأْكرَبُ قَاَل هللاُ: صَ ْلق ُ 

 " ى َسْبٍع يف َيِدِه ُثَّ َوىلَّ َعلَ  قَاَل هللاُ: َقْد فَ َعْلُت قَاَل: فَ َعَقَد اأْلَْعَرايِب  قُ ْلَت: اللُهمَّ اْرزُْقِِن 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

اِمُد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، حدثنا  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، حدثنا حَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حمَُ  - 616
، َعْن اْلَمْسُعوِديَّ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَخاِرِق ْبِن ُسَلْيمٍ  يَ ْعِِن  ْبُن َعْبِد هللاِ   رَباََن َعْبُد الرَّمْحَنِ َلْيَماَن يَ ْعِِن الرَّاِزيَّ، َأخْ سُ   نُ ِإْسَحاُق بْ 

مَ  ْبِن  َعْبِد هللِا  َعْن  نَاُكْم  أَبِيِه،  أَتَ ي ْ حِبَِديٍث،  ثْ نَاُكْم  ِإَذا َحدَّ ِمْن ِكتَاِب هللِا عَ صْ بِتَ ْسُعوٍد:  َذِلَك  اْلَعْبَد  ِديِق  ِإنَّ  قَاَل:  زَّ َوَجلَّ  "  ِإَذا 
، َواَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكربَُ ُسْبَحاَن هللاِ  ر  هِبِنَّ ميَُ  اَل  َمَلٌك َفَضمَُّهنَّ حَتَْت َجنَاِحِه َفَصِعَد هِبِنَّ ، َوتَ بَاَرَك هللاُ قَ َبَض َعَلْيِهنَّ ، َواحْلَْمُد َّللَِِّ

الْ  ِمَن  َجٍْع  اْست َْغفَ َعَلى  ِإالَّ  لَِقائِ َماَلِئَكِة  تَ ِلِهنَّ َحّتَّ ُروا  َوتَ َعاىَل، ُثَّ  تَ بَاَرَك  الرَّمْحَِن  هِبِنَّ َوْجَه  }إِلَْيِه َيصْ  َييَئ  قَ ْوَلهُ  َعْبُد هللِا  َعُد اَل 
 [ " 10فاطر:  { ]هُ اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ عُ 

 ن.سح# قال المحقق: إسناده 
 

هللاِ   -  621 َعْبِد  أَبُو  اْلَعبَّاَأْخرَباََن  أَبُو  حدثنا  احْلَاِفُظ،  ِإسْ   ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا  اأْلََصم ،  ُهَو  ْبُن ِس  َجْعَفِر  أَبُو  حدثنا  َحاَق، 
، حدثنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش،  اأْلَصْ  ، َعِن احلَْ  إِ َعنْ ب ََهاِنِّ َرُسوُل هللِا قَاَل: قَاَل  َعْبِد هللِا  اِرِث ْبِن ُسَوْيٍد، َعْن  بْ َراِهيَم الت َّْيِميِّ

ا  ِإنَّ " َأَحبَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ ِإىَل هللِا ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َصلَّى اَّللَّ َوتَ َعاىَل َجد َك  ْلَكاَلِم  َوتَ بَاَرَك اَْسَُك  ِإلََه َغرْيَُك َوِإنَّ    َواَل  َوحِبَْمِدَك، 
 ُجُل لِلرَُّجِل: اتَِّق هللاَ فَ ي َُقوُل َعَلْيَك بِن َْفِسَك " يَ ُقوَل الرَّ َوَجلَّ َأْن ْلَكاَلِم ِإىَل هللِا َعزَّ أَبْ َغَض ا

 صحيح. محقق: إسناده ل ال# قا
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ْن َأيِب ُشْعَبُة، عَ  ، حدثنا أَبُو َداُوَد، حدثناْعَفٍر، حدثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ جَ  نُ  أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا بْ َأْخرَبانَ  - 635
قَاَل:ِإسْ  ُحَذيْ َفَة،  َعْن  اْلُمِغريَِة،  َأيِب  اْلَولِيِد  َعِن  ِإّنِ رَُجلُ   َحاَق،  هللِا،  َرُسوَل  اَي  َأْهِلي  قُ ْلُت:  َعَلى  َذِلَك  َوَعامَّةُ  اللَِّساِن،  َذِرُب   
 ْوِم ِمائََة َمرٍَّة " لَّ يف اْلي َ  َعزَّ َوجَ ِر، ِإّنِ أَلَْست َْغِفُر هللاَ فَأَْيَن أَْنَت ِمَن ااِلْسِتْغَفا"  َل:قَا

إسناده   المحقق:  قال  مجهول. #  عن  فيه  ماجه  ]الحديث  ابن  بلفظ  3817)د  مِ (  َأْنَت  اْلَيْوِم  "َأْيَن  ِفي  َّللاهَ  َتْسَتْغِفُر  ااِلْسِتْغَفاِر،  َن 
 [َن َمرهًة"ِعيبْ سَ 

 

يُوُسَف قَاَل: ذََكَر   دثنا حُمَمَُّد ْبنُ ٍر اْلَقطَّاُن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس َلِمي ، حيُه، أنبأان أَبُو َبكْ بُو طَاِهٍر اْلَفقِ َأْخرَباََن أَ   - 637
ِه، َعْن َعاِئَشَة، قَ ُسْفيَاُن، َعْن مَ    الصَِّحيحُ   َهَذا ُهوَ   "ا َفِتِه اْسِتْغَفارًا َكِثريً : " طُوََب ِلَمْن َوَجَد يف َصِحي تْ الَ ْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َعْن أُمِّ

ةَ  يَّ َصفِ ِث َداُوَد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َمْنُصوِر ْبِن ُسْفيَاَن َمْرفُوًعا َورُِوَي ِمْن َحِديَمْوقُوفًا َورُِوَي َعِن الن  ْعَماِن ْبِن َعْبِد السَّاَلِم، َعْن 
 َكَذِلَك َمْرفُوًعا 

 رجاله ثقات.  قق: إسناده# قال المح
 

ِن ، َحدَّثَ نَا َعِتيُق ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن احْلُْلَوا  ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي مْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ  َعِلي  ْبُن أَ َأْخرَبانَ   -  639
َصلَّى   ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعِن الز َبرْيِ َأنَّ َرُسوَل هللاِ   َعْن ِهَشامِ   َوحُمَمٌَّد،  نَا اْلُمْنِذرَِعْبُد هللاِ وَسى الز َبرْيِي ، َحدََّثِِن اب ْ مُ   نِ ِصدِّيِق بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ا ِمَن ااِلْسِتْغَفاِر " يهَ فِ  : " َمْن َأَحبَّ َأْن َتُسر هُ َصِحيَفتُهُ فَ ْلُيْكِثرْ اَّللَّ
 حسن.ده حقق: إسنا# قال الم

 

َوَأْخرَباََن أَبُو    مََّد آاَبِدي  حاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلُمحَ ْبُن َأمْحََد اْلُمَحمََّد آاَبِدي  َأْخرَباََن أَبُو طَ و احْلَُسنْيِ َجاِمُع َأْخرَباََن أَبُ   - 640
أَ  ْبُن  َوَحدَّ إِ   يِب زََكرايَّ  َعَلْيِه  ِقَراَءًة  أَبُ ْسَحاَق،  ِإْماَلءً ثَ نَا  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  َأمْحَُد  و  َأْخرَباََن  قَااَل:  قَ   الطََّرائِِفي   َعْبُدوٍس  ْبِن  حُمَمَِّد  ااَل:  ْبُن 

، َعنْ اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة، حدثنَا اا  دثنَ ارِِمي ، حدثنَا الرَّبِيُع ْبُن َرْوٍح احْلِْمِصي ، ححدثنَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ   حُمَمَِّد  لنَّْضُر ْبُن َعَريِبٍّ
ُ َعَلْيِه َوسَ ِن اْلُمْنكَ بْ   كصدأِ الن َحاِس َوِجَْلُوَها ااِلْسِتْغَفاُر " لََّم قَاَل: " ِإنَّ لِْلُقُلوِب َصَدأً  ِدِر، َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. إسناده ق: محق# قال ال
 

َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َنْصٍر،  نا  حدث   اْلُمَعدُِّل،أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ  حْلَاِفُظ، َأْخرَبانَ بُو َعْبِد هللِا اَأْخرَباََن أَ   - 642
اْلَعزِيِز ْبنُ  ْبُن َداُوَد، حدثنا َعْبُد  َواْبُن الدَّرَاَوْرِديِّ   يِب أَ   حدثنا َسِعيُد  ْبِن حُمَمَّ ْنَد َجْعَفرِ  قَااَل: ِإانَّ جَلُلُوٌس عِ َحازٍِم،  ْبِن   ْبِن َعِليِّ  ِد 

ُهْم ِإِذ اْستَْأَذَن عَ احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب    فَ َقاَل: اَي ُسْفيَاُن قَاَل:  َلسَ جَ   َلْيِه ُسْفيَاُن فََأِذَن لَهُ َفَدَخَل َفَسلََّم ُثَّ َرِضَي هللاُ َعن ْ
َجْعَفٌر    ُسْفيَاُن: حُتَدُِّث َوأَقُوُم فَ َقالَ أاََن رَُجٌل أَتَِّقي الس ْلطَاَن فَ ُقْم َغرْيَ َمْطُروٍد فَ َقالَ س ْلطَاَن، وَ  َتطُْلُب الب َّْيَك قَاَل: ِإنََّك رَُجلٌ لَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  صَ َأْخرَبَِن َأيِب، َعْن َجدِّي َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ْحَمِد هللاَ َوَمِن اْست َْبطَأَ الّرِْزَق ْعَمٍة فَ ْليَ َعَلْيِه بِنِ اَل: " َمْن أَنْ َعَم هللاُ  لَّى اَّللَّ
َة ِإالَّ اِبهلِل " َمْن َحَزبَهُ أَْمٌر فَ ْلي َُقْل: اَل حَ فَ ْلَيْست َْغِفِر هللاَ وَ   ْوَل َواَل قُ وَّ

 اَلٌث َوَأي  َثاَلٍث، َوَأَشاَر بَِيِدهِ َل: لَب َّْيَك قَاَل: ُخْذُهنَّ ثَ يَاُن قَااَي ُسفْ  اَداهُ َجْعَفٌر فَ َقاَل:فَ نَ ُن ُثَّ قَاَم ُسْفيَا
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
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َعْبُد    -  643 حُمَمٍَّد  أَبُو  َبْكِر  َأْخرَباََن  أَبُو  َأْخرَباََن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبُن  مُ  مِ ْبنُ هللِا  َأْخرَباََن  اْلُمْقرُِئ،  ْبِن عَ ْقَسٍم  احْلََسِن  ْبُن  بَّاٍد  وَسى 
َأيِب َجْعَفٍر، َعنْ   ِوي ، حدثناالنَّسَ  ْبُن اْلَوضَّاِح، حدثنا احْلََسُن ْبُن  احْلُرِّ ِبْشُر  ْبِن  حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعِن  أََنِس   ْبِن الصَّيَّاِح، َعْن 

ُ َعلَ  َرُسوِل عَ مَ ا ُكنَّ   َماِلٍك قَاَل: "  ِعنَي َمرًَّة ْست َْغِفُروا هللاَ " فَاْست َْغَفْراَن فَ َقاَل: " أْت وَها َسبْ ريٍة فَ َقاَل: " اْيِه َوَسلََّم يف َمسِ هللِا َصلَّى اَّللَّ
عَ  يف يَ ْوٍم َسْبِعنَي َمرًَّة إِ اىَل تَ عَ ِمْن َعْبٍد َواَل َأَمٍة اْست َْغَفَر هللاَ تَ بَاَرَك وَ  قَاَل: فََأْْتَْمنَاَها فَ َقاَل: " َما  ٍب " ِماَئِة َذنْ الَّ َغَفَر هللاُ لَهُ َسب ْ
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َداُوَد، حدثنا اْلُمْقِرُئ    َأيِب مٍَّد الصَّفَّاُر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد هللِا  َراَن، َأْخرَباََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبشْ   -  648
نَّ َساملَ ْبَن  َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َأْخرَبَهُ أَ ْيُد ْبُن زاَِيٍد َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبنِ َمَدِن  محَُ بُو َصْخٍر الْ هللِا ْبُن يَزِيَد، حدثنا أَ َعْبُد  

أَ  َأاَب  َأنَّ  َأْخرَبَهُ  َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ وبَ ي  َعْبِد هللِا،  َأْخرَبَهُ  َعَلْيِه َوَسلَّ    ُ َلةَ لَّى اَّللَّ لَي ْ ِبهِ   َم  ِإبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َقاَل ُأْسِرَي   َمرَّ َعَلى 
اِس َتَك فَ ْلُيْكِثُروا ِمْن ِغرَ سَّاَلُم: اَي حُمَمَُّد ُمْر أُمَّ ال  هِ َهَذا؟ قَاَل: َهَذا حُمَمٌَّد فَ َقاَل ِإبْ َراِهيُم َعَليْ  جِلِرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم: َمْن  ِإبْ َراِهيمُ 

بْ رَ ِة فَِإنَّ ت ُ اجْلَنَّ  َة ِإالَّ اِبهلِل. " اِهيَم " َوَما ِغَراُس اجْلَنَِّة "؟ قَ ْربَِتَها طَيَِّبٌة، َوَأْرَضَها َواِسَعٌة قَاَل حُمَمٌَّد إِلِ  اَل: اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
 الَ َكَذا قَ   
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دثنا  حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َسِعيٍد، حَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّمَّاِك،  ِبْشَراَن، َأْخرَباََن أَبُو َعْمرٍو ُعثْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن    -  649
َحدَّثَهُ قَاَل: َأْرَسَلِِن َساملٌ   مْحَِن، َمْوىَل َساملٍِ ْبَن َعْبِد الرَّ   َأنَّ َعْبَد هللاِ    َأيِب َصْخٍر،َعنْ ،  َخاِلُد ْبُن ِخَداٍش، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهبٍ 

ْبُن َكْعٍب  احِلَاُت فَ َقاَل لَهُ حُمَمَُّد  الصَّ ُت  اْلَقرْبِ فَاْلت ََقيَا فَ َقاَل َلهُ َساملٌ اْلبَاِقيَا  ُأِحب  َأْن تَ ْلَقاِن ِعْنَد زَاوِيَةِ َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ  ِإىَل حُمَمَِّد ْبِن  
َة إِ   ، َواَل َواحْلَْمُد َّللَِّ ُسْبَحاَن هللِا   َة الَّ اِبهلِل، فَ َقاَل َلهُ َساملٌ: َمَّت ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكرَبُ َواَل َحْوَل َواَل قُ وَّ  زِْدَت ِفيَها اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ

أَقُوُْلَا فَ َراَجعَ َقاف َ   ِإالَّ اِبهللِ  َثاَلَثً َل: َمازِْلُت  أَْو  َمرََّتنْيِ،  يَ ُقوُل: مَ  ُكل  َذِلكَ هُ  أَقُوُْلَا قَاَل: فَاثْ ُبْت فَِإنَّ َأاَب أَي وَب اأْلَنْ   َصارِيَّ ا زِْلُت 
ْعُت َرسُ  َثِِن قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  َحدَّ َل َعَلْيِه اَل جِلِرْبِييَم َعَلْيِه السَّاَلُم فَ قَ ُأْسِرَي يِب َمَرْرُت ِبِِبْ َراهِ   اَلمَّ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

وَ ا َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  حُمَمٌَّد  قَاَل:  َهَذا؟  َمْن  َعَليَّ  لسَّاَلُم:  َوَسلََّم  يِب  فَ َرحََّب  اجْلَنَّ َسلََّم  ِغَراِس  ِمْن  يُْكِثُروا  أُمََّتَك  ُمْر  نَّ  فَإِ ِة  َوقَاَل: 
َة ِإالَّ اِبهلِل "  اُس اجْلَنَّةِ : َوَما ِغرَ َضَها َواِسَعٌة قَاَل: قُ ْلتُ تُ ْربَ ت ََها طَيَِّبٌة، َوَأرْ    قَاَل: اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ

عَ  َأمحَْ َأْخرَباََن  ْبُن  َعْبَداَن، حدثنِلي   ْبِن  َعْبُد هللاِ َد  الصَّفَّاُر، حدثنا  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  ح ُن  بْ   ا  نْ يَا،  الد  َأيِب  ْبِن  ْبُن  حُمَمَِّد  َخاِلُد  دثنا 
 يف َذِلكَ َوهُ َوَقْد ذََكَر اْلُبَخاِري  يف التَّارِيِخ اْخِتاَلفَ ُهَما ْسنَاِدِه َنَْ ذََكَرهُ ِبِِ ِخَداٍش فَ 
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َعْبِد اْلَعزِيِز، حدثنا  ْخرَباََن َعِلي  ْبُن  مٍَّد اْْلََرِوي ، أَ  َحاِمُد ْبُن حمَُ  ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، َأْخرَبانَ ْبنِ ِز  َأْخرَباََن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِي  -  650
 َعَلْيِه  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َل:قَاَعْن ُكَمْيِل ْبِن زاَِيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،    اَق،رَباََن ِإْسَرائِيُل، َعْن َأيِب ِإْسحَ َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، َأخْ 

  ِإالَّ ِإلَْيِه " َة ِإالَّ اِبهلِل اَل َمْلَجأَ ِمَن هللاِ نُوِز اجْلَنَِّة قُ ْلُت: بَ َلى قَاَل: اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ َلى َكْنٍز ِمْن كُ َأاَل َأُدل َك عَ  َوَسلََّم: "
 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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مَُّد ْبُن ِِبَْرَو، حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا حمَُ    حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّدٍ ْكٍر الَدارَبَ ْرِدي  َأْخرَباََن أَبُو بَ   ِد هللِا احْلَاِفُظ،اَن أَبُو َعبْ ْخربََ أَ   -  655
اْلُبوَشْنِجي   اْلَبْصرِي ، حدثن ِإبْ َراِهيَم  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  اْْلَُذْيُل  السَّاِحِلي ، حدالِ ا صَ ، حدثنا  بَ يَاٍن  ْبُن  ْبُن  ُح  الرَّمْحَِن  َعْبُد  هللِا  ثنا  َعْبِد 

ِإْسَحاقَ اْلَمْسُعوِدي   ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  اْلَواِحِد  َوَأْخرَباََن َعْبُد  اِبْلُكوفَ ، ح  اْلُمْقِرُئ،  النَِّجاِد  ْبِن  ْبِن َهارُوَن،   احْلَُسنْيِ  ْبُن  َأْخرَباََن َعِلي   ِة 
 َأيِب ُشَرْيٍح، ْبِن َأيِب رِْزَمَة، َأْخرَباََن اْْلَُذْيُل ْبُن َعْبِد هللِا ْبنِ  اْلَعزِيِز  ُد ْبُن َعْبدِ اْلِعْجِلي ، حدثنا حُمَمَّ   َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى ْبِن َهارُونَ نا  حدث

، َعِن اْلقَ حدثنا َصاِلُح ْبُن بَ يَ  ْن َعْبِد  أَبِيِه، عَ ِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعنْ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعبْ   مِ اسِ اٍن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْسُعوِديِّ
ُ عَ هللاِ  َة ِإالَّ اِبهلِل فَ َقاَل النَِّب  صَ َلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما فَ ُقْلُت: اَل   ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه  ى  لَّ َحْوَل َواَل قُ وَّ اَّللَّ

َة َعَلى طَاَعِة هللِا َلُم قَاَل: اَل َحْوَل َعْن َمْعِصَيِة هللِا ِإالَّ ِبِعْصَمِة هللاِ ُسولُهُ َأعْ ُت: هللاُ َورَ ْدِري َما تَ ْفِسريَُها؟ قُ ْلَوَسلََّم: " أَتَ  ، َواَل قُ وَّ
 اَلُم "  السَّ ِه  الَّ ِبَعْوِن هللِا َهَكَذا َأْخرَبَِن ِجرْبِيُل َعَليْ إِ 

 ْبِد هللاِ َلْفُظ َحِديِث َأيِب عَ 
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ْسَرْوِجْرِدي    -  656 اْلِْ هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  ،َأْخرَباََن  اإْلَِْسَاِعيِلي  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن    ، حدثنا  هللِا  َعْبُد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َأْخرَبَِن 
ْنِدي ،كَِّري ، حدثنا اْلَفْضُل ْبُن سُ الس  ِر  الصَّقْ  ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، بَ يَاٍن، َعِن اْلمَ حدثنا َصاِلُح ْبُن    َخْيٍت السِّ ْسُعوِديِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قُ بِيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ِجْئتُ َعْن أَ  َة ِإالَّ ابِ   ُت:ْل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ هلِل فَ َقاَل النَِّب  صَ اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ لَّى اَّللَّ

   َحْوَل َعْن َمْعِصَيِة هللِا، ِإالَّ ِبِعْصَمِة هللِا، ْلُت: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا قَاَل: اَل لََّم: " َأاَل ُأْخرِبَُك بِت َْفِسريَِها اَي اْبَن أُمِّ َعْبٍد؟ ق ُ َعَلْيِه َوسَ 
َة َعَلى طَاَعِة هللِا ِإالَّ  اَل وَ    َعْبٍد  َل َهَكَذا َأْخرَبَِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم اَي اْبَن أُمِّ ْنِكِب َوقَا َضَرَب مَ  بَِعْوِن هللِا " قَاَل: ُثَّ قُ وَّ

ب َ  ْبُن  َصاِلُح  بِِه  َذلِ تَ َفرََّد  َورُِوَي  اِبْلَقِويِّ  َولَْيَس  ريَايف   السِّ زِرٍّ مِ   كَ يَاٍن  َعْن  آَخَر َضِعيٍف،  َوْجٍه  َمْرفُو ْن  َعْبِد هللِا  َعْن  َوُهَو يف ،   ًعا 
 َوالثَّاَلِثنَي يف التَّارِيخِ السَّاِدِس 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احْلَا  -  657 َعْبِد هللِا  أَبُو  َأمْحَدُ َأْخرَباََنهُ  َسْعٍد، حدثنا  ْبُن  َعْبُد هللِا  بْ ِفُظ، َحدََّثِِن  ُعب َْيَدَة، حدثنا    نُ   ْبِن  ََيََْي، حُمَمَِّد  ْبُن  َسِعيُد 
ُ  َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َرُسولِ ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن  ُن احْلََسنِ احْلَُسنْيُ بْ حدثنا    هللِا َصلَّى اَّللَّ

َة ِإالَّ َحْوَل َواَل  َوَجلَّ يف تَ ْفِسرِي " اَل  ْيِه السَّاَلُم، َعِن هللِا َعزَّ  لَ  عَ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن ِجرْبِيلَ   اِبهلِل، اَل حَتْوِيَل َعْن َمْعِصَيِة هللِا، ِإىَل قُ وَّ
ةَ طَاَعٍة هللاِ   "  َعَلى طَاَعِة هللِا ِإالَّ بَِعْوِن هللِا َعزَّ َوَجلَّ   ِإالَّ ِبِعْصَمِة هللِا، َواَل قُ وَّ

   بأن سنده ضعيف.   ، وقد صرح البيهقيلم أعرف كل رجاله المحقق: إسنادهال # ق
 

 جَلَّ  الثَّانِي فِي ذِكْرِ آثَارٍ وَأَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي ذِكْرِ اهللِ عَز  وَ صْلُ الْفَ 
 

ُعب َْيٍد،    وِري ، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ ا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد  دثن، حهللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد   -  661
ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َوسَ ثنا َهارُوُن  حد ُل؟ قَاَل: ِذْكُر هللِا أَْفَضُل فََأَعاَدَها أََلهُ رَُجٌل: َأي  اأْلَْعَماِل أَْفضَ ْبُن َعْنرَتََة، َعْن أَبِيِه قَاَل: َسَِ
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ثَ  َُيَدِّثُ   ثَ اَل َعَلْيِه  أَْنَشأَ  َما َجَلَس قَ ْوٌم يف   َمرَّاٍت ُثَّ  ن َُهْم،  بَ ْيٍت    فَ َقاَل: "  بَ ي ْ َيْدِرُسوَن ِكتَاَب هللِا ويَ ت ََعاطَْونَهُ  بُ ُيوِت هللِا    ِإالَّ ِمْن 
َوَأظَلَّْت عَ  َأْضيَاَف هللِا،  َما َداُموا ِفيهِ َكانُوا  أبَِْجِنَحِتَها  اْلَماَلِئَكةُ  يِق  َوَما َسَلَك رَُجٌل يف طَرِ  ََيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه،  ّتَّ حَ   َلْيِه 

َتِغي  ِه َنَسبُهُ "  َبطَّأَ بِِه َعَمُلهُ مَلْ ُيْسرِْع بِ َم ِإالَّ َسهََّل هللاُ لَهُ ِبِه َسِبياًل ِإىَل اجْلَنَِّة َوَمنْ ِفيِه اْلِعْل يَ ب ْ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َثِم، حدثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب ْبُن مَحَْشاذ، َأْخرَبَِن  َثِِن َعِلي   اِفُظ، َحدَّ بُو َعْبِد هللِا احلَْ أَ   انَ َأْخربََ   -  664 اللَّْيِث، حدثنا    يَزِيُد ْبُن اْْلَي ْ
  َعزَّ َوَجلَّ }َوَلذِْكرُ ِِن اْبُن َعبَّاٍس، َعْن قَ ْوِل هللاِ لَ َسأَ ِن السَّاِئِب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رَبِيَعَة قَاَل:  َجِعي ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعطَاِء بْ اأْلَشْ 

هُ " ِبرِي فَ َقاَل: " اَل، ِذْكُر هللِا َأكْ [ قُ ْلُت: ِذْكُر هللِا اِبلتَّْسِبيِح َوالت َّْهِليِل َوالتَّكْ 45ت: { ]العنكبو هللِا َأْكربَُ   رَبُ ِمْن ِذْكرُِكْم ِإايَّ
 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

َعاِن ، ِِبَكََّة، حدثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َعبَّاَعِليٍّ    احْلَاِفُظ، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  666 َأْخرَباََن َعْبُد ٍد،   الصَّن ْ
ِه   َعَلى قَ ْلبِ ْولُوٍد ِإالَّ بَّاٍس قَاَل: " َما ِمْن مَ ِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن عَ  سَ َعنْ اَن ُسْفيَاُن الث َّْوِري ، َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبرْيٍ،  الرَّزَّاِق، َأْخربََ 

 [ " 4َواِس اْْلَنَّاِس{ ]الناس:   َوُهَو قَ ْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ }اْلَوسْ اْلَوْسَواُس فَِإْن ذََكَر هللاَ َخَنَس، َوِإْن َغَفَل َوْسَوسَ 
 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

ُن  يَ ْعُقوَب، حدثنا اْْلَِضُر ْبُن أاََبَن، حدثنا َسيَّاٌر، حدثنا َجْعَفُر بْ اِس ْبنُ  احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  668
ََثِبٌت قَاَل: َكاَن   يُواِخي  ُسَلْيَماَن، حدثنا  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َبنْيَ َسْلَما  َبنْيَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَ َأْصَحابِِه فَآَخى  َوَبنْيَ  اْلَفاِرِسيِّ  يِب َن 

ْردَ  َلَك اَي َأِخي َفرَتَاَئى يل قَاَل: َفَماَت  َأَحُدُِهَا ِلَصاِحِبِه: ِإْن ُمت  قَ ب ْ  َعْوِف ْبِن َماِلٍك َوَبنْيَ الصَّْعِب ْبِن َجثَّاَمَة فَ َقاَل  اِء أَْو َبنْيَ الدَّ
َما َصن َْعَت قَاَل: " ُغِفَر لَنَا يَ ْوَم َدَعْواَن ِعْنَد رْيٍ، قَاَل:  ؟ قَاَل: ِِبَ اَل: َكْيَف أَْنَت اَي َأِخيرَتَاَئى َلهُ َعْوٌف فَ َرآهُ فَ قَ  فَ َلهُ َصْعٌب قَ ب ْ 

ٍم "  تْ اتَ يَبٌة ِإالَّ حَلَِقِِن َأْجُرَها َحّتَّ ِهرٌَّة لَنَا مَ  ُفاَلٍن، َومَلْ َيُكْن يف َأْهِلي ُمصِ َحانُوتِ   ُمْنُذ َثاَلثَِة أايَّ
 ضعيف. قق: إسناده المح # قال

 

ْمِ  ْبُن اْلَفْضِل، َأْخرَباََن أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّ أَبُو احْلَُسنْيِ   َأْخرَبانَ   -  676 ِذي ، حدثنا أَبُو َصاِلٍح،  اُن، حدثنا أَبُو ِإَْسَاِعيَل الرتِّ
ْبُن َصالِ  ُمَعاِويَةُ  إِ ، عَ حٍ حدثنا  يَزِيَد، َعْن  ْبِن  ْبِن ُعب َْيِد هللاِ ْن رَبِيَعَة  أُمِّ َْسَاِعيَل  ْرَدا، َعْن  الدَّ َأْكرَبُ{   َا قَاَلْت: " }َوَلذِْكُر هللِا  َأنَّ ِء، 

ل  َشْيٍء ُلهُ فَ ُهَو ِمْن ِذْكِر هللِا وَكُ ْعمَ ت َ    َوِإْن ُصْمَت فَ ُهَو ِمْن ِذْكِر هللِا وَُكل  َخرْيٍ َوِإْن َصلَّْيَت فَ ُهَو ِمْن ِذْكِر هللاِ   [45]العنكبوت: 
 ْفَضُل ِمْن َذِلَك َتْسِبيُح هللِا َعزَّ َوَجلَّ " ِر هللِا َوأَ َو ِمْن ِذكْ جَتَْتِنُبهُ فَ هُ 

 ٌث ُمْرَسلٌ ْعنَاهُ َحِديَورُِوَي يف مَ 
 رجاله ثقات. إسناده # قال المحقق: 

 

حدثنا َعْبُد   َة، حدثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر،َرِوي ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جَنْدَ النَّضْ َدَة، َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر  تَاق َ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبنُ   - 677
اْلُمبَاَرِك، َعْن سَ  ْبُن  َأيِب هَ هللِا  أَي وَب، َعْن  َأيِب  ْبِن  َأيِب ِعْمَراَن قَالَ ِعيِد  اْبِن  ، َعِن  اْْلَْواَلِنِّ َعلَ الَ : قَ اِنٍئ   ُ ْيِه  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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َأطَ  َمْن  فَ قَ َوَسلََّم: "  اْلُقْرآِن،  ْد ذََكَر هللاَ اَع هللاَ  َوِتاَلَوةُ  َوِصيَاُمهُ  َوِإْن قَ لَّْت َصاَلتُهُ  وَ ،  َنِسَي هللاَ  فَ َقْد  ِإْن َكثُ َرْت  َوَمْن َعَصى هللاَ 
 "  آنِ َصاَلتُهُ َوِصيَاُمهُ َوِتاَلَوةُ اْلُقرْ 

َمْنُصو  ْبُن  َسِعيُد  وحدثنا  يَ ُقو قَاَل:  ُفَضْياًل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  يف ٍر  ]البقرة:    ُل:  َأذُْكرُْكْم{  }فَاذُْكُروِن  تَ َعاىَل  " 152قَ ْوِلِه  قَاَل:   ]
  َلُكْم " ِن ِبطَاَعيِت َأذُْكرُْكْم ِِبَْغِفَرِت ُرو اذْكُ 

 ال باس به وهو مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا ، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا اْبُن َأيِب السَِّريِّ اِس اأْلََصم  اِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّ  أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ ْخرَبانَ أَ   -  684
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َل:قَاَعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، حدثنا ُسَهْيُل ْبُن َحْنظََلَة  ْعَتِمُر، حدثنا َأيِب، َعْن قَ تَاَدَة،  اْلمُ 

 بُدَِّلْت َسيِّئَاُتُكْم َحَسنَاٍت "  َقْد ُغِفَرْت َلُكْم ُذنُوبُُكْم، َوَقدْ ْذُكُروَن هللاَ ِفيِه فَ ي َُقوُموَن َحّتَّ يُ َقاَل َْلُْم قُوُموا ف َ ََمِْلًسا يَ   َجَلَس قَ ْومٌ 
َهقِ   ِليَِّة اِبلت َّْعرِيفِ ْبِن احْلَْنظَ ْن ُسَهْيِل اوُظ َويف َمْوِضٍع آَخَر، عَ مِحَهُ هللاُ: َهَذا ُهَو اْلَمْحفُ رَ  ي  قَاَل اْلب َي ْ

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

نْ يَا، يِب أَ  اَن، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، حدثنا اْبنُ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَ ْخربََ أَ  -  705 ْشَكاٍب، حدثنا أَبُو حدثنا َعِلي  ْبُن إِ   الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َل: قَاَل َرُسولُ و َعِقيٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، َعْن َمْكُحوٍل قَاالنَّْضِر، حدثنا أَبُ  : ِإنَّ " ذِْكَر هللِا ِشَفاءٌ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

    "اءٌ َوِإنَّ ِذْكَر النَّاِس دَ 
 ِمْن قَ ْولِهِ  َعْنهُ َر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َهَذا ُمْرَسٌل َورُِوَي َعْن ُعمَ 

 ضعيف وهو مرسل. # قال المحقق: إسناده 
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   ابٌ فِي الْخَوْفِ مِنَ اهللِ تَعَالَى شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَ  عَشَرَ مِنْ الْحَادِيَ  

ثَ نَا عُ بُو احْلََسِن أَ ي، َأْخرَباََن أَ ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّ ايَّ ْبُن َأيِب  رِ زَكَ   َأْخرَباََن أَبُو  -  716 ْثَماُن ْبُن َسِعيٍد،  مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبُدوٍس، َحدَّ
: }َما َلُكْم اَل َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ ِن  ابْ   َعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعنِ مُ   ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعنْ َحدَّ 

 َلَقًة ُثَّ ُمْضَغًة " [ يَ ُقوُل: نُْطَفًة ُثَّ عَ 14رًا{ ]نوح: [ يَ ُقوُل: َعظََمًة َوقَ ْولُهُ }َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوا13]نوح:    َوقَارًا{ْرُجوَن َّللَِّ ت َ 
 فيه انقطاع. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َحدَّ    ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرِي ،ِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو َبْكِر ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  720
َثِِن اْبُن يَزِيَد ْبِن ُخن َْيٍس، َعْن َعْبِد الْ ُسَلْيَماَن اْلَواسِ  َل  َلمَّا أَنْ زَ   اٍس قَاَل: "َمَة، َعِن اْبِن َعبَّ ِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعْن ِعْكرِ ي زِ عَ ِطي ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ   هللِا ولُ سُ رَ [ َتاَلَها  6قُوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرًا{ ]التحرمي: َسلََّم }اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخرَّ َفًّت َمْغِشيًّا َعَلْيِه فَ َوَضَع النَِّب    -قَاَل: يَ ْوٍم  َأْو    -َلٍة  ِه َذاَت لَي ْ لََّم َعَلى َأْصَحابِ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

: اَي َرُسوَل هللِا، َأِمْن بَ ْيِننَا  َأْصَحابُهُ نَِّة فَ َقالَ ا فَ َبشََّرهُ اِبجلَْ ْل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ فَ َقاْلََ قُ ،  َدهُ َعَلى فُ َؤاِدِه فَِإَذا ُهَو يَ َتَحرَُّك فَ َقاَل: اَي َفَّت يَ 
ُ َعَليْ  ْعُتْم قَ ْوَلهُ فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  [ " 14 م:يهتَ َعاىَل }َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد{ ]إبرا ِه َوَسلََّم: َأَما َسَِ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدَك، َحدَّ ْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد السَّمَّاِك،  ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَباََن أَبُو عَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ    - 721 ثَ نَا أَبُو ِباَلٍل، َحدَّ
  ، الرَّقِّي  اْلَمِليِح  أَبُو  ثَ نَا  اْبنِ مَ   نْ عَ َحدَّ ِمْهَراَن، َعِن  ْبِن  ِمَن  وِل هللِا َصلَّ َم َعَلى َرسُ َعبَّاٍس قَاَل: َقدِ   ْيُموِن  َوْفٌد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  فَ َقاَل الشَّاب  لِْلُكُهوِل: " اْذهَ اْلَعَرِب ِفيِهْم َشابٌّ  َهَب ذَ فَ   اَن َأْحَفُظ َلُكْم رَِحاَلُكمْ أَ وَ   مَ ُبوا فَ بَايُِعوا رَُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  َجاَء الشَّاب  فََأَخَذ حِبَْقوَ اْلُكُهوِل فَ بَايَ ُعوهُ ُثَّ  ِجريَُك ِمَن النَّاِر فَ َقاَل َسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َأْستَ ْي َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ارَهُ   فَ َقاَل: اَي حُمَمَُّد َأِجْرهُ فَِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل َقْد َأجَ أَتى ِجرْبِيلُ  النَّاِر فَ َحّتَّ يُِريَِن ِمنَ َوالَِّذي بَ َعَثهُ اَل أَت ْرُُكهُ  لَ اقَ اْلَقْوُم: َدْعهُ اَي ُغاَلُم ف َ 
 " 

 ن ابو بالل هو األشعري. ضعيف إذا كا# قال المحقق: إسناده 
 

يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد    اِس ْبنُ اَل: َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّ قَا  َسنِ ِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احلَْ احلَْ اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا   - 727
ثَ نَا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّ الصََّمِد الدِّ  ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َكِثرِي ْبِن ِدينَاٍر، َعْن  َمْشِقي ، َحدَّ ِن ُمَهاِجٍر، َعْن ِد ْبِن ُمَهاِجٍر، َأِخي َعْمرِو بْ مَّ حمَُ اٍد، َحدَّ

، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُعبَاَدَة ْبنِ رَُوميٍْ اللَّ ْرَوَة ْبِن  عُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الصَّاِمِت قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ   ْخِميِّ لَّى اَّللَّ
 َعهُ َحْيُث َكاَن " َمْرِء َأْن يَ ْعَلَم َأنَّ هللاَ مَ لْ ا نِ ِمْن أَْفَضِل ِإميَا 
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َأْخرَبانَ   -  730 ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  َأمْحَدَ  َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حَ َأْخرَباََن َعِلي   َوَجْعَفُر ْبُن  اْلَفْضِل،  ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن    نِ بْ   دَّ
ثَ نَا حُمَمَّ  ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن زُفَ َر، َعْن َأيِب َعمَّاٍر اأْلَ ةُ ْبُن الْ ثَ نَا بَِقيَّ ُد ْبُن ُمَصفَّى، َحدَّ َعاِصٍم قَااَل: َحدَّ ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  َولِيِد، َحدَّ َسِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " رَْأسُ قَاَل: قَ    " َمِة خَمَافَةُ هللِا َعزَّ َوَجلَّ كْ احلِْ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر يف ِخطْ َورُِوَي َذِلَك ِمْن َحِديِث   بِت َُبوكَ  َبِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ابِ   -  731 يَ ْعُقوَب  ْبُن  حُمَمَُّد  احْلََسِن  أَبُو  الرَّمحَْ ابِ طَّ ل َأْخرَباََن  َعْبُد  َحدَّثَ نَا  بْ َراِن،  اْلَعبَّاِس  ْبُن  الِن  َعْبِد  بِ ِن  ثَ نَا رَّمْحَِن،  َحدَّ ب َْغَداَد، 
حَ  احْلَْريِب ،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َوَأخْ ِإبْ َراِهيُم  ح  يُوُنَس،  ْبُن  َأمْحَُد  َأمحَْ دَّثَ نَا  َأْخرَباََن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   الصَّفَّاُر، بْ   دُ رَباََن  ُعب َْيٍد  ُن 

ثَ نَ  َبَة، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َبْكٍر، عَ ِل، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّثَ نَا أَي وُب ْبُن  اَس ْبَن اْلَفضْ يَ ْعِِن اْلَعبَّ   ا اأْلَْسَفاِطي  َحدَّ ْن قَ تَاَدَة، ُعت ْ
اَّللَُّ  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أََنٍس  ُمْهلِ   َعْن  َثاَلٌث   " َوَسلََّم:  ُمطَاٌع  َعَلْيِه  ُمت َّ َكاٌت ُشحٌّ  َوِإْعجَ َوَهًوى  بِن َْفِسِه، َبٌع  اْلَمْرِء  اُب 

رِّ َواْلَعاَلنَِيِة، َواْلَقْصَد    َوَثاَلٌث ُمْنِجيَاٌت َخْشَيةُ هللِا يف   ِب "  ضَ غَ لْ يف اْلِغََن َواْلَفْقِر، وََكِلَمةُ احْلَقِّ يف الرَِّضا َوا السِّ
 وًعا ْرفُ َخَر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة مَ َورُِوَي َذِلَك ِمْن َوْجٍه آ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ال  -  733 الرَّمْحَِن  َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد   ، َأمْحَُد ْبُن ََيََْي س َلِمي  ْبِغي ، َحدَّثَ نَا  ْبُن ا َأمْحَدُ نَ ث َ ْبِن مسدسي، َحدَّ   الصِّ  
ثَ نَا وََكَفى اِبْلَمْرِء َجْهاًل َأْن  ْن ََيَْشى هللَا،  ُمْسِلٍم، َعْن َمْسُروٍق قَاَل: َكَفى اِبْلَمْرِء ِعْلًما أَ   ِش، َعنْ زَائَِدُة، َعِن اأْلَْعمَ   يُوُنَس، َحدَّ

َعَليْ يُ ْعَجبَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوقَاَل  قَاَل:  بِن َْفِسِه  َأنْ وَ   هِ   اِبْلَمْرِء  َحِقيٌق   " ََمَالِ   َسلََّم:  لَهُ  فِ َيُكوَن  ََيُْلو  َوَيْذكُ ٌس  ُذنُوبَهُ يَها  ُر 
َها "   فَ َيْست َْغِفُر هللاَ ِمن ْ

  َمْرفُوعٍ ِل َمْسُروٍق َغرْيَ ا اْلَكاَلَم ِمْن قَ وْ َوَقْد رُوِّينَا َهذَ 
 فيه من لم اعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

أَ انَ ربََ َأخْ   -  736 َوأَبُو  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  قَااَل   بُو  الر وْذاَبِري   ْبنُ :  َعِليٍّ  َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  ثَ نَا  الن َّْيسَ   َحدَّ ُمَعاِويَةَ  ْبِن  ابُوِري ، إِبْ َراِهيَم 
 قَاَل: قَالَ  ، َعْن أََنسٍ َعْن َأيِب ُسْفيَانَ  ِر ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اأْلَْعَمِش،كْ بَ  وُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِدي ، َأْخرَباََن أَبُ َأْخرَباََن أَبُو ُعَمَر َأمحَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمَثُل اْلَقْل  بُ َها الّراَِيُح " ِب َمَثُل رِيَشٍة أبَِْرٍض َفاَلٍة تُ َقلِّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَاِفُظ، َحدَّ أَبُو    انَ َأْخربََ   -  737 هللِا  َسعْ َعْبِد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأْصِل كِ ٍد، حَ ثَ نَا  ِمْن  ُخْشنَاَم،  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  َعِلي   ثَ نَا  َوُهَو  دَّ تَاِبِه 
ُعَمَر  بِ  ْبُن  َحاِمُد  أنبأ  زاَِيٍد، عَ ن َْيَسابُوَر،  ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  ثَ نَا  َأيِب َكْبشَ اعَ   نْ اْلَبْكَراِوي ، َحدَّ َعْن  اأْلَْحَوِل،  أَ ِصٍم  ْعُت  قَاَل: َسَِ اَب  َة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْشَعِريَّ  ُموَسى اأْلَ  َي اْلَقْلُب ِمْن تَ َقل بِ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َا َسُِّ ُ َعَلْيِه ِإَّنَّ ِه " َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ٍة تُ َقلِّبُ َها الّرِيُح ظَْهًرا لَِبْطٍن " َأْصِل َشَجرَ لََّقْت يف َشٍة اِبْلَفاَلِة تَ عَ ا َمَثُل اْلَقْلِب َكَمَثِل رِيَّنََّ " إِ  َوَسلََّم:

 ه من لم اعرفه. ي ف# قال المحقق: إسناده 
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أَ   -  740 َأْخرَباََن َعْبُد هللِا  َأْخرَباََنهُ   ، الرَّمْحَِن الس َلِمي  ثَ نَا عَ حمَُ   نُ بْ بُو َعْبِد  ، َحدَّ ْبِن َعِليٍّ ْبُن ِشريَ مَِّد  ِإْسحَ َوْيِه، َحدَّ ْبُد هللِا  اُق ثَ نَا 
ثَ نَ  ثَ نَا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ ، َحدَّ  َصلَّى  هللاِ   لِ و  َمْعَداَن، َعْن َأيِب ُعب َْيَدَة ْبِن اجْلَرَّاِح، َعْن َرسُ ا حبَِرُي ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبنِ احْلَْنظَِلي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   وِر يَ ت ََقلَُّب يف اْلي َْوِم َسْبَع َمرَّاٍت " ُل اْلُعْصفُ ِن آَدَم َمثَ َم قَاَل: " قَ ْلُب ابْ اَّللَّ
 منقطع.ده # قال المحقق: إسنا

 

ثَ نَا اْبُن َصاِعٍد، َحدَّث َ ظُ افِ ٍد اْلَمالِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َسعْ   -  745 ،  نَا أَبُو ِهَشاٍم ال ، َحدَّ َحدَّثَ نَا ّرِفَاِعي 
ْعُت أَ زَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي فَاِطَمةُ اَل   َنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: قَاَل َرُسولُ ْيُد ْبُن احْلُبَاِب، َحدَّثَ نَا اْبُن َمْوَهٍب قَاَل: َسَِ هللِا َصلَّى اَّللَّ
، َوَأْصِلْح يل  مْحَِتَك َأْسَتِغيُث َفاَل َتِكْلِِن ِإىَل نَ ْفِسي طَْرَفَة َعنْيٍ قَ ي وُم ِبرَ  َحي  اَي  ِه َأْن تَ ُقويل: " ايَ ُعِك َأْن َتْسَمِعي َما أُوِصيِك بِ ن َ ميَْ 

 َشْأِن ُكلَّهُ "  
َمْوَهٍب هَ قَالَ  َواْبُن  اْبُن َصاِعٍد  لَنَا  َأمْحََد قَاَل  أَبُو  الرَّ هُ ا  ذَ   ْبُن َعْبِد  َمْوَهٍب  َو ُعب َْيُد هللِا  ْبِن  َحِديٍث   أََنٍس َغرْيَ َحدََّث َعْن  مْحَِن 

 َهَكَذا قَاَل: يل اْبُن َصاِعٍد َوَقدْ 
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

بْ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  746 الرَّمْحَِن  َأْخرَباََن َعْبُد   ، الرَّمْحَِن الس َلِمي  ثَ نَاحمَُ   نُ ِد  ْبِن حَمُْبوٍر، َحدَّ ْبُن ََيََْي، َحدَّثَ نَاَز   مَِّد  ْبُن    َكرايَّ  احْلََسُن 
ث َ َعِليٍّ احْلُْلَواِن   ثَ نَا زَْيُد ْبُن ُحبَاٍب، َحدَّ   َّللَُّ ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى انَا ُعْثَماُن ْبُن َمْوَهٍب قَاَل: َسَِ ، َحدَّ

ُم ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيُث  َأْن تَ ُقويل ِإَذا َأْصَبْحِت َوَأْمَسْيِت: اَي َحي  اَي قَ ي و  أُوِصيِك ِبهِ ْسَمِعي َما َما مَيْن َُعِك َأْن تَ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَفاِطَمَة: " 
 "  َشْأِن ُكلَُّه، َواَل َتِكْلِِن ِإىَل نَ ْفِسي طَْرفََة َعنْيٍ  َأْصِلْح يل 

   .َل َغرْيُهُ َعْن زَْيٍد، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْوَهبٍ ُلِِن َعْن َهَذا احْلَِديِث َوقَاقَاَل زَْيٌد: وََكاَن ِمْسَعٌر َيْسأَ 
 ي متكلم فيه، ولم أجد ترجمة لشيخه. فيه ابو عبد الرحمن السلمقق: إسناده المح # قال

 

أَبُو عَ   -  749 َأخْ هللاِ   دِ بْ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  أَبُو    ُعْثَمارَباََن  بْ َعْمرٍو  َأمْحََد  ْبُن  السَّمَّاِك،ُن  ْبِن  َعْبِد هللِا  ْبُن   ِن  ََيََْي  بِب َْغَداَد، َحدَّثَ نَا 
ثَ نَا ِإبْ َرا َجْعَفرِ  ثَ نَا اْلَولِيُد ْبنُ ْبِن الّزِْبرِقَاِن، َحدَّ ْن مُحَْيٍد، عَ   مَحَّاِد ْبِن َأيِب ٍم، َوَضْمَرةُ ْبُن رَبِيَعَة، َعنْ لِ ُمسْ  ِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد الشَّاِفِعي ، َحدَّ

ُ َعَليْ قَاَل:   -وََكاَنْت لَهُ ُصْحَبٌة    -َعْن ِعيَاِض ْبِن ُسَلْيَماَن    َمْكُحوٍل، ِه َوَسلََّم: " ِخيَاُر أُمَّيِت ِفيَما أَنْ بََأِن  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َجْهًرا  عْ اأْلَ   اْلَمَْلُ  َيْضَحُكوَن  َلَقْوٌم  رَ َلى  َرمْحَِة  َسَعِة  َوي َ يف  ابِ ْبُكوَن ِسرًّ هبِِّْم،  ُْم  َرهبَّ َوَيْذُكُروَن  َرهبِِّْم  َعَذاِب  ِة  َخْوِف ِشدَّ ِمْن  ْلَغَداِة،  ا 

اْلبُ ُيوتِ  أِبَْلِسنَِتِهْم رَغَ   َواْلَعِشيِّ يف  َوَيْدُعونَهُ  اْلَمَساِجِد  أِبَْيِديهِ وَ ا  بً الطَّيَِّبِة  َوَيْسأَلُونَهُ  ًعارََهبًا  ِبُقُلوهبِِ َويُ ْقبُِلونَ   ْم َخْفًضا، َورَف ْ ْم َعْوًدا   
َرٍح، َواَل  مَ   اَل ى اأْلَْرِض ُحَفاًة َعَلى أَْقَداِمِهْم َكَدبِيِب النَّْمِل بِ ى أَنْ ُفِسِهْم ثَِقيَلٌة َيِدب وَن َعلَ َوَبْدًءا َفُمْؤنَ تُ ُهْم َعَلى النَّاِس َخِفيَفٌة َوَعلَ 

َويَ ت ََقرَّ َبَذٍخ مَيُْشوَن اِبلسَّ  اِبْلوَ ِكيَنِة  َويَ قْ بُوَن  َويَ ْلَبُسوَن اْلُْ ِسيَلِة  اْلُقْراَبَن  َويُ َقّرِبُوَن  اْلُقْرآَن  ِمَن هللِا ُشُهوٌد حَ َرُءوَن  اِضَرةٌ ْلَقاِن َعَلْيِهْم 
َويَ ت َفَ  اْلِعبَاَد  ُوَن  يَ ت ََوَسَّ َحاِفظٌَة  َأْرَواُحُهْم يف و رُ كَّ َوَعنْيٌ  اْلِباَلِد  يف  َوقُ ُلوهبُُ   َن  نْ يَا  اآْل الد  لَْيسَ ْم يف  َأَعد وا   ِخَرِة  ِإَماُمُهْم،  ِإالَّ  َهمٌّ  َْلُْم 

ِلُقبُورِهِ  َوااِلْستِ اجْلَِهاَز  ِلَسِبيِلِهْم  َواجْلََواِز  اَّللَُّ ْم  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َتاَل  ُثَّ  ِلُمَقاِمِهْم،  َخافَ لَ عَ   ْعَداِد  ِلَمْن  }َذِلَك  َوَسلََّم  َمَقاِمي   ْيِه 
 [  14م: يِد{ ]إبراهيَوَخاَف َوعِ 
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 هللاُ تَ َعاىَل َأْعَلُم " حْلَِديِث ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم بِِه وَ تَ َفرََّد بِِه مَحَّاُد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد َولَْيَس اِبْلَقِويِّ يف ا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َبَة ْبُن أَبُ   َسِن قَااَل: قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا، َوأَبُو َبْكِر َأمْحَُد ْبُن احلَْ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ربََ خْ أَ   -  751 و ُعت ْ
ثَ نَا بَ  َبَة ْبِن َعْبٍد يَ ْعِِن الس  نْ عَ  ،ِقيَُّة، َعْن حبَِرِي ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَدانَ اْلَفَرِج، َحدَّ ، َعِن النَِّبِّ  ُعت ْ ُ َعَليْ  َصلَّى اَلِميَّ ِه َوَسلََّم َّللَّ

 ِة " امَ يَ قِ َرًما يف َمْرَضاِة هللِا َعزَّ َوَجلَّ حَلَقََّرهُ يَ ْوَم الْ ْن يَ ْوِم ُوِلَد ِإىَل يَ ْوِم مَيُوُت هَ قَاَل: " َلْو َأنَّ رَُجاًل ُيَر  َعَلى َوْجِهِه مَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر، َحدَّثَ نَا  ر وْذاَبرِي ، َخارَِج الس َنِن،َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ ال  -  759  ََيََْي ْبِن َمْيُموٍن  أَبُو َداُوَد، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ   َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد اْلوَ  ، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيِب ُهَري ْ   َلَمَة، َعنْ َعْمرٍو، َعْن َأيِب سَ ْبُن َعطَاٍء، َعْن حُمَمَِّد ْبِن    بِ اهَّ اْلَعَتِكي  َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

نْ يَانَ مْ أَ يَ ُقوُل: " َوِعزَِّت اَل َأْجَُع َعَلى َعْبِدي َخْوَفنْيِ وَ   ِلَك، َعْن رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَّهُ يَ ْرِوي ذَ  ُتهُ يَ ْوَم ا  نْيِ ِإَذا َخاَفِِن يف الد  ْلِقيَاَمِة، َأمَّن ْ
نْ يَا َأَخْفُتهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َوِإَذا َأِمنَ   ِِن يف الد 

 فيه من لم يعرف. إسناده  # قال المحقق:
 

يَ ْعِِن اْلُمبَارَِكيَّ،  يَ ْعُقوَب ْبِن ِمْرَداٍس    ََي ْبنُ َحاَق اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن َيَْ سْ إِ   نُ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر بْ َأْخربََ   -  760
ثَ نَا َحْفُص بْ  ثَ نَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ُ َعَلْيهِ ُن َمْيَسَرَة، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ َحدَّ لََّم قَاَل: " سَ وَ  ، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا َيْدُخُل اجلَْ  َا يَ ْرَحُم هللاُ َمْن يَ ْرَحُم "ا ُيَنَُّب اا، َوِإَّنََّ نََّة َمْن يْرُجوهَ ِإَّنَّ   لنَّاَر َمْن ََيَافُ َها، َوِإَّنَّ
َماُم أَبُو الطَّيِّ  ثَ نَا اإْلِ ثَ نَ َوَحدَّ ثَ نَا اْلَقاِسُم بْ و َعْمرِو ْبُن َمطٍَر ِإْماَلًء، حَ بُ أَ  اِب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن ِإْماَلًء، َحدَّ    اْلُمطَّرِزُ ُن زََكرايَّ دَّ

ثَ نَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َفذََكَرهُ ِبِِْسنَادِ   ِه ِمث َْلهُ ِإْماَلًء َحدَّ
 لقوي.ليس با# قال المحقق: إسناده 

 

ْعُت َأاَب اْلَفْضلِ رِ اتَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف ال - 766 ْعُت أَ َن يَ ْعُقوَب اْلَعْدلَ احْلََسَن بْ  يِخ قَاَل: َسَِ اَب َأمْحََد حُمَمََّد   يَ ُقوُل: َسَِ
قَ ْبَن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَفرَّاءَ  ْعُت َأاَب َخاِلٍد السِّ ْعُت رَ  يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: َسَِ ُ َعَلْيِه    لَ و سُ اَء يَ ُقوُل: َسَِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َمَر " اَل: طُوََب َلَك اَي َطرْيُ َتَِْوي ِإىَل الشََّجِر َوَتَُْكُل الثَّ فَ قَ  -َطرْيٍ  َنظََر ِإىَل وَ  -لََّم يَ ُقوُل: " َوسَ 
نًا اِبلتََّماوْ أَ  ،و َعْبِد هللِا: مَلْ َأَزْل َأطُْلُب ِْلََذا احْلَِديِث ِعلَّةً َوذََكَر احْلَِديَث قَاَل أَبُ   هُ ِم ِإىَل َأْن َوَجْدتُ  َشاِهًدا، َأْو َمت ْ

 ضعيف جدا. ده حقق: إسنا# قال الم
 

ثَ نَا ُمسْ  َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب َهَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأْخرَبانَ   -  772 ْبُن ِإبْ َراِهيَم    مُ لِ اِن ، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّ
ثَ نَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ْخرَبَِن أَبُ حْلَاِفُظ، أَ أَبُو َعْبِد هللِا ا  ح َوَأْخرَبانَ   - َحدَّثَ نَا   ، َحدَّثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم،و النَّْضِر اْلَفِقيُه، َحدَّ

ْرَدا بْ   نَ اُشْعَبُة، َعْن يَزِيَد ْبِن َُخَرْيٍ، َعْن ُسَلْيمَ  ُ عَ ُل هللِا َصلَّ ِء قَاَل: قَاَل َرُسو ِن َمْرثٍَد، َعْن َأيِب الدَّ َلْيِه َوَسلََّم: " لَْو تَ ْعَلُموَن َما  ى اَّللَّ
ُتْم َكِثريًا، َوَْلَرَ َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَلِ   ْنُجوَن َأْم اَل تَ ْنُجوَن "  ت َ أَ  ْجُتْم ِإىَل الص ُعَداِت جَتَْأرُوَن ِإىَل هللِا اَل َتْدرُونَ ياًل، َولََبَكي ْ
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ُشَجاعُ   -  773 اْلَفَواِرِس  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  بِب َْغدَ َأْخرَباََن  اأْلَْنَصاِري ،  َجْعَفٍر  ْبُن  حُمَمٍَّد    ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثَ نَا  َحدَّ اَد، 
ثَ نَا َعْبدُ أَبُو نُ َعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ ا  نَ ث َ الد ورِي ، َحدَّ  ، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن أَ َعاِمٍر اأْلَ  هللِا ْبُن  ، َحدَّ يِب  ْسَلِمي 

قَالَ  َعْنهُ  َرِضَي هللاُ  َسب ْ ُهَريْ َرَة   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل  ي َ   ةٌ عَ :  ِظلِِّه  حَتَْت  ِإالَّ يُِظل ُهُم هللاُ  ِظلَّ  اَل  ِإمَ   ْوَم  اٌم ِظل ُه، 
اْمَرأٌَة َذاُت َجَاٍل َوَمْنِصٍب فَ َعَرَضتْ   ُمْقِسطٌ  اُف هللاَ َربَّ اْلَعاَلِمنَي، َورَُجٌل قَ ْلُبهُ ُمَعلٌَّق  نَ ْفَسَها َعَلْيِه فَ َقاَل: ِإّنِ َأخَ   َورَُجٌل لَِقي َْتهُ 

ُلوهُ يف يف ِصَغرِِه فَ ُهَو    اِجِد َورَُجٌل تَ َعلََّم اْلُقْرآنَ سَ مَ لْ ابِ  ، َورَُجٌل ذََكَر هللاَ  ُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدقٍَة بَِيِميِنِه فََأْخَفاَها َعْن ِِشَاِلهِ ِكرَبِِه َورَ   يَ ت ْ
نَاهُ َخْشَيًة ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َورَُجلٌ يف بَ ّرِيٍَّة ف َ  ب َك يف هللِا  َوَأاَن ُأحِ   هُ الرَُّجلُ يف هللِا فَ َقاَل: لَ   رَُجاًل فَ َقاَل: ِإّنِ ُأِحب كَ   يَ َلقِ  َفاَضْت َعي ْ

 ْن َهَذا اْلَوْجِه فَ ُهَو َغرِيبٌ اِصٍم، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة فَأَمَّا مِ " َهَذا َحِديُث َصِحيُح ِمْن َحِديِث َحْفِص ْبِن عَ 
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ثَ نَا هللِا السَّْعِدي ، َحدَّ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد  هللِا حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب ِإْماَلًء، َحدَّثَ نَا اِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 774
رَاِشٍد    حُمَمَّدُ  ْبُن  ُعَمُر  اأْلََسِدي ، َحدَّثَ نَا  اْلَقاِسِم  َأيِب كَ مَ يَ لْ اْبُن  ْبِن  ََيََْي  َعْن   ، َسلَ اِمي  َأيِب  َعْن  ْبِن عَ ِثرٍي،  َأيِب  ْبِد الرَّمحَْ َمَة  َعْن  ِن، 

 َحَرَسْت يف َسِبيِل  نْيٌ عَ وَ  اَل َْتَس َها النَّاُر َعنْيٌ فُِقَئْت يف َسِبيِل هللِا  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلثَةُ َأْعنُيٍ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 ِة هللِا "  َبَكْت ِمْن َخْشيَ هللِا َوَعنْيٌ 
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ثَ نَا  اَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ   - 776 ثَ نَا اْبُن ِمْلَحاَن، َحدَّ دَّثَ نَا ُموَسى حَ ،  ةَ َوثِيَمَة، َعْن َسَلمَ   َحدَّ
ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّ بِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ ُن َكِثرٍي، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَ ، َوَعبَّاُد بْ يَاُن الث َّْوِري  ْبُن َكِثرٍي، َوُسفْ  ى َة قَاَل: َسَِ

نًا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َحرََّم هللاُ َعي ْ نًا َسِهَرتْ ، َوَحرََّم هللاُ عَ ِمْن َخْشَيِة هللِا َعَلى النَّارِ   تْ َبكَ   اَّللَّ هللِا َعَلى النَّاِر، َوَحرََّم     يف طَاَعةِ ي ْ
نًا َبَكْت يف الد نْ يَ  ُثَّ َوْيٌل لَُه، ُثَّ َوْيٌل    هُ لَ   ِلَمِن اْسَتطَاَل َعَلى ُمْسِلٍم َوانْ ت ََقَصهُ َحقَُّه، َوْيلٌ   ا َعَلى اْلِفْرَدْوِس على النار، َوْيلٌ هللاُ َعي ْ

 هُ " لَ 
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ثَ نَاَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد اأْلَْهَواِزي ، َأْخرَباََن َأمحَْ   -  777 ي ، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن الرَّبِيِع اْلبَ   ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ،  ي  لِ هِ ااْلُكَدميِْ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍ  ْضَحُكوَن َواَل تَ ْبُكوَن{  قَاَل: َلمَّا نَ َزَلْت }أََفِمْن َهَذا احْلَِديِث تَ ْعَجُبوَن َوتَ  ُهَريْ َرَة  َة، َعْن َأيِب و، َعْن َأيِب َسَلمَ َحدَّ

َع َرُسوُل هللِا صَ مْ هِ دِ و َكى َأْصَحاُب الص فَِّة َحّتَّ َجَرْت ُدُموُعُهْم َعَلى ُخدُ [ بَ 60]النجم:   ُ َعَلْيهِ ، فَ َلمَّا َسَِ ِنين َُهْم َوَسلََّم حَ   لَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ َبكَ  نَا بُِبَكائِِه فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ  ىلَ َبَكى ِمْن َخْشَيِة هللِا، َواَل يَْدُخُل اجْلَنََّة ُمِصرٌّ عَ  َوَسلََّم: " اَل يَِلُج النَّاَر َمْن  ى َمَعُهْم فَ َبَكي ْ
 ْم " فَ ي َْغِفُر ْلَُ يُْذنُِبوَن  اَء هللاُ ِبَقْومٍ ْعِصَيٍة، َوَلْو مَلْ تُْذنُِبوا جلََ مَ 
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ثَ نَا اْلكُ َداَن، أَ ِن ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َعبْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ   -  778 ،  ي ، َحدَّثَ نَا َسْهُل ْبُن مَحَّادٍ ميِْ دَ ْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا ُمبَارَ  ث َ ُك ْبُن َفَضاَحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذهِ   نَا ََثِبٌت اْلبُ نَاِن ، َعْن أََنٍس قَاَل: قَ َرأَ َرُسوُل هللاِ َلَة، َحدَّ  اآْليََة }َوقُوُدَها النَّاُس َصلَّى اَّللَّ

]البقرة:   ف َ 24َواحلَِْجارَِة{  َسَنةٍ لَ اقَ [  أَْلُف  َها  َعَلي ْ أُوِقَد  وَ   : "  امْحَرَّْت،  َعامٍ َحّتَّ  ابْ يَ   أَْلُف  اْسَودَّْت َحّتَّ  َعاٍم َحّتَّ  َوأَْلُف  ضَّْت 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجلٌ اَل يُْطَفأُ َْلَبُ َها " قَاَل: َوَبنْيَ   َفِهَي َسْوَداءُ ُمظِْلَمةٌ  ِجرْبِيُل    َوُد يَ ْهِتُف اِبْلُبَكاِء فَ ن ََزلَ سْ أَ    َيَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ا ااَل: اَي حمَُ لسَّاَلُم فَ قَ َعَلْيِه  ِمَن  يََدْيَك؟ قَاَل: " رَُجٌل  َبنْيَ  اْلباكي  َمْن َهَذا  َمْعُروفً مَُّد،  َوأَْثََن َعَلْيِه  َعزَّ حْلََبَشِة "  ا قَاَل: فَِإنَّ هللاَ 
نْ يَ   تَ ْبِكي َعنْيُ َعْبدٍ َوارْتَِفاِعي فَ ْوَق َعْرِشي، اَل   يل اَل َوَجلَّ يَ ُقوُل: َوِعزَِّت َوجَ  َفيِت، ِإالَّ َأْكثَ ْرُت َضِحَكهُ َمِعي يف اجْلَنَِّة ا ِمْن خَمَايف الد 

 َعْن ََثِبٍت يف احْلََبِشيِّ َوبَُكائِهِ  اهُ َرَواهُ ُسَهْيُل ْبُن َأيِب َحْزٍم،" َوِِبَْعنَ 
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ةُ ْبُن يُوُسَف ْبِن ِإبْ َراِهيَم َقاِسِم مَحْزَ ح َوَأْخرَباََن أَبُو الْ  - َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر انَ َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخربََ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن  - 782
نَا،السَّهْ  ثَ نَا أَبُو احلَْ   ِمي  اجْلُْرَجاِن ، َقِدَم َعَلي ْ بُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاِن ، َحدَّثَ نَا ََيََْي َحدَّثَ نَا أَ    الرَّزَّاُز قَااَل:حُمَمَِّد ْبِن َسِعيدٍ َعِلي  ْبُن    نِ سَ َحدَّ
ث َ ْبُن عَ  َعْمرٍو َسِن َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب  احلَْ   نُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر بْ   نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد، حْبِد احْلَِميِد، َحدَّ

َراُر ْبُن ُصَرٍد، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز غَاِن ، َأْخرَباََن أَبُو نُ َعْيٍم ضِ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ اْلَعبَّاِس حمَُ ثَ نَا أَبُو قَالُوا: َحدَّ 
َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبنُ ربََ خْ أَ ْبِن حُمَمٍَّد، ح وَ  ْبِن َعبْ اَن أَبُو  أَبُو َجْعَفٍر حمَُ َأْواَلِد إِ   ِد هللِا ِمنْ  حُمَمَِّد  َأْخرَباََن  اِبْلُكوفَِة  مَُّد ْبُن بْ َراِهيَم النََّخِعيِّ 

هللِا    ْبِن َعْبدِ ، َعْن يَزِيدَ ٍد الدَّرَاَوْرِديِّ َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن حُمَمَّ   ،دٍ رَ ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم قَاَل: َأْخرَباََن ِضَراُر ْبُن صُ َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، َحدَّ 
 َصلَّى هللاِ   لُ و ِس، َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب قَاَل: قَاَل َرسُ ، َعْن أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنُت اْلَعبَّاْبِن اْْلَاِد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن إِبْ َراِهيَم الت َّْيِميِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   شََّجَرِة اْليَاِبَسِة َورَقُ َها "ْشَيِة هللِا حَتَاتَّْت َعْنهُ ُذنُوبُهُ َكَما يَ َتَحات  َعِن الَعْبِد ِمْن خَ  ِجْلُد الْ َم: " ِإَذا اْقَشَعرَّ اَّللَّ
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ثَ نَا ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّاَن،    اَن أَبُو يَ ْعَلى،و ْبُن َأيِب َجْعَفٍر، َأْخربََ رِ َعمْ اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَبُو   رٍ َبكْ   َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب   - 783 َحدَّ
ثَ نَا حمَُ  َثِِن َجاِبُر ْبُن يَزِيَد ْبِن رِفَاَعَة، عَ مَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد هللِا ا َحدَّ نَّا  اْلَعبَّاِس قَاَل: كُ   رُوَن ْبِن َأيِب اجْلَْوزَاِء، َعنِ اهَ   نْ لر وِمي ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَتَْت َشَجَرٍة فَ َهاَجتْ ا َمَع َرُسولِ ُجُلوسً  َها ِمنْ  هللِا َصلَّى اَّللَّ  َوَرٍق َنٍَِر َوبَِقَي َما َكاَن ِمْن َوَرٍق  رِيٌح فَ َوَقَع َما َكاَن َعَلي ْ
فَ َقالَ  وَ سُ رَ   َأْخَضَر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َمَثلُ وُل  َما   " الشَّ َسلََّم:  َهِذِه  فَ قَ   َمَثلُ َجَرِة؟  َمثَ ُلَها  قَاَل:  َأْعَلُم.  َوَرُسولُهُ  اْلَقْوُم: هللاُ   اَل 

 َسنَاتُهُ " حَ  هُ ِة هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوقَ َعْت َعْنهُ ُذنُوبُهُ َوبَِقَيْت لَ اْلُمْؤِمِن ِإَذا اْقَشَعرَّ ِمْن َخْشيَ 
 . يفضع# قال المحقق: إسناده 

 

،َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  789 ثَ نَا أَ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلب َْغَداِدي    ِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  ثَ نَا نَ ْفطََوْيِه، َحدَّ مْحَُد ْبُن اْلَولِيِد اْلَفحَّاُم،  ، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد اْلَوهَّ  يَزِيَد، َعنِ ،  بِ اَحدَّ ثَ ْوُر ْبُن  ثَ نَا  ْبِن مَ َحدَّ َثِم  النَّاَس فَ َبَكى َخَطَب َرُسولُ اِلٍك قَاَل:   اْْلَي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْو َشِهدَُكُم اْلي َْوَم ُكل  َبنْيَ يََدْيِه فَ َقاَل النَِّب  َصلَّ رَُجٌل   نُوِب َكأَمْ ؤْ مُ   ى اَّللَّ ِفَر  َواِسي َلغُ ثَاِل اجْلِبَاِل الر  ِمٍن َعَلْيِه ِمَن الذ 
 اْلَبكَّاِئنَي ِفيَمْن مَلْ يَ ْبِك.  ْدُعو لَهُ َوتَ ُقوُل: اللُهمَّ َشفِِّع بُِبَكاِء َهَذا الرَُّجِل َوَذِلَك َأنَّ اْلَماَلِئَكَة تَ ْبِكي َوتَ  َْلُمْ 
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 ُمْرَساًل "  يثُ دِ َهَكَذا َجاَء َهَذا احلَْ 
 من تكلم فيه والحديث مرسل. ه في # قال المحقق: إسناده 

 

الصَّ   -  790 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  َحدَّ َعاِن ،  َعْن ن ْ الرَّزَّاِق،  َعْبُد  َأْخرَباََن  إِبْ َراِهيَم، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما اْغَرْورََقتْ اَل: قَاَل رَ ِن َيَساٍر قَ يٍد، َعْن ُمْسِلِم بْ ْيٍخ، َْلُْم، َعْن َعْمرِو ْبِن َسعِ شَ   نْ َمْعَمٍر، عَ    ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َأنَّ ِذلٌَّة َولَوْ ْجَه َقرْتٌَة، َواَل  ى َخدَِّها َفرَيَْهُق َذِلَك اْلوَ لَ عَ   ةٌ َسائَِر َذِلَك اجْلََسِد َعَلى النَّاِر، َواَل َساَلْت َقْطرَ   َعنْيٌ ِِبَائَِها ِإالَّ َحرََّم هللاُ 
 لدَّْمَعَة فَِإنَّهُ يُْطَفأُ هِبَا حِبَاٌر ِمَن النَّاِر " الَّ لَهُ ِمْقَداٌر َوِميَزاٌن ِإالَّ ا يًا َبَكى يف أُمٍَّة ِمَن اأْلَُمِم ُرمِحُوا َوَما ِمْن َشْيٍء، إِ اَبكِ 

 . ْرَسلٌ مُ  َذاهَ 
 جهول. فيه م# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَاثَ نَا أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى اجْلُُلو ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو عَ   - 802 َثِم ْبِن   أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ  ِدي ، َحدَّ ْبُن َزجْنَُوْيِه ْبِن اْْلَي ْ
ثَ نَا  الن َّْرِسي    ْعَلى ْبُن مَحَّادٍ ُقَشرْيِي ، َحدَّثَ نَا َعْبُد اأْلَ الْ   ِعيَسى ْبِن َعْبِد هللاِ   مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َمرَّ  اِت " اهَ  رَ  ِبَقْوٍم َيْضَحُكوَن َومَيَْزُحوَن فَ َقاَل: َأْكِثُروا ِذكْ َصلَّى اَّللَّ  ِذِم اللَّذَّ
أَبُ  ث َ   و َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن  اجْلُلُوِدي ، َحدَّثَ نَا حمَُ احْلَاِفُظ، َحدَّ َأمْحََد  أَبُو  ْبِن ُخزَ نَا  ْبُن ِإْسَحاَق  إِبْ َراِهيَم بْ مَُّد  ِن َعْبِد هللِا، مْيََة، َوَأمْحَُد ْبُن 

ث َ نَ ث َ دَّ َوحُمَمَُّد ْبُن شادٍل اأْلَْعَمى قَالُوا: حَ  اُد ْبُن َسَلَمَة، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلهُ دَّثَ نَا مَحَّ َْسَاِعيَل، حَ نَا ُمَؤمَُّل ْبُن إِ ا حُمَمَُّد ْبُن َأْسَلَم، َحدَّ
 . بٌ ْرٍف، َوُهَو هِبََذا اإْلِْسنَاِد َغرِيَحْرفًا حِبَ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

اِمغَا َأمْحَُد ْبُن َعلِ   َوأَبُو َمْنُصورٍ   اْلَمالِيِِن ،  دٍ َسعْ   َأْخرَباََن أَبُو  -  809 بُو   احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا أَ ِن  قَااَل: َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ يٍّ الدَّ
ثَ نَا ََيََْي ْبُن ُسلَ   طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ  ، َحدَّثَ نَا َأمْحَدُ امَ يْ ُعْثَماَن اْلَمِديِِن  ِِبِْصَر، َحدَّ ، َعْن ثَ نَا ِمْسَعرٌ  ْبُن َبِشرٍي، َحدَّ َن اجْلُْعِفي 

ُ َعَلْيهِ َمَة ْبِن َمْرثٍَد، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَ َعْلقَ   هِ دِ  َوَسلََّم: " َلْو ُوِزَن ُدُموُع آَدَم َِبَِميِع ُدُموِع َولَ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
   ،"َلِدهِ َلَرَجَح ُدُموُعهُ َعَلى ُدُموِع وَ 

 اْلَوْهَم ِمْنهُ   َد ْبِن َبِشرٍي َوَأْكثَ ُر َظِنِّ َأنَّ مَلْ َيَِْت بِِه، َعْن ِمْسَعٍر َمْوُصواًل َغرْيَ َأمحَْ : قَاَل أَبُو َأمْحََد:  قَاَل لَنَا أَبُو َسْعدٍ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

طَاهِ أَ   انَ َأْخربََ   -  848 ثَ نَا  بُو  َحدَّ اْلَفِقيُه،  اْلعَ ٍر  مَحَْشاَذ  ْبُن  َأيِب ْدُل،  َعِلي   ْبُن  احْلَاِرُث  ثَ نَا  الرَّمْحَنِ   َحدَّ َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ  ُأَساَمَة، 
َوُة، َعْن   َع َأاَب السَّْمِح َُيَدِّ اْلُمْقِرُئ، َحدَّثَ نَا َحي ْ َثِم، َعْن َأيِب َسعِ نْ عَ   ثُ َساملِِ ْبِن َغْياَلَن، أَنَّهُ َسَِ ، أَ  َأيِب اْْلَي ْ َع  يٍد اْْلُْدِريِّ َرُسوَل نَّهُ َسَِ

َعزَّ وَ   هللاِ  يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ أَْثََن َصلَّى اَّللَّ اْلَعْبِد  ِإَذا َرِضَي َعِن  يَ ْعَلْمُه،  َجلَّ  مَلْ  اْْلرَْيِ  ِمَن  َأْصنَاٍف  َعَة  ا ذَ إِ وَ  َعَلْيِه َسب ْ
َعَة َأْصنَ َسِخَط َعَلى اْلَعْبِد أَْثََن عَ   ْعَلْمهُ " رِّ مَلْ ي َ اٍف ِمَن الشَّ َلْيِه َسب ْ

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ يف ِكتَاِبِه: ملَْ  َوَة ْبِن ُشَرْيٍح: مَلْ يَ ْعَمْلهُ   يَ ْعَلْمهُ َوقَاَل أَبُو َعاِصٍم، َعنْ قَاَل اْلب َي ْ  َحي ْ
 . يفعض# قال المحقق: إسناده 



57 

 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعقُ حلَْ ْلَفِقيُه، َوأَبُو َعْبِد هللِا اَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر ا  -  865 نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْوِف ْبِن وَب، َحدَّث َ اِفُظ قَااَل: َحدَّ
ثَ نَا أَبُو اْلُمِغريَِة َعْبدُ   ُسْفيَانَ  ثَ نَ قُ الْ   احْلِْمِصي  الطَّاِئي ، َحدَّ َضْمَرةُ ْبُن َحِبيٍب، ، َحدَّثَ نَا  يِب َمْرميََ ا أَبُو َبْكِر ْبُن أَ د وِس ْبُن احْلَجَّاِج، َحدَّ

ْرَداِء قَاَل: َعْن َرُسولِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعْن َأيِب الدَّ  قَاَل: ِإنَّ " هللاَ تَ َعاىَل َيُِب  ُكلَّ قَ ْلٍب َحزِيٍن "  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. لمحقق: إسناده ل اقا #

 

ثَ نَا أَبُ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن احْلَسَ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ اَن أَبُو  َأْخربََ   -  866 ثَ نَا أَبُو  ِن ْبِن أَي وَب، َحدَّ َصاِلٍح،  و َحاتٍِ الرَّاِزي ، َحدَّ
َثِِن ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َضْمَرَة بْ  ْرَداِء قَالَ بِ حَ   نِ َحدَّ َسلََّم: " ِإنَّ " هللاَ َيُِب    َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ   : قَاَل َرُسوُل هللاِ يٍب، َعْن َأيِب الدَّ

 ُكلَّ قَ ْلٍب َحزِيٍن "  
 اُد َأَصح  اإْلِْسنَ َوَهَذا  

 حسن لكنه منقطع.ه # قال المحقق: إسناد
 

ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن    ْعُقوَب،بََأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن ي َ ن ْ َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل: أَ   ،ظُ فِ اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  885 َحدَّ
رْبِيَل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " جلِِ َّللَُّ ا  ىَحدََّثِِن َعْمٌرو، َعِن اْلُمطَِّلِب َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ، َأْخرَباََن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل،  َعْبِد هللِا ْبِن َوْهبٍ 

ال ايَ َعَلْيِه  مَ   سَّاَلُم:  ِمنَ ِجرْبِيُل  َأَحٌد  َيَِْتِِن  َومَلْ  َيْضَحُك،  ِإْسَراِفيَل  َأَرى  اَل  َيْضحَ ا يل  رَأَيْ تُهُ  ِإالَّ  اْلَماَلِئَكِة  َعَلْيِه   ِجرْبِيُل  قَاَل  ُك؟ 
 اُر " َمَلَك َضاِحًكا ُمْنُذ ُخِلَقِت النَّ لْ ا كَ السَّاَلُم: " َما رَأَيْ نَا َذلِ 

 لكنه مرسل.  ثقات   رجاله# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَ رَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأخْ   -  886 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، َحدَّ ْهِمي ،  سَّ ال   اُر، َحدَّ
قَالَ  َعبَّاٌد  ثَ نَا  بْ َحدَّ َعِديَّ  ْعُت  َسَِ َأْرطَاَة،:  َعَلى  َن  اْلَمَداِئِن    َوُهَو  رَ   -ِمْنرَبِ  َعْن  احْلَِديَث،  َهَذا  َُيَدُِّث  ََسَّاهُ  َوُهَو  َقْد َكاَن  ُجٍل 

ُ َعَلْيِه َوسَ   -هُ  فَ َنِسيُت اَسَْ  افَِتِه َما  ْم، ِمْن خمََ ُد فَ َراِئُصهُ  َماَلِئَكًة تُ ْرعَ قَاَل: " ِإنَّ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ   مَ لَّ َُيَدُِّث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ن َْيِه َدْمَعٌة، إِ  ُهْم َمَلٌك يَ ْقطُُر ِمْن َعي ْ  " الَّ َوقَ َعْت َمَلًكا قَائًِما ُيَسبِّحُ ِمن ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُد هللِا ْبُن ََيََْي الطَّْلِحي ، اِبْلكُ رَباََن أَبُو َبْكٍر عَ اِن ، َأخْ اأْلَْصب َهَ ْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف  عَ   دٍ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ  -  887 وَفِة، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ ْبنُ  ثَ نَا جَ    َجْعَفٍر، َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَا َسيَّاُر ْبُن َحاتٍِ ثَ نَا أَبُ رُ فَ عْ َأيِب زاَِيٍد، َحدَّ   َلَغِِن َأنَّ و ِعْمَراَن قَاَل: ب َ  ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه  ِجرْبِيَل، عَ  ْبِكيَك؟ قَاَل: " َما َجفَّْت يل َعنْيٌ ُمْنُذ َخَلَق َوَسلََّم َوُهَو يَ ْبِكي فَ َقاَل: َما ي ُ َلْيِه السَّاَلُم َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِقَيِن ِفيَها "َم خَمَافََة َأْن َأْعِصَيهُ فَ يُ ْلنَّ هَ هللاُ جَ 

 فيه من لم أعرفه والحديث مرسل. ده # قال المحقق: إسنا
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ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  889 ث َ   ، َحدَّ ِبيٍب،  َسُن ْبُن شَ احلَْ ا  نَ اْلَكْرِخي ، َحدَّ
ثَ نَا أَ  ُ َعَليْ ْبِن َأيِب اأْلَْسَوِد " ِت، َعْن مُحَْراَن ْبِن َأْعنَيَ، َعْن َأيِب َحْرِب َزَة الزَّايَّ بُو يُوُسَف، َعْن محَْ َحدَّ ِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َع رَُجاًل يَ ْقَرأُ }ِإنَّ َلَديْ نَا أَْنَكا    [ َفَصِعَق "13ملزمل:  َجِحيًما َوطََعاًما َذا ُغصٍَّة{ ]اوَ  اًل َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ رََواهُ َغرْيُ َأيِب يُوُسَف، َعْن مَحَْزَة، َعْن مُحَْراَن َأنَّ الَأمْحََد:    قَاَل أَبُو  َع َومَلْ َيْذُكْر َأاَب َحْرٍب يف اإْلِْسنَاِد  نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َم َسَِ

 َسلٌ  ِذْكرِِه ِفيِه ُمرْ َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َوُهَو َمعَ ي ْ ب َ لْ اقَاَل 
 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال
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 ابٌ فِي الر جَاءِ مِنَ اهللِ تَعَالَى الثَّاني عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ بَ 
 

ثَ نَا حُمَمَّدُ   َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،  انَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخربََ   -  971 ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن  َق اْلب ََغِوي  ْبُن ِإْسَحا  َحدَّ
احْلَِميِد، َحدَّثَ نَا َجْعَفرُ  أَ   َعْبِد  ََثِبٍت، َعْن  اْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  َعْنُه، قَاَل: َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّم،   َّللَُّ َنٍس َرِضَي هللاُ 

َيَْتِمَعاِن يف قَ ْلِب ُمْؤِمٍن    ْيَف جتَُِدَك؟ " قَاَل: َأِجُدِن َأَخاُف َوَأْرُجو، قَاَل: " اَل فَ َقاَل: " كَ    اْلَمْوِت،ُعوُدهُ فَ َوَجَدهُ يف َعَلى رَُجٍل ي َ 
 ِعي   ُسَلْيَماَن الض بَ اُف " َكَذا قَالَهُ َجْعَفُر ْبنُ َيََ  يذِ  َأْعطَاهُ هللاُ الَِّذي يَ ْرُجو ِمْنُه، َوَأمََّنهُ ِمَن الَّ ِإالَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَلى رَُجٍل ِمْن  ِن ُعَمرْيٍ، قَاَل: َدَخَل النَِّب  صَ و رَبِيَعَة، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، َعْن ُعب َْيِد بْ هُ أَبُ َوَرَوا  لَّى اَّللَّ
ا  " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل َيَْتِمَعاِن أِلََحٍد ِعْنَد َهذَ ِهبًا قَاَل:  رَاِغبًا رَا  ؟ " قَاَل: َأِجُدِن َمرِيٌض فَ َقاَل: " َكْيَف جتَُِدكَ   وَ َوهُ   َأْصَحابِهِ 

 ا َوَأمََّنهُ ِمَّا ََيَاُف " اْلَمْوِضِع ِإالَّ َأْعطَاهُ َما رَجَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َعبَّادُ ِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  972 ُد  ي ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّ ْبُن َسِعيٍد اجْلُْعفِ   مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَِفيُد، َحدَّ
ِإَْسَاِعيلُ   ْبُن ُعْثَمانَ  ثَ نَا  هُبُْلوٌل، َحدَّ ثَ نَا  هُبُْلوٍل، َحدَّ احْلََسِن، َعْن ََيََْي  زِ ْبنُ   ْبِن  أَبُو  ْبِن َسِعيٍد، َعنْ اَيٍد  ْبنِ     َأنَّ  اْلُمَسيِّبِ   َسِعيِد   ،

اْشَتَكى َفدَ  َعْنُه،  اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ  ْبَن  ُ  ُعَمَر  النَِّب  َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل: " َكْيَف جتَُِدَك اَي عُ َخَل َعَلْيِه  يَ ُعوُدهُ  "   ؟رُ مَ َعَلْيِه َوَسلََّم، 
فَ قَ  َوَأَخاُف،  َأْرُجو  َصلَّ فَ َقاَل:  هللِا  َرُسوُل  عَ اَل   ُ اَّللَّ َوَسلَّ ى  إِ َلْيِه  ُمْؤِمٍن  قَ ْلِب  يف  َواْْلَْوُف  الرََّجاءُ  اْجَتَمَع  َما   " هللاُ  َم:  َأْعطَاهُ  الَّ 

 َنهُ اْْلَْوَف " الرََّجاَء َوَأمَّ 
 مظلم. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا إِبْ َراااَل: َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ ْضِل، قَ ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلفَ  احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّ و َعْبِد هللاِ بُ أَ   َأْخرَبانَ   - 973 ِهيُم ، َحدَّ
َثِِن ِإْدرِيسُ  ، َعِن اْبنِ ْبُن ُمْنِقٍذ، َحدَّ بْ   َأيِب    ْبُن ََيََْي، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق الّراَِبِحيِّ َمرِيٍض    ُن اأْلَْسَقِع َعَلىَماِلٍك، قَاَل: َدَخَل َواثَِلةُ 

اٌم، َورََجْوُت هللاَ رََجاًء فَ َرَجاِئي فًا حسبت َأْن اَل يَ ُقوَم يل بَ ْعُد ِنظَ َلُه: َكْيَف جتَُِدَك؟ قَاَل اْلَمرِيُض: َلَقْد ِخْفُت هللاَ َخوْ  وُدهُ فَ َقالَ يَ عُ 
ْعُت َرسُ ا وَ   لَ فَ ْوَق َذِلَك، فَ َقا َأْكرَبُ َسَِ َأْن اَل َيَْتِمَعا يف َوَسلََّم ي َ    َعَلْيهِ وَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ثَِلُة: هللاُ   ُقوُل: " أُْقِسُم، اْْلَْوُف َوالرََّجاءُ 

نْ يَا َفرُيَيَّحْ َأَحٍد يف الد نْ يَا َفرُيَْح رِيَح ال    اجْلَنَِّة " يحَ رِ  نَّاَر، َواَل يَ ْفرَتِقَا يف َأَحٍد يف الد 
 لم أعرف كل رجاله.  # قال المحقق: إسناده

 

ثَ نَا أَبُو اْلعَ اَن أَبُو عَ َأْخربََ   -  974 ثَ نَا أَي وُب ْبُن ُسَوْيٍد،  ُسلَ   بَّاِس، َحدَّثَ نَا الرَّبِيُع ْبنُ ْبِد هللِا، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ ْيَماَن، َحدَّ
َبةُ  َثِِن ُعت ْ َواثِلَ   نُ بْ   َحدَّ اأْلَْسَقِع  َأيِب َحِكيٍم، قَاَل: َعاَد  ْبُن  ايَزِيَد ْبَن  ةُ  َأِخي َكْيفَ اأْلَْسَوِد  اْلَمْوُت فَ َقاَل: اَي  بِِه  َوَقْد نَ َزَل   جْلَُرِشيَّ 

َوأَ  َأْرُجو  َأِجُدِن  قَاَل:  الجتَُِدَك؟  قَاَل:  َأْكثَ ُر؟  نَ ْفِسَك  أَي  ُهَما يف  لَهُ  قَاَل:  َأْكربَُ اجَ رَّ َخاُف،  َواثَِلُة: هللاُ  قَاَل  َرُسوَل هللاِ   ُء،  ْعُت    َسَِ
  َعْبِدي يِب " َوَسلََّم يَ ُقوُل: " قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: َأاَن ِعْنَد َظنِّ   َعَلْيهِ َصلَّى اَّللَُّ 

 ف منقطع.ضعي # قال المحقق: إسناده 
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نْ يَ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ  َحدَّثَ نَااَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ربََ َأخْ  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، - 975 َثَمَة،  ِد ْبِن َأيِب الد  ا، َأْخرَباََن أَبُو َخي ْ
َشبَابَةُ   ثَ نَا  اْلغَازِ َحدَّ ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َواثِ ْبُن َسوَّاٍر،  قَاَل يل  قَاَل:  النَّْضِر،  أَبُو  َحيَّاُن  يَزِ بْ   ةُ لَ ، َحدََّثِِن  ِإىَل  ُقْدِن  اأْلَْسَقِع:  ْبِن  ُن  يَد 

هَ  نَّ أََلًما نَ َزَل ِبِه، قَاَل: فَ ُقْدتُهُ َفَدَخَل َعَلْيِه َوُهوَ بَ َلَغِِن أَ   فَِإّنِ َقدْ اأْلَْسَوِد   َلِة يَ ْعِِن ََنْوَ  - ثَِقيٌل َوَقْد ُوجِّ َوَقْد َذَهَب َعْقُلُه،   - اْلِقب ْ
َع َأنَّ َواثَِلَة َقْد َجاَء، َفَمدَّ بْ َقى هللاُ  ، قَاَل: فَأَ َن اأْلَْسَقِع َأُخوكَ فَ ُقْلُت: ِإنَّ َهَذا َواثَِلَة بْ   هُ وْ دَ قَاَل: اَنُدوُه، فَ نَا هُ  يَدَ   ِمْن َعْقِلِه َأْن َسَِ

َا َأرَاَد َأْن َيَضَع يََدهُ وَ   ،هِ َما يُرِيُد فََأَخْذُت َكفَّ َواثَِلَة َفَجَعْلتُ َها يف َكفِّ   َجَعَل يَ ْلَتِمُس هِبَا، فَ َعِلْمتُ فَ  ِضِع  َذِلَك ِلَموْ    يف يَِد َواثَِلَة،ِإَّنَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم،َيِد وَ   ُ يَِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمْن  َمرًَّة َعَلى َصْدرِ   اثَِلَة  َيَضُعَها  ِفيِه، فَ َقاَل  َوَجَعَل  ِه، َوَمرًَّة َعَلى َوْجِهِه، َوَمرًَّة َعَلى 

ْرُجو َرمْحَةَ : اْعرَتََضْتِِن ُذنُوٌب يل َأْشَفْيُت َعَلى َهَلَكٍة، َوَلِكْن أَ هلِل؟ قَالَ َف ظَن َك ابِ ْسأَُلَك َعْنُه؟ َكيْ ُة: َأاَل َُتْرِبُِن َعْن َشْيٍء أَ لَ ثِ اوَ 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ربَُ ةُ وََكربََّ َأْهُل اْلب َْيِت بَِتْكِبريِِه َوقَاَل: هللاُ َأكْ هللِا، َفَكربََّ َواثِلَ  َعزَّ َوَجلَّ:  ُقوُل هللاُ يَ ُقوُل: " ي َ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسَِ

 َشاَء " َأاَن ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي يِب فَ ْلَيُظنَّ يِب َما 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا حُمَمَّ احَ   وَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَبُ   -  981 ثَ نَا  ُد ْبُن ََيََْي،ِمِد ْبُن ِباَلٍل، َحدَّ ثَ نَا ُسَوْيٌد، اُم  ِهشَ   َحدَّ ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ
ثَ نَا ََثِبُت ْبُن َعْجاَلَن، َعنْ  ْعُت    َحدَّ ُ  ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: َسَِ ِه َوَسلََّم: " اَي أَي  َها  يْ لَ عَ َأاَب ُهَريْ َرَة، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِإنَّ الرَّبَّ ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدِه " َعاَلِمنَي فَ  ِبَربِّ الْ ُس َأْحِسُنوا الظَّنَّ النَّا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا    نِ بْ  تَاَدَة، َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن ق َ   - 984 َغي ، َحدَّ ب ْ ،  ْبِن زاَِيدٍ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ أَي وَب الصِّ
ثَ نَا ابْ   َحدَّ ثَ نَا  َحدَّ  ، اأْلَُوْيِسي  هللِا  َعْبِد  ْبُن  اْلَعزِيِز  ُموَسىَعْبُد  َأْخرَبَِن  الّزاَِنِد،  َأيِب  ْبِن    ُن  ُعبَاَدَة  َوَلِد  ِمْن  رَُجٍل،  َعْن  ُعْقَبَة،  ْبُن 
ُ عَ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َأنَّ النَِّبَّ ، تِ مِ الصَّا يَِْدهُ َعِمَل  َحَضَر َمَلُك اْلَمْوِت رَُجاًل مَيُوُت َفَشقَّ َأْعَضاَءهُ فَ َلمْ َم قَاَل: " َلْيِه َوَسلَّ  َصلَّى اَّللَّ

ِب  َصلَّى " قَاَل النَّ   ِإالَّ هللاُ    يَ ُقوُل: اَل إَِلهَ طََرَف ِلَسانِِه اَلِصًقا حِبََنِكهِ   دَ جَ ْلَبهُ فَ َلْم يَِْد ِفيِه َخرْيًا، ُثَّ َفكَّ حِلْي َْيِه فَ وَ َخرْيًا، ُثَّ َشقَّ ق َ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَ ُغِفَر َلهُ ِبَكِلمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَمَر هللاُ َعزَّ  ِة اإْلِْخاَلِص " قَاَل: َوقَاَل َرُسولُ اَّللَّ  ِبَعْبٍد ِإىَل النَّاِر  لَّ َوجَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

َظنِّ َعْبِدي َعزَّ َوَجلَّ: رُد وُه، فََأاَن ِعْنَد ا َوهللِا اَي َربِّ ِإْن َكاَن َظِنِّ ِبَك حَلََسٌن فَ َقاَل هللاُ فَ َقاَل: َأمَ ا اْلت ََفَت َوَقَف َعَلى َشَفِتهَ   فَ َلمَّا
 يِب " 

 فيه جهالة. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َجاِمُع ْبُن َسَواَدةَ لِ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن عَ  أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَانَ انَ ربََ خْ أَ   -  985 زاَِيُد ْبُن   ، َحدَّثَ نَاي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري ، َحدَّ
احْلَْضَرِمي ، حَ  ُموَسىيُوُنَس  َعْن  الّزاَِنِد،  َأيِب  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َوَلِد   عُ ْبنِ   دَّثَ نَا  ِمْن  رَُجٍل،  َعْن  الصَّاْقَبَة،  ْبِن  أَ ُعبَاَدَة  َعْن  يِب ِمِت، 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُهَريْ َرةَ    تَ فَ ت َ ِإىَل النَّاِر فَ َلمَّا َوَقَف َأَحُدُِهَا َعَلى َشَفِتَها الْ  َعزَّ َوَجلَّ ِبَعْبَدْيِن  أََمَر هللاُ قَاَل: "    ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 : رُد وهُ فََأاَن ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي يِب فَ َغَفَر لَهُ "   َعزَّ َوَجلَّ فَ َقاَل هللاُ  َظِنِّ ِبَك حَلََسٌن،فَ َقاَل: َأَما َوهللِا ِإْن َكاَن 
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ثَ نَا َعِلي  رَّاُز، حَ ُن َعِليٍّ اْلَْ دَّثَ نَا َأمْحَُد بْ َفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْْلََلِدي ، حَ عْ جَ   اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو حُمَمَّدٍ َأْخربََ   -  1009 دَّ
ْبِن َخاِلٍد الس كَِّري ، َحدَّ  احْلَُسنْيِ  ْبُن زَْيٍد،ْبُن  اْلَعاَلءُ  َمَرِضِه فَ َرأَْيُت ِعنْ قَاَل: دَ   ثَ نَا  ْبِن ِدينَاٍر يف  َماِلِك  ْبَن   هُ دَ َخْلُت َعَلى  َشْهَر 

َخرَ  فَ َلمَّا  ق ُ َحْوَشٍب،  ِعْنِدِه  ِمْن  ِلَشْهرٍ ْجنَا  يَ ْرمَحُكَ ْلُت  ثَ ْتِِن    :  َحدَّ نَ َعْم،  فَ َقاَل:  هللاُ،  َزوََّدَك  َزوِّْدِن  َأيِب  هللاُ،  َعْن  ْرَداِء،  الدَّ أُم  
ْردَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َعنْ الدَّ  ُ َنِبِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ َوتَ عَ يَل َعَلْيِه السَّاَلُم، َعْن رَبِّ ربِْ جِ   اِء، َعْن  تَ بَاَرَك  "ِه  َما قَاَل رَب كُ   اىَل قَاَل:  ْم: َعْبِدي 

يِب شَ  ُتْشِرْك  َومَلْ  ِمنْ َعَبْدَتِِن َورََجْوَتِِن،  َما َكاَن  َعَلى  َلَك  َغَفْرُت  ئًا  َوُذنُ ي ْ اأْلَْرِض َخطَااَي  ِِبِْلِء  اْست َْقب َْلَتِِن  َوَلِو  ْست َْقب َْلُتَك ا  ابً و َك، 
  أاَُبيل " ًة، َأْغِفُر َلَك َواَل ِِبِْلِئَها َمْغِفرَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

اَن، َحدَّثَ نَا َأَسُد  مَ يْ لَ ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد الرَّبِيُع ْبُن سُ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  -  1010
ُموَسى، أَبُ   ْبُن  َوَأْخرَباََن  َعبْ ح  َسِعيٍد  الرَّمحَْ و  ثَ نَ ُد  َحدَّ هِبََمَداَن،  الشَّاِهُد  َشبَانََة  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اْلفَ ِن  ْبُن  اْلَفْضُل  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ْضِل ا 

ثَ نَا َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َعْن  َراَم، َحدَّ يِد ْبُن هبَْ ثَ نَا َعْبُد احْلَمِ لِيِد الطَّيَاِلِسي ، قَااَل: َحدَّ وَ الْ   واْلِكْنِدي ، َحدَّثَ نَا أَبُو َخِليَفَة، َحدَّثَ نَا أَبُ 
ثَهُ َأنَّ َرُسولَ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغَنٍم، أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ نَّ َأاَب َذرٍّ، َحدَّ َتِِن  يَ ُقوُل: اَي َعْبِدي َما َعَبدْ اىَل تَ عَ    هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َمْغِفَرًة "   مَلْ ُتْشِرْك يِب لَِقيُتَك بُِقَراهِبَايَك، َواَي َعْبِدي ِإْن َلِقيَتِِن ِبُقرَاِب اأْلَْرِض َخِطيَئًة ٌر َلَك َما فِ ِإّنِ غَافِ َورََجْوَتِِن فَ 
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 َحِبيٍب، َحدَّثَ نَا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسي ،   أَبُو ِبْشٍر يُوُنُس ْبنُ ، َأْخرَبانَ ُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ وَرٍك، َحدَّثَ نَا َعبْ َبْكِر ْبُن فُ و بُ أَ َأْخرَباََن   - 1017
ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَارَ   ُمَعاِذ  اْبِن َعبَّاٍس، َعنْ  َخاِلِد ْبِن َأيِب ِعْمَراَن، َعنِ نْ عَ   ،ِك، َعْن ََيََْي ْبِن أَي وَب، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن زَْحرٍ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن   َجَبٍل، قَاْبنِ  ُتْم أَنْ بَْأُتُكْم أبَِوَِّل َما ي َ َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ لِْلُمْؤِمِن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوأبَِوَِّل َما  ِشئ ْ ُقوُل هللاُ 
يَ ُقو وَن؟ " قَالُوا: نَ َعْم اَي َرُسوَل  لُ و قُ ي َ  لِْلُمْؤمِ هللِا، قَاَل: "  أَ ُل  نَ َعْم اَي رَب َّنَا، ف َ ِننَي: َهْل  ِلَقاِئي؟ قَاَل: فَ ي َُقولُوَن:  ُتْم  ي َُقوُل: ملَ؟ ْحب َب ْ

 يِت "َرمحَْ  ْفَوَك َوَرمْحََتَك؛ فَ ي َُقوُل: ِإّنِ َقْد َأْوَجْبُت َلُكمْ فَ ي َُقولُوَن: رََجْواَن عَ 
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ثَ نَا أَبُ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدٍ  - 1022 ، َحدَّ ثَ نَا أَبُو أَ  اْلُمَؤمَِّلي  ثَ نَا اأْلَْعَمُش، َعْن  َأْخرَباََن يَ ْعَلى، مْحََد اْلَفرَّاُء،و ُعْثَماَن اْلَبْصرِي ، َحدَّ َحدَّ
َقاَل: " اَي ُمذَكَُّر اَل تُ َقنِِّط النَّاَس "، ُثَّ  يُذَكُِّر، ف َ اصٍّ َوُهَو  َن َمْسُعوٍد َعَلى قَ اَل: َمرَّ َعْبُد هللِا يَ ْعِِن ابْ قَ   ،دِ و َأيِب َسْعٍد، َعْن َأيِب اْلَكنُ 

يًعا{ ]الزمر:  رُ فِ نْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة هللِا ِإنَّ هللاَ يَ غْ  ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَ قَ َرَأ: }ايَ   [ 53الذ نُوَب جَِ
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أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد  ْخرَبانَ أَ   -  1027 ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَباََن  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن زِ  أَبُو احْلَُسنْيِ  ْبُن ْبُن حُمَمَِّد  َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  اَيٍد، 
ثَ نَا ُمْسِلُم ْبنُ   بٍ رْ حَ غَاِلِب ْبِن   ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن زاَِيدٍ ثَ نَا الرَّبِ َعْمرٍو، َحدَّ  إِبْ َراِهيَم أَبُو  َْتْتَاٌم، َحدَّ ، َحدَّ ، َعْن َأيِب  يُع ْبُن ُمْسِلٍم اْلُقَرِشي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َخَرَج َعَلى رَْهٍط ِمْن  ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ    تَ ْعَلُمونَ بَِيِدِه َلوْ   : " َوالَِّذي نَ ْفِسياِبِه َوُهْم يَ َتَحدَّثُوَن فَ َقالَ حَ صْ أَ  َصلَّى اَّللَّ
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ُتْم َكِثريًا، فَ َلمَّ  ِإلَْيِه:َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِلياًل َولََبَكي ْ أَْبِشُروا،   :الَ قَ اَي حُمَمَُّد ملَ تُ َقنُِّط ِعبَاِدي؟ فَ َرَجَع ِإلَْيِهْم ف َ   ا اْنَصَرف ْنَا َأْوَحى هللاُ 
 وا "  َوقَارِبُوا، َوَسدِّدُ 

َهِقي  َرمِحَهُ  َبِغي َأْن َيُكوَن َخْوفُ  هللاُ: " فَِفي َهَذا َداَل قَاَل اْلب َي ْ َبِغي  هُ حِبَْيُث يُ َؤيُِّسهُ َويُ َقنِّطُهُ مِ لٌَة َعَلى أَنَّهُ اَل يَ ن ْ ْن َرمْحَِة هللِا، َكَما اَل يَ ن ْ
 زَّ َوَجلَّ " َيِة هللِا عَ ّرِئُهُ َعَلى َمْعصِ ُث َيََْمُن َمْكَر هللِا، أَْو يَُ يْ حِبَ  َأْن َيُكوَن رََجاُؤهُ 
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َعْبدِ   -  1029 أَبُو  سَ َأْخرَباََن  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبنُ   اأْلَ   ِعيِد  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  َعْمرٍو،  ْبُن م  صَ َأيِب  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ  ،
ثَ نَا َسِعيدُ ِإْسَحا َمْنصُ َق، َحدَّ ْبُن  ثَ نَ   أََنٍس، قَاَل: قَاوٍر، َحدَّ ََثِبٍت، َعْن  ْبُن ُعب َْيٍد، َعْن  احْلَاِرُث  َنُكوُن ِعْنَدكَ ا    لُوا: اَي َرُسوَل هللِا 

رِّ ؟ " قَالُوا:  َورَبَُّكمْ اَل: " َكْيَف أَنْ ُتمْ اُف َأْن َيُكوَن َذِلَك نَِفاقًا قَ خَ نَ ف َ َعَلى احْلَاِل، فَِإَذا فَارَق ْنَاَك ُكنَّا َعَلى َغرْيَِها،   هللاُ رَب  نَا يف السِّ
رِّ َواْلَعاَلنَِيِة قَاَل: " لَْيَس َذِلُكمُ تُْم َونَِبيَُّكْم؟ " قَالُوا أَْنَت نَبِ َواْلَعاَلنَِيِة، قَاَل: " َكْيَف أَن ْ   اَق " فَ النِّ   ي  نَا يف السِّ
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مٍَّد الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا َداَد، َأْخرَباََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ  ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الس كَِّري  بِب َغْ مٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ََيََْي َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  1043
ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّ فِ قُ َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا الرتَّْ  ثَ نَا انَ مْحَِن اْلُمْقرُِئ، حَ ي ، َحدَّ   يَد، َواْبُن َْلِيَعَة، وََكْهَمُس ْبُن احْلََسِن، َوَِهَّاُم ْبنُ ِفُع ْبُن يَزِ دَّ

، َعْن َحَنٍش، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُكْنُت  ََيََْي، َعْن قَ ْيِس ْبِن احْلَجَّاِج   ُ َعَلْيهِ يفَ دِ رَ الز رَِقيِّ " اَي  َوَسلََّم فَ َقاَل:   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َفُعَك هللاُ هِبِنَّ؟ " ق ُ َأْو اَي ُبَِنَّ   ُغاَلمُ  َأَماَمَك، ْلُت: بَ َلى، قَاَل: " اْحَفِظ هللاَ َيَْ  أََو اَل أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت يَ ن ْ َفْظَك، اْحَفِظ هللاَ جتَِْدهُ 

ةِ   يف   تَ َعرَّْف ِإىَل هللاِ  دَّ ٌن،  َعْنَت فَاْسَتِعْن اِبهلِل، َقْد َجفَّ اْلَقَلُم ِِبَا ُهَو َكائِ َوِإَذا اْست َ   ْسَأِل هللَا،، ِإَذا َسأَْلَت فَاالرََّخاِء يَ ْعرِْفَك يف الشِّ
َفُعوَك ِبَشْيٍء مَلْ يَ ْقِضِه هللاُ  فَ َلْو َأنَّ اْْلَْلَق ُكلَُّهْم جَِ   يَ ْقِضِه َأْن َيُضر وَك ِبَشْيٍء ملَْ   اُدوا يَ ْقِدرُوا َعَلْيِه، َوِإْن َأرَ ملَْ   كَ لَ يًعا َأرَاُدوا َأْن يَ ن ْ

رْبِ َوَأنَّ صَّ ال  رْبَ َعَلى َما َتْكَرهُ َخرْيٌ َكِثرٌي، َوَأنَّ النَّْصَر َمعَ ِر يف اْلَيِقنِي، َواْعَلْم َأنَّ الصَّ مَلْ يَ ْقِدرُوا َعَلْيِه، َواْعَمْل َّللَِِّ اِبلش كْ هللاُ َعَلْيَك  
 ا "  ُعْسِر ُيْسرً ِب، َوَأنَّ َمَع الْ اْلَفَرَج َمَع اْلَكرْ 

ث َ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمحَْ  ثَ نَا َعْبُد هللاِ ُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، َحدَّ ُن  بْ   نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم اْلَواِسِطي ، َحدَّ
َثِِن  ، َعْن َحَنٍش، َعنِ ِفُع ْبُن يَ يَعَة، َوانَ َعْبُد هللِا ْبُن ْلَِ  يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، َحدَّ  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُكْنُت زِيَد، َعْن قَ ْيِس ْبِن احْلَجَّاِج الز رَِقيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اَي  رِْدَف رَ  َكْهَمِس ْبِن  ْقرُِئ، َعْن  رَباََن اْلمُ ُن َمْسَلَمَة: َوَأخْ . " َفذََكَرُه. قَاَل حُمَمَُّد بْ مُ اَل غُ ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  اْبِن َعبَّاسٍ احْلََسِن، َوَِهَّاِم ْبِن ََيََْي ِبِِْسنَاِدِه ِإىَل 

 سن.ح# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ اْلُقَرِشي ، َحدَّ    ْبُن حُمَمَّدٍ ثَ نَا َعْبُد هللاِ  احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، َحدَّ انَ ربََ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأخْ  -  1044
ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اأْلَْشَعِث،ْبِن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، حَ   ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، نْ عَ   ،َحدَّثَ نَا ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض، َعْن ِهَشاٍم، َعِن احْلََسنِ   دَّ

ُ  اَل َرُسوُل هللِا صَ قَاَل: قَ  ِمْن َحْيُث اَل لََّم: " َمِن انْ َقَطَع ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َكَفاهُ هللاُ كُ َعَلْيِه َوسَ لَّى اَّللَّ ََيَْتِسُب،   لَّ ُمْؤنٍَة، َوَرزََقهُ 
نْ يَا وَكََّلهُ هللاُ   َها " ي ْ ِإلَ   َوَمِن انْ َقطََع ِإىَل الد 
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ثَ نَا َأمحَْ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلُْريف ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ   - 1073 ةُ  يَّ قِ بَ ََيََْي، َحدَّثَ نَا َكِثرُي ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا    ُد ْبنُ َسْلَماَن اْلَفِقيُه، َحدَّ
اأْلَ  َحدَّثَ نَا  اْلَولِيِد،  ،ْبُن  عَ   ْوزَاِعي   ، الز ْهِريِّ عَ َعِن  َعْن  ُعْرَوَة،  هللاِ ْن  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َها،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعَلْيِه   اِئَشَة   ُ اَّللَّ َصلَّى 

نَي يف الد َعاِء "  َوَسلََّم: " إِ   نَّ هللاَ لَُيِحب  اْلُمِلحِّ
، َوُهَو خَ دَّ حَ   :لَ اَهَكَذا قَ  ث َ نْيِ طَأٌ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ ثَ نَا اأْلَْوزَاِعي  ْبُن ُسْفيَاَن،  نَا يَ ْعُقوُب   ْبُن اْلَفْضِل، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ

بْ  ُسَلْيَماُن  ثَ نَا  يُ َحدَّ َأْخرَبَِن  بَِقيَُّة،  َحدَّثَ نَا  احْلِْمِصي ،  َسَلَمَة  اأْلَْوزَاِعيِّ   فُ سُ و ُن  َعِن  السَّْفِر،  قَالَ ْبُن  َفذََكَرُه،  يُ   ،  وُسُف  يَ ْعُقوُب: 
 لّرَِوايَةِ ْلَمْعرَِفِة حِبَاِلِه َوَضْعِفِه يف الِ  -يَ ْعِِن  -وِتٌّ، اَل يُْكَتُب َحِديثُهُ ِإالَّ لِْلَمْعرَِفِة  َبريُْ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

، َعْن زَاِئَدةُ ْبُن َأيِب الر قَاِد،  اهُ وَ رَ َوَقْد  2- 1076 ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن زاَِيٍد الن َمرْيِيِّ ْرِوي َم ِفيَما ي َ أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
النَّ َوَروَ   َعْن رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ، أََنٍس، َعِن  احْلََسِن، َعْن  اْلُمِري ، َعِن  َصاِلٌح  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِبِّ اهُ   ُ ِفيِه: " َووَ    َصلَّى اَّللَّ ا اِحَدٌة ِفيمَ َوزَاَد 

َنَك وَ  َنَك َوَبنْيَ عِ بَ ي ْ  ِسَك " بَاِدي فَاْرَض َْلُْم َما تَ ْرَضى لِن َفْ َبنْيَ ِعبَاِدي ُثَّ قَاَل: َوَأمَّا الَّيِت بَ ي ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُوهللِا احْلَاِفُظ،    دِ بْ عَ َأْخرَباََن أَبُو    -  1077 ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد ورِ مَُّد ْبُن يَ ْعقُ اْلَعبَّاِس حمَُ   َحدَّ ثَ نَا ُسَرْيُج  وَب، َحدَّ ي ، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو َعِقيٍل، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َسلَ  الن  ْعَماِن، َوَسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماْبنُ  قَاَل:   َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، ةَ مَ َن، قَااَل: َحدَّ

نَ َرُسوُل هللاِ  قَالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُوِشُك َأْن َتْظَهَر ِفت ْ َها ِإالَّ هللاُ عَ  َصلَّى اَّللَّ ي ِمن ْ  زَّ َوَجلَّ أَْو ُدَعاٌء َكُدَعاِء اْلَغْرَقى "  ٌة اَل يُ َنجِّ
ثَ نَا أَبُو َعِقيٍل، َحدَّ يٍد، حَ عِ سَ   ةِ َويف رَِوايَ  ُكْم زََماٌن " َيَِْت َعَليْ  ْن َبِِن لَْيٍث، َورُوِّينَا َعْن ُحَذيْ َفَة َورَفَ َعهُ قَاَل:َة مِ ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن َسَلمَ دَّ

 ْن َدَعا ُدَعاَء اْلَغرِيِق " اَل يَ ْنُجو ِفيِه ِإالَّ مَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا ِهاَل ِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا - 1080 ْبُن اْلَعاَلِء،  ُل اَل: َحدَّ
َِهَّا  أَبُو  ثَ نَا  أَ َحدَّ َجدِِّه  َعْن  َعبَّاٍد،  َأيِب  َعْن  ُمَعاِرٌك،  ثَ نَا  َحدَّ قَالَ سَ   يِب ٍم،  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  َرُسوُل هللاِ ِعيٍد،  قَاَل  اَّللَُّ   :  َعَلْيِه َصلَّى   

ْرهُ مَلْ يَ ت ََيسَّْر "   ِشْسَع الن َّْعِل فَِإنَّهُ ِإْن مَلْ ي ُ َسلََّم: " َسُلوا هللاَ َما َبَدا َلُكْم ِمْن َحَواِئِجُكْم َحّتَّ وَ   َيسِّ
هُ َعْن َعائِ  ، َورُِويى َما ُهَو أَق َْوى ِمْنهُ ضَ مَ  دْ ِإْسنَاُدهُ َغرْيُ َقِويٍّ َوقَ   ا َمْوقُوفًا َشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

   ضعيف. # قال المحقق: إسناده
 

ثَ نَا أَبُو َبكْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  1082 ثَ نَا حُمَمَُّد بْ ِر بْ  احْلَاِفُظ، َحدَّ َد ْبِن يَزِيَد الّراَِيِحي ،  محَْ أَ   نُ ُن َعتَّاٍب اْلَعْبِدي  بِب َْغَداَد، َحدَّ
ثَ نَا قُ َرْيُش بْ حَ  ْعُت َبْكَر ْبَن َعْبدِ دَّثَ نَا ُمعَ ُن أََنٍس، حَ دَّ ُ َعَلْيِه هللِا اْلُمَزِنَّ، يَ ُقوُل: َكاَن النَّ   اِويَةُ ْبُن َعْبِد اْلَكِرمِي، قَاَل: َسَِ ِب  َصلَّى اَّللَّ

 اِئَجُكْم َحّتَّ اْلِمْلَح "  وَ حَ  َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َسُلوا هللاَ 
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ثَ نَا أَبُو جَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 1083 ْبُن  نَا أَبُو زُْرَعَة ُعب َْيُد هللِا  ث َ دَّ حَ  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َسِعيٍد الرَّاِزي  ِإْماَلًء،  ْعَفرٍ  احْلَاِفُظ، َحدَّ
 ْبُن أَي وَب، َعْن ِعيَسى ْبِن   َوْهٍب اْلِمْصِري ، َأْخرَبَِن ََيََْي الت ِجيِب ، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ  َحْرَمَلةُ ْبُن ََيََْي ، َحدَّثَ نَا  الرَّاِزي  َعْبِد اْلَكرميِ 

ْبنِ  َصْفَواَن  َعْن  َأنَّ يْ ُسلَ   ُموَسى،  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  َصلَّ ٍم،  هللِا  َرُسوَل  َعلَ    ُ اَّللَّ َوَسلَّ ى  َدْهرَُكْم ُكلَّهُ ْيِه  اْْلرَْيَ  اطْلُُبوا   " قَاَل:  َم 
َن  ْورَاِتُكْم َويُ َؤمِّ ِه؛ َوَسُلوا هللاَ َأْن َيْسرُتَ عَ دِ ابَ  نَ َفَحاٍت ِمْن َرمْحَِتِه ُيِصيُب هِبَا َمْن َيَشاءُ ِمْن عِ ن ََفَحاِت َرمْحَِة هللِا، فَِإنَّ َّللَِّ َوتَ َعرَُّضوا لِ 

"َروَعاِتكُ   ْم 
 

َماُم أَبُو الطِّيِب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن سُ   -  1084 ث َ َأْخرَباََن اإْلِ ثَ نَا َواِلِدي، َحدَّ نَا ُموَسى ْبُن اْلَعبَّاِس، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  َلْيَماَن، َحدَّ
ثَ نَا ََيََْي بْ   َحدَّثَ نَا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع،،  دِ يْ اجْلُن َ  َفذََكَرُه،  ْبِن ُموَسى ْبِن ِإاَيٍس، َأنَّ َصْفَواَن ْبَن ُسَلْيٍم َحدَّثَهُ  َعْن ِعيَسى    ُن أَي وَب،َحدَّ

 ُكلَّهُ "   َغرْيَ أَنَّهُ مَلْ يَ ُقْل "
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن بُكَ ُعب َْيٍد، َأخْ  اَن َأمْحَُد ْبنُ  َعْبَداَن، َأْخربََ ُن َأمْحََد ْبنِ بْ  ي  َأْخرَباََن َعلِ  - 1085 ْبُن   رْيٍ، َحدَّثَ نَا اللَّْيثُ رَباََن اْبُن ِمْلَحاَن، َحدَّ
ُسوَل  ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَ    رَُجٍل، ِمْن َأْشَجَع، َعْن َأيِب نْ عَ   ،َسى ْبِن ِإاَيِس ْبِن اْلُبَكرْيِ، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيمٍ َسْعٍد، َحدََّثِِن ِعيَسى ْبُن ُمو 

  "  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اطْلُُبوا اْْلرَْيَ َدْهرَُكْم ُكلَّهُ  لَّى اَّللَُّ هللِا صَ 
 اْلَمْحُفوُظ ُدوَن اأْلَوَّلِ َفذََكَرهُ ِِبِْثِلِه َوَهَذا ُهَو 

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

دَّثَ نَا يُوُنُس ْبُن َد، حَ  ِعيَسى ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّثَ نَا أَبُو ََيََْي زََكرايَّ ْبُن َداوُ حْلَاِفُظ، َأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا  -  1087
ثَ نَا َمكِّي  ْبُن إِبْ َراِهيَم، َحدَّثَ نَا َعبْ أَف َْلَح، َخَِتُ   اْبِن َعبَّاٍس،  َبرْيٍ، َعِن  ِعيِد ْبِن جُ َعْن أَبِيِه، َعْن سَ رَّمْحَِن ْبُن زَْيٍد اْلَعمِّي ،  ال  دُ ََيََْي، َحدَّ

َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ْلَُ َعِن  ُيْسَتَجاُب  َدَعَواٍت  ََخُْس   " احلَْ قَاَل:  َوَدْعَوةُ  َيْست َْنِصُر،  ِحنَي  اْلَمظُْلوِم  َدْعَوةُ  ِحنَي جِّ ا نَّ:   
َوَأْسرَُع َهِذهِ    - قَاَل:  ُثَّ   -نَي َيرْبَأَ، َوَدْعَوةُ اأْلَِخ أِلَِخيِه ِبظَْهِر اْلَغْيِب  اْلَمرِيِض حِ ، َوَدْعَوةُ  اِهِد ِحنَي يَ ْقِفلُ َيْصُدُر، َوَدْعَوةُ اْلُمجَ 

 اِت ِإَجابًَة، َدْعَوةُ اأْلَِخ أِلَِخيِه ِبظَْهِر اْلغَْيِب " الدََّعوَ 
 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق

 

ِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللاِ اْبِن َمْوَهٍب، َعْن عَ ينَا َعِن  َوَقْد رُوِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ مِّ َوْجَههُ   َم قَاَل: " َما ِمْن ُمْؤِمٍن يَ ْنِصبُ  َصلَّى اَّللَّ
نْ يَ :  اهَ َّللَِِّ َيْسأَلُهُ َمْسأَلًَة ِإالَّ َأْعطَاهُ ِإايَّ  مَلْ يَ ْعَجْل، يَ ُقوُل: َقْد َدَعْوُت َوَدَعْوُت  ِخَرةِ َما  ا لَهُ يف اآْل ا َوِإمَّا ادخََّرهَ ِإمَّا َعجََّلَها لَهُ يف الد 

 َتَجاُب " َفاَل َأرَاهُ ُيسْ 
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ُن اْلُمَنجَِّل،  َوْيِه، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد بْ ل  دَ   ٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ كْ بَ   وَسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، َأْخرَباََن أَبُ َحدَّثَ نَا أَبُو احلَْ   -  1088

ثَ نَا اْبُن أَ   يِب فَُدْيٍك، َعِن اْبِن َمْوَهٍب َفذََكَرهُ َحدَّ
 وفيه من ضعف.فيه من لم أعرفه، # قال المحقق: إسناده 

 

اَب، َوِإمَّا َأْن يُ َؤخََّر  اَلٍث: ِإمَّا َأْن ُيْسَتجَ الَّ َكاَن َبنْيَ ِإْحَدى ثَ اٍع إِ أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: " َما ِمْن دَ ، مَ لَ َورُوِّينَا َعِن َماِلٍك، َعْن زَْيِد ْبِن َأسْ 
 يَُكفََّر َعْنهُ "، َعْنُه، َوِإمَّا َأْن 

 
أَبُو احلَْ َأْخرَباََن    -  1089 َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  ُعْثَمانُ ا  نِ سَ أَبُو  ثَ نَا  َسِعيٍد، َحدَّ لطََّرائِِفي ، َحدَّ ْبُن  ََيََْي   بَُكرْيٍ   ثَ نَا  ،  ْبُن 

ثَ نَا َماِلٌك َفذََكَرهُ   َحدَّ
ُمْسِلٍم   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمنْ َّللَُّ ا ىَأيِب اْلُمت َوَكِِّل، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّ ، َعْن ّرِفَاِعي  َولَْيَس اِبْلَقِويِّ َوَرَواهُ َعِلي  ْبُن َعِليٍّ ال

َوَتُه، أَْو َيْصِرَف َعْنهُ ِمَن  اَلٍث: ِإمَّا َأْن َيْسَتِجيَب لَهُ َدعْ ا َمْأَُثٌ َواَل َقِطيَعةُ رَِحٍم ِإالَّ َأْعطَاهُ هللاُ ِإْحَدى ثَ لَْيَس ِفيهَ    ِبَدْعَوةٍ َيْدُعو هللاَ 
  َلهُ ِمَن اأْلَْجِر ِمث َْلَها " رَ خِ دَّ الشَّرِّ ِمث َْلَها، َأْو يَ 

 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده  #
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد أَبُ   ِإْسَحاَق اْلب ََغِوي ، َحدَّثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبنُ   -  1090 و زَْيِد ْبُن طَرِيٍف، َحدَّ
، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِ الت َّْيِميِّ    ُسَلْيَمانَ ِن اْبِن َعْوٍن، َعنْ ، َحدَّثَ نَا أَبُو ُأَساَمَة، عَ وِن  بُ االصَّ  دِّيِق النَّاِجيِّ ، قَاَل: قَاَل ، َعْن َأيِب الصِّ يِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو ِبَدْعوَ َرُسوُل هللِا َصلَّى ا ِإمَّا  َدى َثاَلٍث،  هُ هللاُ ِإحْ رَِحٍم ِإالَّ َأْعطَاْيَس ِفيَها ِإُْثٌ َواَل َقِطيَعةُ  لَ   ةٍ َّللَّ
ُل َلهُ َدْعَوَتُه، َوِإمَّا َأْن يَدَِّخَرَها لَهُ   ْنهُ ِمَن السَّْوِء ِمث َْلَها "  يف اآْلِخَرِة، َوِإمَّا َأْن يَْدَفَع عَ يُ َعجِّ

رَ  َأمْحَُد  َماُم  اإْلِ َهذَ   هُ مِحَ قَاَل  فَ َعَلى   " َشاِهدٌ هللاُ:  ُهَو  ا ا  حِلَِديِث  ِإْن كَ    ، َأرَاهُ لّرِفَاِعيِّ َواَل  الصَّابُوِن   َهَذا  َحِفظَهُ  "   اَن  َوَقْد  َحِفظَهُ 
ثَ نَا  ثَ نَا أَبُو ُأَساَمةَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد، َحدَّ ث َ َحدَّ   و َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا اْبُن َأيِب الد نْ يَا،حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، َأْخرَباََن أَبُ   َأْخرَباََنهُ  ، َحدَّ

، َعْن َأيِب اْلُمت َوَكِِّل، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َعِن النَّ َعِلي  ْبُن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليٍّ ِمث َْلهُ َحْرفًا حِبَْرٍف. َهَذا ُهَو الصَِّحيُح، َعْن َأيِب ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
، َورِ مَ اسَ أُ   اىَل َأْعَلمُ َوهللاُ تَ عَ   َعْوٍف َخطَأٌ َوايَ ُتهُ َعِن اْبِن َة، َعْن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ

 فيه جهالة. # قال المحقق: إسناده 
 

، َوأَبُ  احْلَاِفُظ، َأْخربََ أَبُو َعْبِد هللاِ   َأْخرَبانَ   -  1093 ِن ُموَسى مٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد بْ حمَُ   وِن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفي 
َعِن اْلَفْضِل ْبِن ِعيَسى، َعْن   ثَ نَا أَبُو َعاِصٍم اْلَعبَّاَداِن ،ُد ْبُن أَي وَب، َحدَّثَ نَا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد، َحدَّ ثَ نَا حُمَمَّ قَااَل: َحدَّ   اْلَعْدُل،

ُ َعَلْيِه وَ َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن ال  نْ عَ   ،حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  هُ ّتَّ يُوِقفَ َسلََّم قَاَل: " َيْدُعو هللاُ اِبْلُمْؤِمِن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة حَ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َيَدْيِه، فَ ي َُقوُل: َعْبِدي، َأْسَتجِ   َبنْيَ  َأْن  َأْن َتْدُعَوِن؟ َوَوَعْدُتَك  َأَمْرُتَك  ،  ُقوُل: نَ َعْم، اَي رَ َك، فَ َهْل ُكْنَت َتْدُعوِن؟ فَ ي َ لَ   بَ يِإّنِ  بِّ

َتْدُعِِن ِبَدْعَوٍة ِإالَّ اْسَتَجْبُت َلَك، أَلَْيَس دَ : َأَما إِنَّ فَ ي َُقولُ   نَ َزَل ِبَك َأْن أُفَ ّرَِجهُ َعْنَك فَ َفرَّْجُتهُ َعْوَتِِن يف يَ ْوِم َكَذا وََكَذا ِلَغمٍّ َك مَلْ 
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، فَ ي َُقوُل: إِ و قُ ي َ َعْنَك؟ ف َ  َك فَ َلْم تَ َر َتِِن يَ ْوَم َكَذا وََكَذا ِلَغمٍّ نَ َزَل ِبَك َأْن أُفَ ّرَِج َعنْ يَا، َوَدَعوْ  يف الد ن ْ ّنِ َعجَّْلتُ َها َلكَ ُل: نَ َعْم اَي َربِّ
، فَ ي َُقوُل: ِإّنِ ادََّخْرُت َلَك هِبَا يف اجْلَنَّةِ فَ َرًجا؟ قَاَل: نَ َعْم ايَ  وََكَذا   يَ ْوِم َكَذا   أَْقِضيَها َلَك يف ا وََكَذا، َوَدَعْوَتِِن يف َحاَجةٍ ذَ كَ    َربِّ

، فَ ي َُقوُل: فَِإّنِ َعجَّْلفَ قَ  تُ َها؟ فَ ي َُقوُل: نَ َعْم اَي َربِّ نْ يَا، َوَدَعْوَتِِن َضي ْ  يف يَ ْوِم َكَذا وََكَذا يف َحاَجٍة أَْقِضيَها فَ َلْم تَ َر تُ َها َلَك يف الد 
،  اءَ ضَ قَ  ُ َعَلْيِه  َك يف اجْلَنَّ َخْرَُتَا لَ فَ ي َُقوُل: ِإّنِ ادَّ َها؟ فَ ي َُقوُل: نَ َعْم اَي َربِّ َوَسلََّم: " َفاَل ِة َكَذا وََكَذا "، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا،  يَ   نْ َدَعا هِبَا َعْبُدهُ اْلُمْؤِمُن ِإالَّ َبنيََّ َلهُ ِإمَّا أَ   َيدَُع هللاُ َدْعَوةً  ِة " قَاَل: "  يف اآْلِخرَ ادََّخَر َلهُ   َوِإمَّا َأْن َيُكونَ ُكوَن َعجََّل َلهُ يف الد 
َل لَهُ َشْيٌء مِ فَ ي َُقوُل اْلُمْؤِمُن يف َذِلَك اْلَمَقاِم: اَي لَ  َتهُ مَلْ َيُكْن ُعجِّ  ْن ُدَعائِِه " ي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ث َ ااَل: َحدَّ َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَ  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  و َعْبِد هللاِ بُ أَ   َأْخرَبانَ   -  1095  نَا أَبُو ِقاَلبََة، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَ   -َن  ُسَن ِإْساَلُمهُ َوقَ َرأَ اْلُقْرآحَ وَ   مَ َكاَن أَبُوهُ يَ ُهوِدايًّ فََأْسلَ   -قَاَل أَبُو ِقاَلبََة:    -  َحدَّ ُن ا حُمَمَُّد بْ قَاَل: َحدَّ

نَ  - ِمْسَعٍر،  نْ نَا َداُوُد اْلَعطَّاُر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عَ قَاَل: َحدَّث َ  -َة يُ َعظُِّمهُ َشِديًدا قَاَل أَبُو ِقاَلبََة: َوَقْد رَأَيْ ُتهُ وََكاَن اْبُن ُعي َي ْ
ُ َعلَ  َرُسوُل هللِا َصلَّ ِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَالَ اجَ   ِفيَها أُْعِطي ََها َأْو َم: " َلَقْد اَبَرَك هللاُ ِلَرُجٍل يف َحاَجٍة َأْكثَ َر الد َعاءَ ْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ

ْثُت ِبِه ُمْنكِدَر ْبَن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكدِ ُمِنَعَها " قَ  ْعَت َهَذا ِمْن أَبِيف َ   رِ اَل: َفَحدَّ يِب َع َأيِب َوأَ ْن َدَخْلُت مَ َك؟ قَاَل: اَل َوَلكِ ُقْلُت: َأَسَِ
ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز فَ َقاَل ُعَمُر أِلَ  َبْكٍر، َمايل َأرَاكَ َحازٍِم َعَلى ُعَمَر  أاََب  أَبُو َحازٍِم: أَ يِب: " اَي  لَهُ  ؛ لْ جَ  َكأَنََّك َمْهُموٌم؟ " قَاَل: فَ َقاَل 

 اَل: نَ َعْم، قَاَل: " فَ َقْد اَبِرَك هللاُ َلَك ِفيِه " د َعاُء؟ " قَ َلَك ِفيِه ال هُ ُعَمُر: " فُِتَح ِلَدْيٍن َعَلْيِه، قَاَل: فَ َقاَل لَ 
 فيه من لم أعرفه. ده حقق: إسنا# قال الم
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 كُلِّ شَيْء  فِي    التَّسْلِيمِ لَأَمْرِهِ تَعَالَى وَك لِ بِاهللِ عَز  وَجَلَّ وَ التَّ   بُبَا   الْإِميَانِ وَهُوَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ  
 

 

ثَ نَا َعْبدُ  ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الصَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، َأْخرَبانَ   -  1129 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّ زَّاِق، رَّ ال  فَّاِر، َحدَّ
ثَ نَا َمْعَمٌر، َعْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلثٌَة اَل يُ ْعِجزُ   قَاَل َرُسولُ َة، قَاَل:  ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميَّ َحدَّ ُهنَّ اْبُن آَدَم: الطِّرَيَُة، َوُسوءُ هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َواحْلََسُد "، قَاَل: " فَ يُ ْنِجيَك ِمَن الطِّرَيَةِ  ِجيَك ِمَن احْلََسِد  لََّم، َويُ نْ ْن اَل تَ َتكَ ِمْن َسْوِء الظَّنِّ أَ ْن اَل تَ ْعَمَل هِبَا، َويُ ْنِجيَك  أَ ،  الظَّنِّ
 َأْن اَل تَ ْبِغَي َأًخا ُسوًءا " 

قَ   ِطعٌ َهَذا ُمن ْ
 منقطع.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب ََهاِن  دُ بْ عَ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأْخرَباََن    - 1130 ثَ نَا حُمَمَُّد  وَن ْبِن َرْوٍح، حَ َأمْحَُد ْبُن َهارُ   ، َحدَّ دَّ
ثَ نَا ََيََْي ْبُن ال ثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن حُمَمَّ ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ُ َعَلْيِه ولُ سُ ٍد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل رَ سََّكِن، َحدَّ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْنسَ َوسَ  َأْن اَل  : الطِّرَيَةُ اِن َثاَلثَةٌ لََّم: " يف اإْلِ ِمَن الطِّرَيَةِ   َُيَقَِّق، َوخَمَْرُجهُ  يَ ْرِجَع، َوخَمَْرُجهُ ِمَن الظَّنِّ َأاَل ، َوالظَّن ، َواحْلََسُد، َفَمْخَرُجهُ 
 ِمَن احْلََسِد َأْن اَل يَ ْبِغَي " 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
ثَ نَا  َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   اَن أَبُوَأْخربََ   - 1131 َثُم ْبُن َخَلٍف الد ورِ ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد، َحدَّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ اْْلَي ْ ثَ نَا ي ، َحدَّ ، َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ُهَريْ َرةَ َة، َعْن َأيِب َمَة ْبِن َأيِب َعْلَقمَ مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْلقَ حمَُ   نْ ََيََْي ْبُن اْلَيَماِن، َحدَّثَ نَا ُشْعَبُة، عَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذَ   َكَرهُ اَّللَّ

 فيه انقطاع. # قال المحقق: إسناده 
 

يٍل اأْلَ بُو اأْلَْحَرِز حُمَمَُّد ْبُن ُعمَ أَ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، َأْخرَبانَ   -  1134 َثِم اْلب ََلِدي ، اَن إِبْ َراِهيْزِدي ، َأْخربََ َر ْبِن جَِ ُم ْبُن اْْلَي ْ
ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن   ثَ نَا أَبُو اْلُمَحيَّاةِ َحدَّ ، َحدَّ ْرَداِء، َعِن النَّ ةَ وَ ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن رََجاِء ْبِن َحي ْ َمْهِديٍّ ِبِّ ، َعْن َأيِب الدَّ

  ُ رََجاِت ِمَن اجْلَنَِّة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة   َعْن َسَفرِِه مَلْ يَ ْنظُْر ِإىَل الدَّ " َمْن َتَكهََّن َأْو تَ َقسََّم، أَْو َتَطريََّ ِطرَيًَة، فَ َردَّهُ لََّم قَاَل:  َعَلْيِه َوسَ َصلَّى اَّللَّ
  ،" 

 اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ   ْن َعْبدِ َمةُ ْبُن إِبْ َراِهيَم، عَ  ْبُن َمْسَقَلَة، َوِعْكرِ  رَقَ َبةُ اهُ وَ وََكَذِلَك رَ 
 إسناده ضعيف. # 

 

احْلَُسنْيِ    -  1138 أَبُو  هللاِ َأْخرَباََن  َعْبُد  َأْخرَباََن  اْلَفْضِل،  ْبنُ   ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َحدَّ َجْعَفٍر،  ثَ نَ   ْبُن  َحدَّ ث َ قَ ا  ُسْفيَاَن،  َحدَّ نَا ِبيَصُة، 
ُ َعَليْ ٍط، َعْن َأيِب رِ ِإاَيِد ْبِن لَِقي  ُسْفيَاُن، َعنْ  ْلُت: اَي  ْلَف َكِتِفِه ِمْثُل التِّفَّاَحِة فَ قُ ِه َوَسلََّم، فَِإَذا خَ ْمَثَة، قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ي َخَلَقَها " اِويَها، قَاَل: " طَِبيبُ َها الَّذِ دَ أُ وَ َرُسوَل هللِا ِإّنِ أَُداِوي َفَدْعِِن ُأِطب  َها 
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َماُم َأمحَْ  َا اْمت ََنَع ِمْن ُمَداَواتِِه أِلَنَّهُ  ُد َرمِحَهُ هللاُ قَاَل اإْلِ َدى آاَيتِِه اْلَمْذُكورَِة ِمْن ِصَفِتِه َوهللاُ َكاَن َخاَتَ الن  بُ وَِّة وََكاَنْت ِإحْ : " َوَهَذا ِإَّنَّ
 ُم " لَ عْ تَ َعاىَل أَ 

 ت. رجاله ثقا# قال المحقق: إسناده 
 

َعْبدِ   -  1141 أَبُو  زَكَ   َأْخرَباََن  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  َأمحَْ هللِا  َبْكٍر  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  ثَ نَارايَّ  قَالُوا: َحدَّ احْلََسِن،  ْبُن  اْلَعبَّاِس   ُد  أَبُو 
ث َ  ثَ نَا الرَّبِيُع، َحدَّ ْمرٍو، َمْوىَل اْلُمطَِّلِب، َعِن اْلُمطَِّلِب  ْبِن َأيِب عَ   َعْن َعْمرِو  َعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد،لشَّاِفِعي ، َحدَّثَ نَا َعْبُد الْ ا   انَ اأْلََصم ، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ ْبِن َحْنَطٍب، َأنَّ  ئًا ِمَّا َأْمرَُكْم بِ    َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ئً  ِإالَّ َوَقْد أََمْرُتُكْم ِبهِ هللاُ   هِ َوَسلََّم قَاَل: " َما تَ رَْكُت َشي ْ ا  ، َوَما تَ رَْكُت َشي ْ
ُتُكْم َعْنُه، َوِإنَّ الر وَح اأْلَِمنيَ اُكُم هللاُ عَ ِمَّا نََ    َْتُوَت نَ ْفٌس َحّتَّ َتْست َْويفَ رِْزقَ َها فََأجُِْلوا يف   َقْد نَ َفَث يف َرْوِعَي أَنَّهُ َلنْ ْنهُ ِإالَّ َوَقْد َنَي ْ

 َلِب " لطَّ ا
 . ثقات   رجاله# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا اْلُمَفضَُّل  رَباََن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اأْلَ ْغَداَد، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر الشَّاِفِعي ، َأخْ مٍَّد الس كَّرِي ، بِب َ َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  1143 ْزَهِر، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلسِ حَ ،  ْبُن َغسَّاَن اْلَغاَليِب   ِعيٍد، َأِخي ََيََْي ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِري ، َحدَّثَ نَا ْعِد ْبِن سَ ارَِك، َعْن سَ ي ، َعِن اْبِن اْلُمبَ دَّ

َثِِن رَُجٌل، ِمْن بَِليٍّ الز   فَ ُقْلُت أِلَيِب: َما قَاَل   وِن َلْيِه َوَسلََّم، فَ نَاَجاه َأيِب دُ عَ    قَاَل: اْنطََلْقُت َمَع َأيِب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْهِري ، َحدَّ
 َيَْعَل هللاُ َلَك خَمَْرًجا " َأْو قَاَل: " فَ َرًجا َت أَْمًرا فَ َعَلْيَك اِبلت  َؤَدِة َحّتَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: قَاَل: " ِإَذا َأرَدْ َك َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ لَ 
 " 
 فيه مجهول. المحقق: إسناده ل قا #

 

، َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن بُ نْ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ  - 1144 ِْمِذي ، َحدَّ َداٍر، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن أَ السََّلِمي  ثَ نَا أَبُو َحْفٍص مْحََد ْبِن ََيََْي الرتِّ
 ح   -ُعَمُر ْبُن َعِمريََة التِّنِّيِسي  

الرَّمْحَِن  أَ وَ  أَبُو َعْبِد  اْلعَ ْخرَباََن  أَبُو  ثَ نَا  ، َحدَّ ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثَ نَا الصَّغَاِن  السََّلِمي  ثَ نَا َعِلي   ِميَكاَل، َحدَّ ْبُن  أَبُو   -  بَّاِس  َوَأْخرَباََن  ح 
ثَ نَ احْلَُسنْيِ ْبنُ  قَااَل: َأْخرَباََن   لصَّغَاِن ، ِإْسَحاَق ادَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ بُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا، حَ أَ ا   ِبْشَراَن، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، َحدَّ

ثَ نَا اَنِفُع ْبنُ  َثِِن َعيَّاُش ْبُن َعبَّ   اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َحدَّ َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َعْبِد هللِا   هُ ثَ اٍس، َأنَّ َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َماِلٍك اْلِغَفاِريَّ، َحدَّ يَزِيَد، َحدَّ
ثَهُ بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اِل  ْبِن رَاِفعٍ ، َعْن َخاِلدِ ِن احْلََكِم، َحدَّ ْر َيُكْن، ْبِن َمْسُعوٍد: " اَل ُتْكِثْر َِهََّك، ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َما يُ َقدَّ

 َوَما تُ ْرَزْق َيَِْتِك "  
ثَُه، كَ  ِإْسنَاِدِه َأنَّ َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن اَنِفٍع اْلَمَعاِفرِ َعْنهُ يف   ِة اْبِن َأيِب الد نْ يَا َغرْيَ َأنَّ يف رَِوايَ صَّغَاِنِّ ال   ثِ َلْفُظ َحِدي َذا َوَجْدتُُه،  يَّ َحدَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َماِلٍك اْلَمَعاِفِريِّ َأنَّ َويف رَِوايَِة التِّنِّ  ٍع، َوَرَواهُ  ٍع َأْو اَنفِ ِد ْبِن رَافِ  َحدَّثَُه، َعْن َخالِ َر ْبَن َعْبِد هللِا ْبَن احْلََكمِ فَ عْ جَ يِسيِّ
ُ هللاِ   لُ و ْبِن َعْبِد هللِا اْلَمَعاِفرِيِّ قَاَل: َمرَّ َرسُ   َماِلكِ ي وَب، َعْن َعيَّاِش ْبِن َعبَّاٍس، َعنْ ُمَعاِويَةُ ْبُن ََيََْي، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب أَ   َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّ  مَ َعَلْيِه  اِبْبِن  اَل َم   " فَ َقاَل:  فَِإنَّ   ْسُعوٍد  َِهََّك  "، ُتْكِثْر  َيَِْتَك  تُ ْرَزْق  َوَما  َيُكْن  يُ ْقَدْر  َما   هُ 
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نْ يَا، َحدَّ   وبُ أَ ْشَراَن، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، َحدَّثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بِ   -  1145 ِصٍح، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن انَ َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
َقِطًعا. َوَرَواهُ ةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ََيََْي َأيِب ُمِطيٍع، فَ ثَ نَا بَِقيَّ َحدَّ    هُ ا أَْيًضا َسَلَمةُ ْبُن اْْلَِليِل، َعْن بَِقيََّة، َورُوِّينَ   ذََكَرهُ َهَكَذا ُمن ْ
أَي وَب، عَ  ِكتَاِب اْلَقَدِر ِمْن َحِديِث َيَْ يف  َمْسُعودٍ ْبِن َعبَّاسٍ ْن َعيَّاِش  ََي ْبِن  اْبِن  ، َعِن  احْلُبُِليِّ َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن  النَِّبِّ  ، َعْن  ، َعِن 

ُ َعَلْيهِ   .  َوَسلََّم أَنَّهُ رَآهُ َمْهُموًما فَ َقاَل َهَذا اْلَقْولَ َصلَّى اَّللَّ
 فيه انقطاع. قال المحقق: إسناده # 

 

بَانُ ُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد بْ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   -  1146 ثَ نَا َشي ْ  َحدَّثَ نَا غَاِلِب ْبِن َحْرٍب، َحدَّ
ُ ، َأنَّ َسائِ اْبِن ُعَمرَ   ْبِن ُشَرْحِبيٍل، َعنِ   ِن ْبِن ثَ ْرَواَن، َعْن ُهَزْيلِ محَْ رَّ لأَبُو َعَوانََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد ا اًل َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َك َلْو مَلْ َتََِْتَا أَلَتَ ْتَك "َتْمَرٍة َعائَِرٍة فَ َقاَل: " أََما إِنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإَذا بِ 
 ثقات.   لهارج# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َنصْ   - 1147 ثَ نَا أَبُو َبْكٍر اإْلِ   ا أَبُوِر ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد َْسَاِعيِلي  َعْمرِو ْبُن جُنَْيٍد السََّلِمي  ، َحدَّ
ْردَ ُعب َْيِد هللِا، َعْن أُ   ِن َجاِبٍر، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبنِ ابْ   نِ َرُق الدَِّمْشِقي ، َحدَّثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، عَ اأْلَزْ  ْرَداِء، َعْن  اِء، َعْن أَ مِّ الدَّ يِب الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ْلَعْبَد َكَما َيطْلُُبهُ َأَجُلهُ " َم قَاَل: " ِإنَّ الّرِْزَق يَطُْلُب اَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِمَن الّرِْزِق َيَْتِيِه، فَ ْلَيثِ َأنَّ مَ   - تَ َعاىَل َأْعَلُم  َوهللاُ   -َواْلُمَراُد هِبََذا    وًعا،ْلَولِيِد َمْرفُ ُن َعمَّاٍر، َعِن ا بْ   مُ اوََكَذِلَك َرَواهُ ِهشَ  ْق  ا ُقدَِّر لَهُ 

 َلِبهِ ِبِه، َواَل ُيَاوُِز احْلَدَّ يف طَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ا  -  1150 الطَّ مَ إْلِ َحدَّثَ نَا  أَبُو  ْبُن حمَُ اُم  َسْهُل  ُسَليْ يِِّب  ْبِن  َحاِمدُ   -  ِإْماَلءً   -َماَن  مَِّد  َعِليٍّ  أَبُو  َعْبِد هللِا   َأْخرَباََن  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد 
َعْمرِو ْبِن ْبُن احْلَجَّاِج، َعْن  اِبْلَبْصَرِة، َحدَّثَ نَا ُشْعَبةُ    اءُ َعزِيِز، َحدَّثَ نَا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن يَزِيَد الرَّفَّ ي ، َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َعْبِد الْ اْْلََروِ 

َمْسُعوٍد، قَاَل: قَ   ُمرََّة، َعنْ  ْبِن  ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا  َعَليْ َشِقيِق   ُ ُيَشّرِفُوَن اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَق َْواٍم  َما اَبِل  ِه َوَسلََّم: " 
َوي َ وَ   اْلُمرْتَِفنيَ  اِبْلُقْرآنِ َيْسَتِخف وَن اِبْلَعاِبِديَن،  تَ رَُكوُه، فَِعْنَد َذِلَك يُ ْؤِمُنو َأْهَواَءُهمْ َما َواَفَق    ْعَمُلوَن  َأْهَواَءُهْم  َوَما َخاَلَف  بِب َْعٍض  ،  َن 

ِفيَما    َيْسَعْونَ ْزِق اْلَمْقُسوِم، َواَل ِر َواأْلََجِل اْلَمْكُتوِب، َوالرِّ و دُ قْ ْسَعْوَن ِفيَما يُْدَرُك بَِغرْيِ َسْعٍي ِمَن اْلَقَدِر اْلمَ َوَيْكُفُروَن بِب َْعٍض، َويَ 
  تَ ُبوُر "  اْلَمْشُكوِر َوالتَِّجارَِة الَّيِت اَل ْدَرُك ِإالَّ اِبلسَّْعِي ِمَن اجْلَزَاِء اْلَمْوفُوِر َوالسَّْعيِ اَل يُ 

أَبُو َأمْحَدَ اِد اَبِطلٌ اِء َهَذا َوُهَو هِبََذا اإْلِْسنَ فَّ رَّ َهَذا َحِديٌث يُ ْعَرُف ِبَعْمرِو ْبِن يَزِيَد ال َأْخرَباََن أَبُو    -يَما  ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفِظ فِ   ، ذََكَرهُ 
 َعَف ِمْنهُ مَلْ َأذُْكْرهُ ، َورُِوَي َذِلَك ِبِِْسنَاٍد آَخَر َأضْ َسْعٍد اْلَمالِيِِن  َعْنهُ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبنُ   -  1152 أَبُو حُمَمَِّد  َأْخربََ   َأْخرَباََن  اأْلَْصب ََهاِن ،  ثَ نَ يُوُسَف  ْبُن َسِعيٍد اإْلَِخِْيِمي  ِِبَكََّة، َحدَّ َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  ا عَ اَن  اجْلَِليِل  ْبُد 
ثَ نَ َعاِصٍم اْلَمِديِِن   ثَ نَا َهارُوُن ْبُن ََيََْي احْلَاِطِب ، َحدَّ َبرْيِ، ِد ْبِن الز  اُن ْبُن َخالِ َوقَاَل َمرًَّة: ُعْثمَ   -َماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َخاِلٍد،  ثْ عُ   ا، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ، َعْن أَبِيهِ  ا َتُكوُن  َّنََّ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ِإىَل ِذي دِ  َأْو َحَسٍب، َوِجهَ الصَِّنيَعةُ  َوالت ََّود    اِء احْلَج ،اُد الض َعفَ يٍن  ِلَزْوِجَها،  الت َّب َع ِل  اْلَمْرَأِة ُحْسُن  َوَما َوِجَهاُد  الدِّيِن،  ِنْصُف  ُد 
َل َمرًَّة ُأْخَرى:  ُبوَن " َوقَاْيُث ََيَْتسِ اْلُمْؤِمِننَي ِمْن حَ   َأْن َيَْعَل َأْرزَاَق ِعبَاِدهِ هللاُ   اق َْتَصَد، َواْست َْنزِلُوا الّرِْزَق اِبلصََّدَقِة، َوَأََب َعاَل اْمُرؤٌ 

   " َوَما َعاَل اْمُرٌؤ َقط  َعَلى اْقِتَصاٍد "
َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ  َماُم  اإْلِ الْ قَاَل  َأْحَفظُهُ َعَلى َهَذا  َوَهَذا َحِديٌث اَل  تَ َعاىَل: "  اإْلِْسنَاِد َوُهوَ هِ جْ وَ   هِبََذا  َمرًَّة، فَإِ  ِإالَّ  ْن َصحَّ  َضِعيٌف 

َأََب َفمَ  ََيَْتِسبُ ْعنَاُه:  َحْيُث  ِمْن  أَْرزَاِقِهْم  يَع  َيَْعَل جَِ َأْن  يَ ْرزُ  هللاُ  فَِإنَّ هللاَ  َوُهَو َكَذِلَك  َأنَّ وَن  ََيَْتِسبُوَن، َكَما  َحْيُث  ِمْن  ِعبَاَدهُ  ُق 
يُب َمْعِداًن أَْو  َوَقْد يَ ْرزُقُ ُهْم ِمَن َحْيُث اَل ََيَْتِسُبوَن َكالرَُّجِل ُيصِ رْيَ َذِلَك،  اثَِتِه َوغَ َث يَ ْرزُقُهُ ِمْن ِحرَ زُقُهُ ِمْن جِتَارَتِِه، َواحْلَارِ رْ ي َ   التَّاِجرَ 

ًزا، أَْو مَيُوتُ  ىَل َخرْيٍ  ْل َأَحًدا إِ مَلْ يُ َوصِّ   : ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل  َواَل ُسَؤاٍل َوََنُْن مَلْ نَ ُقلْ سٍ فْ ن َ َلهُ قَرِيٌب َفرَيِثُُه، َأْو يُ ْعَطى ِمْن َغرْيِ ِإْشرَاِف   َكن ْ
َا قُ ْلنَا: إِنَّهُ قَ  نَي  ْم َأْن َيْسُلُكوَها ُمت َوَكِّلِ هبِِ   ىَل ًقا َجَعَلَها َأْسبَااًب َْلُْم ِإىَل َما يُرِيُدوَن فَاأْلَو ْد َبنيََّ ِْلَْلِقِه َوِعبَاِدِه طَرِيِإالَّ َِبَْهٍد َوَسْعٍي؛ َوِإَّنَّ

َها، َوُيَّرُِدوا الت َّوَك َل عَ َما يُ َؤمِّلُ  من بُ ُلوِغ َعَلى هللِا تَ َعاىَل  َها َولَْيَس يف َشْيٍء ِمْن َهِذِه اأْلَ ونَهُ ُدوَن َأْن يُ ْعِرُضوا َعن ْ َحاِديِث َما يُ ْفِسُد ن ْ
 " قَ ْولَنَا َوهللاُ تَ َعاىَل َأْعَلُم 

 ضعيف بمرة. قال المحقق: إسناده  #
 

َعْبدُ   -  1154 حُمَمٍَّد  أَبُو  اأْلَْصب ََهاِن ،  َأْخرَباََن  يُوُسَف  ْبُن  هللِا  اأْلَْعرَ   ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  مُ َأْخرَباََن  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  َحدَّ  ، َعاوِيَةَ  ايِبِّ
ثَ نَا اْبُن ثَ وْ لْ ا   اْلَقْيَسَراِن ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسفَ  ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ،   هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   ح  -اَبَن، ِفْراَييِب ، َحدَّ

ثَ نَا احْلَسَ  َة، َعْن َأيِب ُمِنيٍب  ، َحدَّثَ نَا َحسَّاُن ْبُن َعِطيَّ نَ ابَ لنَّْضِر، َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ََثِبِت ْبِن ثَ وْ ُن ْبُن اْلُمَكرَِّم، َحدَّثَ نَا أَبُو اَحدَّ
، ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعِن اْبِن عُ   اجْلَُرِشيِّ لسَّْيِف َحّتَّ يُ ْعَبَد هللاُ َوْحَدهُ  : " بُِعْثُت َبنْيَ يََدِي السَّاَعِة ابِ َمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ي، وَ عِ جُ اَل َشرِيَك َلُه، وَ  ُهْم "  َمْن َخاَلفَ  غَاُر َعَلىُجِعَل الذِّلَّةُ َوالصَّ َل رِْزِقي حَتَْت ِظلِّ ُرحمِْ  َأْمِري، َوَمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم فَ ُهَو ِمن ْ
ُهْم " ْبِد هللِا َومَلْ َيْذُكْر ايِث َأيِب عَ َلْفَظ َحدِ   ْبُن يُوُسَف " َوَمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم فَ ُهَو ِمن ْ

 ال بأس به. المحقق: إسناده ل قا #
 

ثَ نَا احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب اَحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  1155 دَّثَ نَا ْبِن َعْبِد هللِا اْلَقطَّاُن، قَااَل: حَ ْلَعْدُل، َوَأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  ِفُظ، َحدَّ
ْبنُ  ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َحدَّثَ نَا َعِلي   َأيِب ِهْندَ اصِ عَ   ََيََْي  َأيِب َحْرِب ْبنِ ٍم، َعْن َداُوَد ْبِن  َأيِب اأْلَ ، َعْن  اْلَبْصِري ، ْسَوِد، َحدَّ   َثِِن طَْلَحةُ 

هِبَا عِ قَاَل: َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا ِإَذا قَ  هِبَاِدَم اْلَمِديَنَة َفَكاَن لَهُ  َيُكْن َلهُ  يٌف نَ َزَل الص فََّة، فَ َقِدْمُت  رِّ عِ   ّرِيٌف نَ َزَل َعَلى ِعّرِيِفِه، فَِإْن مَلْ 
َيكُ  َومَلْ  هِبَااْلَمِديَنَة  يل  فَ ن َ   ْن  َصلَّىِعّرِيٌف  هللِا  َرُسوُل  نَا  َعَلي ْ ُيِْري  وََكاَن  الص فََّة،  يَ ْومٍ   َزْلُت  َوَسلََّم، ُكلَّ  َعَلْيِه   ُ َْتٍْر  اَّللَّ ِمْن  ا  ُمدًّ  

رَ  بِنَا  َفَصلَّى  اْْلُُنَف،  َوسَ ولُ سُ َوَيْكُسواَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  ب َ   يَ ْوٍم  َذاَت  َصَلَواتِ لََّم،  الن ََّهاِر،ْعَض  َأْهُل      اَنَداهُ  اْنَصَرَف  فَ َلمَّا 
نَا اْْلُُنُف، َفَماَل َرُسوُل : اَي َرُسوَل هللِا َأْحَرَق بُطُونَ نَا  الص فَِّة مَيِينًا َوِِشَااًل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   هللاِ التَّْمُر َوََتَرََّقْت َعَلي ْ ِإىَل ِمْنرَبِِه،    َصلَّى اَّللَّ

َفَحمِ َفصَ  َوأَ ِعَدهُ  ِمْن قَ ْوِمِه، َحّتَّ قَ َد هللاَ  َلِقَي  َما  َة  أََتى َعَليَّ َوَعَلى صَ ْثََن َعَلْيِه َفذََكَر ِشدَّ يَ ْوًما  اَل: " فَ َلَقْد  ِبْضَع َعْشَرَة  اِحِب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َْتُْر اأْلَرَاكِ  َرُسوِل هللاِ قَاَل: طََعامُ ٍب: َوَما اْلرَبِيُر؟  رَبِيَر " قَاَل: قُ ْلُت أِلَيِب َحرْ لْ ا   َوَمايل َولَهُ طََعاٌم ِإالَّ   فَ َقِدْمنَا    َصلَّى اَّللَّ

َز َوالهللاِ ْنَصاِر َوُعْظُم طََعاِمِهِم التَّْمُر فَ َواُسواَن ِفيِه، فَ وَ َوانِنَا َهُؤاَلِء ِمَن اأْلَ َعَلى ِإخْ  ِكْن  ِمْنُه، َولَ لَّْحَم أَلَْشب َْعُتُكمْ  َلْو َأِجُد َلُكُم اْْلُب ْ
 كَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َأََنُْن اْلي َْوَم َخرْيٌ َأْو َذلِ ، َويُ َراُح َعَلْيِه أبُِْخَرى قَاَل: ف َ ْن ُتْدرُِكوا زََمااًن َحّتَّ يُ ْغَدى َعَلى َأَحدُِكْم َِبَْفَنةٍ َعَسى أَ 



71 

 

أَنْ تُ ا َبْل  اَل،   " قَاَل:  أَ ْلي َْوِم؟  َخرْيٌ،  اْلي َْوَم  اْلي َوْ ُم  ُمَتَحاب  نْ ُتُم  بَ ْعٍض  َم  رِقَاَب  بَ ْعُضُكْم  َيْضِرُب  يَ ْوَمِئٍذ  َوأَنْ تُْم  قَاَل  أُ   -وَن،   -رَاهُ 
 ُمت َبَاِغُضوَن "  

 حسن.لمحقق: إسناده # قال ا
 

احْلََسِن َعِلي    -  1158 أَبُو  َأْخربََ بْ   َأْخرَباََن  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ انَ ُن  َأمْحَُد  ِإَْسَاِعيلَ   أَبُو  َأْخرَباََن  ِْمِذي   اُر،  ح   - الرتِّ
ثَ نَا أَبُو ِإَْسَاِعيَل حمَُ بٍ نْ خَ ِزي ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  ٍل حُمَمَُّد ْبُن َنْصَرَوْيِه اْلَمْروَ َوَأْخرَباََن أَبُو َسهْ  َل مَُّد ْبُن ِإَْسَاِعي، َحدَّ

ِْمذِ  ِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريَّ،  َل، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َعْمرِو ْبِن َعبْ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزَة، َحدَّثَ نَا َحاِتُ ْبُن ِإَْسَاِعي ي ، َحدَّث َ الرتِّ
كَّْل "  ْرِسُل رَاِحَليُتْ َوأَتَ وَكَُّل؟ قَاَل: " َبْل قَ يِّْدَها َوتَ وَ وَل هللِا، أُ ي : اَي َرسُ ْبُن أَُميََّة الضَّْمرِ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َعْمُرو    رِ فَ َعْن َجعْ 

 َوَلْفظُُهما َسَواءٌ 
 ه. يحسن غبر أنني لم أجد ترجمة لشيخ البيهقي محمد بن نصرو ق: إسناده # قال المحق

 

بْ   -  1159 َنْصِر  أَبُو  اْلَعبَّ َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  قَ تَاَدَة،  ِإْدرِيسَ اسُ ُن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  َحدَّ النَّْضَرِوي ،  اْلَفْضِل  ْبُن  ث َ   َحدَّ ْبُن ،  ِهَشاُم  نَا 
ثَ نَا حَ  ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َعْبِد هللِا ْبنِ َعمَّاٍر، َحدَّ :  َميََّة، قَالَ ْمرِو ْبِن أُ ْبِن أَُميََّة، َعْن عَ يََّة، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو  مَ أُ   اِتُ 

 َل: " اْعِقْلَها َوتَ وَكَّْل " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، أُْرِسُل اَنَقيِت َوأَتَ وَكَُّل؟ قَا
 حسن.حقق: إسناده # قال الم

 

اْلُمْستَ   -  1160 َجْعَفٍر  أَبُو  حمَُ لِ مْ َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َأْخرَباََن  الضَّبُِعي ،مَّ ي،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َعِليِّ   ُد  ْبُن  احْلََسُن  زاَِيٍد،  َحدَّثَ نَا  ْبِن   
ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن ا  ، َحدَّثَ نَا َعبْ َحدَّ ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن َعْبِد هللاِ ْلُمْنِذِر احْلَِزاِمي  ِر ْبِن َعْمرِو ْبِن أَُميََّة، َعْن َجْعفَ   نِ بْ   ُد هللِا ْبُن ُموَسى، َحدَّ

 كَّْل " أَتَ وَكَُّل؟ قَاَل: " َبْل قَ يِّْد َوتَ وَ رِو ْبِن أَُميََّة، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، أُْرِسُل وَ  أَبِيِه َعمْ َميََّة، َعنْ َعْمرِو ْبِن أُ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبنُ ْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ َأْخرَباََن عَ    اْلَقطَّاُن،َسنْيِ ْبُن اْلَفْضلِ احلُْ   َأْخرَباََن أَبُو  -  1171 ُسْفيَاَن، َحدَّثَ نَا   ِر ْبِن ُدُرْست ََوْيِه، َحدَّ
ثَ نَ أَبُو   ، قَاَل: ُسِئَل َرسُ   رْيٍ ا ُسْفيَاُن، َعْن َواِئِل ْبِن َداُوَد، َعْن َسِعيِد ْبِن ُعمَ نُ َعْيٍم، َوقَِبيَصُة، قَااَل: َحدَّ   وُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اأْلَْنَصاِريِّ

  بَ ْيٍع َمرْبُوٍر " اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ قَاَل: " َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه، وَُكل  َسلََّم َأي  َعَلْيِه وَ 
  -َو َخطَأٌ "  ْعُضُهْم َوهُ ي : " َوَأْسَنَدهُ ب َ  َوائٍِل ُمْرَساًل قَاَل اْلُبَخارِ نْ عَ   ،ْرَساًل وََكَذِلَك َرَواهُ َجرِيٌر َوحُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيدٍ َهَكَذا َجاَء ِبِه مُ 

 -يَ ْعِِن َما 
 رجاله ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَافِ   -  1172 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوَب، حَ َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  حُمَمٍَّد، َحدَّ ث َ دَّ ُظ، َحدَّثَ نَا  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ْبنُ نَا  اأْلَْسَوُد    ثَ نَا 
ثَ نَا ُسفْ َعاِمٍر، حَ  ِه، قَاَل: ُسِئَل َرسُ يَاُن الث َّْورِي ، َعْن َوائِِل ْبِن َداُوَد، َعْن َسِعيِد ْبِن عُ دَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرْيٍ، َعْن َعمِّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُل؟ قَاَل: " َكْسٌب َمرْبُوٌر " "  ضَ فْ أَ َأي  اْلَكْسِب  
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 َوَرَواهُ َشرِيٌك َكَما " 
 رجاله ثقات. ده حقق: إسنا# قال الم

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حَ  - 1173 ثَ نَادَّ دَّثَ نَا اأْلَْسَوُد حَ  ،اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري   ُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ُ َعَلْيهِ ، َعْن َخالِِه َأيِب بُ ْرَدَة، قَاَل: ُسئِ ِن َداُوَد، َعْن جَِيُع ْبُن ُعَمرْيٍ دَّثَ نَا َشرِيٌك، َعْن َواِئِل بْ حَ   ،ْبُن َعاِمرٍ   َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َمرْبُوٍر "    الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكل  بَ ْيعٍ لُ مَ عَ َوَسلََّم َأي  اْلَكْسِب َأْطَيُب َأْو أَْفَضُل؟ قَاَل: " 
ٌ ِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأخْ َأْخرَباََن أَبُو َنصْ  ثَ نَا ُمَطنيَّ َراُج، َحدَّ ْعُت حُمَمََّد ْبَن َعْبِد هللاِ   رَباََن أَبُو احْلََسِن السِّ َوذََكَر َلهُ َهَذا   - ْبِن َُّنرَْيٍ،  قَاَل: َسَِ

َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ  الَ قَ  .ا ُهَو َسِعيُد ْبُن ُعَمرْيٍ َّنََّ إِ  قَاَل: -احْلَِديَث   َعْن َواِئٍل فَ غََلَط يف ِإْسنَاِدِه "   تَ َعاىَل: " َرَواهُ اْلَمْسُعوِدي ،اإْلِ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ث َ ا  نَ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّث َ   -  1174 ثَ نَا ُمَعاِويَةُ ْبُن نَّْضِر، َحدَّ َد ْبِن ال نَا حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ
 َأي  اْلَكْسِب  هللاِ    رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِقيَل اَي َرُسولَ َوائِِل ْبِن َداُوَد، َعْن َعبَايََة ْبنِ َعْمرٍو، َحدَّثَ نَا اْلَمْسُعوِدي ، َعْن  

 وٍر "  بَ ْيٍع َمربُْ ِدِه، وَُكل  " َكْسُب الرَُّجِل بِيَ  َأْطَيُب؟ قَاَل:
 رجاله ثقات إال أن المسعودي كان اختلط. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ   -  1176 ، َحدَّ ، دَّثَ نَا َحْرَمَلةُ ْبُن ََيََْي ، حَ َسْلمٍ   ُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ بْ عَ   االِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن عَ  َثِم، َعْن َأيِب َسعِ   ْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َدرَّاٍج،َحدَّ ُ َعَلْيِه َعْن َأيِب اْْلَي ْ ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ يٍد اْْلُْدِريِّ

َا رَُجٍل َكَسبَ لَّ سَ وَ  َأمي  ِمْن َحاَلٍل،  َم قَاَل: "  َمااًل  ن َ   َأْو  فََأْطَعَم  زََكاٌة،ْفَسُه،  لَهُ  ِمْن َخْلِق هللِا، فَِإنَّهُ  َا رَُجٍل   َكَساَها َفَمْن ُدونَهُ  َوَأمي 
َيُكْن   مَلْ  اللُهمَّ َصلِّ ُمْسِلٍم  َصَدَقٌة فَ ْلي َُقْل يف ُدَعائِِه:  ِعْنَدهُ  اْلُمْؤمِ   َلى حُمَمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك،عَ   َلهُ  َواْلمُ َوَصلِّ َعَلى  ْؤِمنَاِت، ِننَي 

َا لَهُ زََكاٌة " وقَالَ وَ  َع َخرْيًااْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت، فَِإنَّ ت ََهاهُ اجْلَنََّة "   : " اَل َيْشَبْع ُمْؤِمٌن َسَِ  َحّتَّ َيُكوَن ُمن ْ
 اْبِن َوْهبٍ  ى، َوَغرْيُهُ َعنِ ِن َعْبِد اأْلَْعلَ ، َعْن يُوُنَس بْ ةَ َرَواهُ اْبُن ُخَزميَْ 

 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق
 

، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْمُروَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلمِ   - 1178  ْبُن حُمَمٍَّد،  حُ الِ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْ َراِهيَم اْلُبَخاِري ، َحدَّثَ نَا صَ   ي 
ثَ نَا ُمْصعَ  ، َحدَّثَ نَ َحدَّثَ نَا هِ   ز برَْيِي ،ُب ْبُن َعْبِد هللِا ال َحدَّ َعْن ا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه،  َشاُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِعْكرَِمَة اْلَمْخُزوِمي 

ُ عَ    "  ِمْن َخبَااَي اأْلَْرضِ  ِه َوَسلََّم: " اطْلُُبوا الّرِْزقَ يْ لَ َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا َأرَاَد ِبِه احْلَْرَث َوِإََثرََة اأْلَْرِض لِلزَّرْعِ ِإْن َصحَّ َوَهَذا     فَِإَّنَّ

 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
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ثَ نَا أَ ا  وبُ اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، ِمْن َأْصِلِه، َحدَّثَ نَا أَ َأْخربََ  - 1179 ُب ْبُن َعْبِد ثَ نَا ُمْصعَ وِسي ، َحدَّ بُو أَُميََّة الطََّرسُ ْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ
ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعْبدِ  َعْن َعاِئَشةَ  ،يهِ مْحَِن ْبِن احْلَاِرِث، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِ هللِا ْبِن ِعْكرَِمَة، َعْن َعْبِد الرَّ  هللِا ْبِن ُمْصَعٍب، َحدَّ

هَ   َسلََّم قَاَل: " اْلَتِمُسوا الّرِْزَق يف َخبَااَي اأْلَْرِض "  َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ ا، َأنَّ َرُسوَل هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ
ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، أَ وَ  ثَ نَا هُبْلُوٌل اأْلَ ص  ال ْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ َحدَّ   َعْبِد هللاِ  ُمْصَعُب ْبنُ نْ بَاِري ، َحدَّثَ نَا ويف ، َحدَّ

 اَل ُمْصَعٌب: ِهَي اْلَمَعاِدنُ َة، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ قَ الز َبرْيِي ، َحدَّثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِعْكرِمَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَفْضِل بْ أَخرَباَِن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَ   -  1180 َمْنُصوٍر، َحدَّثَ نَا   ْبنُ ُن َُخَرْيََوْيِه، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، َحدَّثَ نَا َسِعيُد  اَدَة، َحدَّ
ْعُت َسِعيَد ْبَن َأيِب َسِعيحُمَمَُّد ْبُن عَ  ْعُت َأابَ الْ   دٍ مَّاٍر اْلُمَؤذُِّن، قَاَل: َسَِ ُ  هللِا َصلَّ قَاَل َرُسولُ    ُهَريْ َرَة، يَ ُقوُل:َمْقرُبِيَّ، يَ ُقوُل: َسَِ ى اَّللَّ

 َعاِمِل ِإَذا َنَصَح "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرْيُ اْلَكْسِب َكْسُب يََدِي الْ 
 رٍ اَزمْيََة، َعْن َعِليِّ ْبِن َحَجٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعمَّ َرَواهُ اْبُن خُ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ْبنِ ْخرَبانَ أَ   -  1181 َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ُعب َيْ   ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  َحدَّ َعْبَداَن،  مَ   ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  َحدَّ بَ ٍد،  َشي ْ ثَ نَا  َحدَّ  ، اأْلُبُ لِّي  ْبُن ْهِديٍّ  اُن 
ث َ َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ ،  ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -فَ ر وَخ،   بَاُن، َحدَّثَ نَا  ْبُن ُسْفيَ نَا احْلََسنُ يٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا َشي ْ اَن، َحدَّ

، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعنْ أَبُو الرَّبِيِع السَّمَّانُ  ب   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َيُِ   َساملٍِ
 ْحرَتَِف " اْلُمْؤِمَن اْلمُ 

 اِبْلَقوِيَّنْيِ " بُو الرَّبِيِع، َعْن َعاِصٍم َولَْيَسا َويف رَِوايَِة اْبِن َعْبَداَن: " الشَّابَّ اْلُمْحرَتَِف " " تَ َفرََّد بِِه أَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ حُمَمَِّد    رَبَِن احْلَُسنْيُ ْبنُ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ أَبُو َعبْ   انَ َأْخربََ   -  1182 ثَ نَا ا  ْبِن ََيََْي، َحدَّ حْلَُسنْيُ ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، َحدَّ
ثَ نَا هبُْ  َمْنُصوٍر، َحدَّ ِإْسَحاَق السَِّبيِعي  ْبُن  أَبُو  ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا  ، قَالَ عَ   ،لُوُل  احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ النَِّب  َصلَّ ِن  ُ عَ : ُسِئَل  َلْيِه ى اَّللَّ

  "  َم َأي  اأْلَْعَماِل َأزَْكى؟ قَاَل: " َكْسُب اْلَمْرِء بَِيِدهِ َوَسلَّ 
ثَ نَا  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبنِ دَّ حَ اِفُظ، َأْخرَبَِن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  ، ْبُن َمْنُصورٍ احْلَُسنْيُ    ُخَزمْيََة، َحدَّ

ثَ نَا هُبُْلوُل ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا أَبُو ِإْسَحاَق  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ السَِّبيِعي ، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعلِ َحدَّ ، قَاَل: ُسِئَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  َفذََكَرهُ ، مَ يٍّ
 دا. ف جضعي # قال المحقق: إسناده 

 

عَ   -  1187 أَبُو  َحدَّ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  حَ ْبِد  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  هللِا  ثَ نَا  ُعب َْيِد  ْبُن  حُمَمَُّد  َحدَّثَ نَا دَّثَ نَا  اْلُمنَاِدي، 
أَ  ثَ نَا  َحدَّ حُمَمٍَّد،  ْبُن  الز َبرْيُ  ا   وبُ يُوُنُس  َحدََّثِِن  َثِِن لضَّحَّاِك،  َحدَّ ُعب َْيٍد،  اَنِفٌع  ْبُن  اَنفِ   -  ُعَمَر  َولَْيَس  اْبِن  َمْوىَل  قَاَل: ُكْنُت   -ٌع 

ُثَّ  ِمْصَر  ِإىَل  فَ َأْختَِلُف  اْلِعَراَق،  آِتَ  َأْن  يل  بََدا  قُ ْل  أَْيَن؟  قَاَلْت:  َها  َعَلي ْ َفَسلَّْمُت  َعاِئَشةَ  َماَلَك :  تُ أَتَ ْيُت  قَاَلْت:  اْلِعَراُق، 



74 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإَذا ُقِسَم أِلََحدُِكْم رِ هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  ْتَجِرَك؟ فَِإّنِ َسَِ َوِلمَ  هُ َأْو يَ ت ََنكََّر َلهُ  ْزٌق َفاَل يََدْعهُ َحّتَّ يَ ت ََغريََّ لَ اَّللَّ
 " 

 الِ  اْلمَ رَْأسَ  ُت اْلِعَراَق َفَما رََدْدتُ ئْ جِ فَ َشكَّ أَبُو الضَّحَّاِك، قَاَل: 
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

ْبُن اَبَلَوْيِه قَااَل: أَنْ بََأاَن ِبْشُر ْبُن ُموَسى،    ُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َوأَبُو َبْكرِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر بْ   -  1190
ْعُت َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص،   ْبِن راََبحٍ ى ْبُن َعِليِّ ِرُئ، َحدَّثَ نَا ُموسَ ا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمقْ نَ ث َ َحدَّ  ْعُت َأيِب يَ ُقوُل: َسَِ يَ ُقوُل: ، قَاَل: َسَِ

ُتهُ فََأَمَرِن َأنْ بَ َعَث ِإيَلَّ َرُسوُل هللِا صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَ ي ْ ُتهُ وَ ْلُت، ُثَّ   آتَِيهُ قَاَل: فَ َفعَ َذ َعَليَّ ثِيَايِب َوِساَلِحي، ُثَّ خُ آ  لَّى اَّللَّ ُهَو أَتَ ي ْ
َوُيْسِلُمَك، َوأَ   قَاَل: " اَي َعْمُرو ِإّنِ أُرِيُد َأنْ يَ ت ََوضَّأُ َفَصعََّد يفَّ النَّظََر، ُثَّ طَْأطَأَ، ُثَّ   ُب َلَك غَ رْ أَبْ َعَثَك َعَلى َجْيٍش فَ يُ ْغِنُمَك هللاُ 

اإْلِْساَلِم َوَأْن َأُكوَن َمَع  ُأْسِلْم رَْغَبًة يف اْلَماِل، َوَلِكْن َأْسَلْمُت رَْغَبًة يف    ، ِإّنِ ملَْ َرُسوَل هللاِ َماِل "، فَ ُقْلُت: اَي  رَْغَبًة َصاحِلًَة ِمَن الْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل يل: " اَي عَ  َرُسولِ   ُجِل الصَّاِلِح " و: نِْعَم اْلَماُل الصَّاِلُح لِلرَّ رُ مْ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 رجاله موثقون. اده # قال المحقق: إسن
 

ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضلِ   يَم الصَّْيَداَلِن ، َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْ َراهِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبانَ   - 1192 ثَ نَا أَبُو  دَّ حَ   ،َحدَّ
ثَ نَ   اْلَماَل لَِيِصَل بِِه َرمِحَُه، هُ قَاَل: " اَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيُِب  ، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، رَفَ عَ ُمَرجَّى ْبُن رََجاٍء، َعْن ُشْعَبةَ   االنَّْضِر، َحدَّ

َهاِشِم ْبِن اْلَقاِسِم،    يِب النَّْضرِ ُه، َعْن أَ َبَة َوقَاَل ِفيِه َغريُْ ، َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَاِب ُشعْ "  هِ دَِّي بِِه أََمانَ َتُه، َوَيْست َْغِِنَ ِبِه َعْن َخْلِق رَبِّ َويُ ؤَ 
 يٍد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنسٍ َعِن اْلُمَرجَّى ْبِن رََجاٍء، َعْن َسعِ 

 
ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ   -  1193 ، َحدَّ َوْيِه، َحدَّثَ نَا أَ احَ   َحدَّثَ نَاهُ السََّلِمي  ِْمذِ  ْبِن َماِلكٍ مْحَُد ْبُن َعْبِد هللاِ ِمِد ْبِن َمت ْ ثَ نَا أَبُو  الرتِّ ي ، َحدَّ

َمْسَلمَ  ْبُن  اْلَعاَلءُ  الرَّوَّاُس  النَّْضِر، َفذََكرَ َساملٍِ  أَبُو  ثَ نَا  ِفيِه رَاِويَ َة، َحدَّ اإْلِْسنَاِد َوقَاَل  هِبََذا  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا قَ   ،ةٌ ُه. َهَكَذا رُِوَي 
ُتُه، وَ  . َوَلِكِنِّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ  َا يُ ْرَوى َهَذا اْلَكاَلُم ِبَعْيِنِه ِمْن قَ ْوِل َسِعيِد بْ ِهب ْ  ِن اْلُمَسيِّبِ ِإَّنَّ

 يف. ضع# قال المحقق: إسناده 
 

َأْخربََ   -  1209 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َحدَّ ِن َأْخرَباََن  اجْلَرَّاِحي ،  َبْكٍر  أَبُو  بْ   ََيََْي  َحدَّ ثَ نَا  َساَسَوْيِه،  اْلكَ ُن  َعْبُد  الس كَِّري ، ثَ نَا  رمِِي 
ثَ نَا َوْهُب ْبُن زَْمَعَة، قَالَ    ُم هللاُ اِبلّرِْزِق، فَ َقاَل َعْبدُ هُ َتَ ْبِد هللِا: ِإنَّ رَُجاًل قَاَل: َلْو تَ َعبََّد النَّاُس أَلَ : قَاَل اْبُن َأيِب رِْزَمَة: ِقيَل لِعَ َحدَّ

ت َُغوَن ِمْن َفْضِل هللِا{  ى النَّاَس اِبْلَمَعاِش "، فَ َقاَل: }َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اهللاَ ابْ ت َلَ   َهَذا، ِإنَّ   هللِا: " اَل يُ ْعَرفُ  ]املزمل: أْلَْرِض يَ ب ْ
هللِا َصلَّ 20 َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  َوَقْد َكاَن   " قَ ْوٌم ْلَُ َّللَُّ ا  ى [:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  أَ   َوأَبُو  َأْمَواٌل  َلهُ  ْم  َوُفاَلٌن؛  َحاِئُط َكَذا ي وَب  َوُفاَلٌن   ،

ُ َعَلْيِه َوسَ   َن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر فَ َلمْ َوآَخُروَن لَْيَس َْلُْم َكِثرُي َشْيٍء، مِ  وا ، َومَلْ َيَُْمْرُهْم َأْن مُيِْسكُ مَ لَّ ُيَضيِّْق َعَلْيِهِم النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َلٍة، َوي َ   رِبُُهْم ِبِه " ، َوَلِكْن َيَُْمْرُهْم اِبلت َّْقِدَمِة، َوَمْوِضِع اْلَفْضِل َوَيُْ ْلَبِقيَّةِ َتَصدَّقُوا ابِ قُوَت لَي ْ

 م أعرف حال بعض رواته: الجراحي وابن ساسويه والسكري. ل# قال المحقق: إسناده 
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رَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ال    أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،انَ ربََ خْ أَ   -  1278 ثَ نَا َأمْحَدُ سِّ ثَ نَا أَبُو بَ   اُج، َحدَّثَ نَا ُمَطنيٌَّ، َحدَّ ْكِر ْبُن  ْبُن يُوُنَس، َحدَّ
ْبِن حَ َعيَّاٍش، َعْن ِهَشامِ  أَ   َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:  اْبِن ِسريِيَن، َعْن  الْ ابَ صَ سَّاَن، َعِن  ِإىَل  اْمَرأَتُُه:  رَبِّيَِّة، فَ َقاَلِت   رَُجاًل َحاَجٌة َفَخَرَج 

وِر خبز َوِشَواٌء َوالرََّحى َتْطَحُن فَ َقاَل: ِمْن ْفَنةُ َمْْلَى َعِجينًا، َويف الت َّن  ق ْنَا َما نَ ْعَتِجُن َوََنَْتِبُز، فَ َقاَل: َفَجاَء الرَُّجُل واجلَْ اللُهمَّ اْرزُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:" َلْو تَ رََكَها لَ َحى فَ َقاَل رَ َحْوَل الرَّ   َوَجلَّ، َفَكَنَس َما؟ فَ َقاَلْت: ِمْن رِْزِق هللِا َعزَّ اذَ هَ أَْيَن  َداَرْت َأْو  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِقيَاَمِة" َلَطَحَنْت ِإىَل يَ ْوِم الْ 
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َورُوِّينَا  ةِ ٌر يف ِكتَاِب َداَلِئِل اْلَمْعََن َوُهَو َمْذُكو يف َهَذا  اْلُمْقِرِئ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، نِ عَ قَاَل اْلب َي ْ  الن  بُ وَّ

 فيه لين. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَ  لسَّرِي  ا انَ  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، َحدَّث َ أَبُو َعْبِد هللِا، َأْخرَبانَ  ْخرَبانَ أَ  - 1283 َثِم، ا ُعْثَماُن ْبُن اْْلَي ْ ْبُن ُخَزمْيََة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َدَخَل َعلَ  ُسوَل هللِا َصلَّىثَ نَا َعْوٌف، َعْن حُمَمٍَّد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَ َحدَّ  ى ِباَلٍل َوِعْنَدهُ ُصرْبٌَة ِمْن َْتٍْر، فَ َقاَل: " اَّللَّ

َش ِمْن ِذي  ُكوَن لَهُ ُِبَاٌر يف اَنِر َجَهنََّم؟ أَْنِفْق ِباَلُل َواَل َتَْ ُل، َأْن يَ َشى اَي ِباَل تُُه، قَاَل: " َأَما َتَْ  ِباَلُل؟ " قَاَل: َْتٌْر ادََّخرْ ايَ ا  َما َهذَ 
 اْلَعْرِش ِإْقاَلاًل "  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   قَاَل: َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  دٍ مَّ َلَفهُ َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة فَ َرَواهُ َعْن َعْوٍف، َعْن حمَُ َخا  َْتًْرا ادََّخَرُه،  اَلٍل فَ َوَجدَ َم َعَلى بِ اَّللَّ
 َفذََكَرهُ ُمْرَساًل 

 اكم. ه ثقات غير أني لم أجد من ترجم لشيخ الحالرج# قال المحقق: إسناده 
ثَ نَا رَْوُح ُعب َْيِد هللِا اْلُمنَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  ْعُقوَب، َحدَّ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ   انَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ   -  1284 اِدي، َحدَّ

ِمث ْلَ  ُمبَاَرُك ْبُن َفَضاَلَة، عَ ْبُن ُعبَاَدَة، َفذََكَرهُ  َوَرَواهُ     ُهَريْ َرَة، َمْوُصواًل َوَخالََفهُ يِب أَ   ْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعنْ هُ 
َعْن حُمَمٍَّد، َعْن  َمْيُموٍن، َعِن اْبِن َعْوٍن،  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ   فَ َرَوايهُ َعْن يُوُنَس، ُمْرَساًل، َوَرَواهُ َبكَّارُ   ُن زُرَْيٍع،، َويَزِيُد بْ ِبْشُر ْبُن اْلَفْضلِ 

، فَ َرَوايَ  اذُ ْبُن ُمَعاٍذ، َوحُمَمَُّد ْبنُ عَ مُ  َأيِب ُهَريْ َرَة، َمْوُصواًل. َوَخاَلَفهُ   ْرَساًل ِن َعْوٍن، مُ ُه، َعِن ابْ َأيِب َعِديٍّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  1285 قَ تَادَ َأْخرَباََن  ْبُن  َنْصِر  حمَُ و  ثَ نَا  َحدَّ َأمحَْ َة،  ثَ نَا  َحدَّ اْلَعطَّاُر،  َحاِمٍد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اجْلَبَّ   دُ مَُّد  َعْبِد  ْبِن  احْلََسِن  اِر ْبُن 
ثَ نَا ِهاَلُل ْبُن سُ ْبُن َمِعنيٍ  ثَ نَا ََيََْي الص ويف ، َحدَّ  ثَ نَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َحدَّ ْعُت أََنًسا، َيْذكُ ، َحدَّ ُر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى َوْيٍد، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أُهْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   َغُد أَََتهُ مَّا َكاَن الْ َخاِدَمهُ َطرْيًا، فَ لَ لَهُ َثاَلُث طََواِيَر فََأْطَعَم    يَ دِ اَّللَّ ِبِه فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ئًا لِ أَ   َغٍد؛ ِإنَّ هللاَ َيَِْت ِبرِْزِق ُكلِّ َغٍد " مَلْ َأْنََك َأْن َُتَبَِّئ َشي ْ

 ضعيف. ده ناإس # قال المحقق:
 

احْلَافِ َوَأْخرَباََن أَبُ   -  1286 الزَّ ُظ، َحدَّثَ نَ و َعْبِد هللِا  ْبِن ُسَلْيَماَن  ْبُن َداُوَد  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ثَ نَا  ا  يَ ْعُقوَب يُوُسُف ْبُن اِهُد، َحدَّ أَبُو 
ثَ نَا َأمْحَُد بْ   احْلَُسنْيِ  ثَ نَا مَ حمَُ   نُ الص ويف  اِبلرِّيِّ ِمْن ِحْفِظِه، َحدَّ َبٍل، َحدَّ ِل ْبِن ُسَوْيٍد َأيِب  ي ، َعْن ِهاَل َة اْلَفَزارِ ْرَواُن ْبُن ُمَعاوِيَ مَِّد ْبِن َحن ْ
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قَ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  هللِا َصلَّىاْلُمَعلَّى،  َرُسوِل  ِإىَل  أُْهِدَي  َطريًْ   اَل:  فََأَكَل  َثاَلٌث  طََواِيُر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َخاِدُمهُ  وَ ا  اَّللَّ اْسَتَخْبأَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأمَلْ َأْنَِك َأْن تَ ْرَفعِ  َرُسوُل هللاِ َغِد فَ َقاَل َردَّ َعَلْيِه ِمَن الْ َطرْيَْيِن ف َ  ئًا لَِغٍد ِإنَّ هللاَ َيَِْت بِ َصلَّى اَّللَّ  رِْزِق ُكلِّ َغٍد " ي َشي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ِد مْحَُد ْبُن َعبْ ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا أَ اَل: َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَا ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ  أَبُو عَ انَ َأْخربََ   -  1287
ُمَعاوِ  أَبُو  ثَ نَا  َعْن حَ اجْلَبَّاِر، َحدَّ ُشَرْحِبيَل،  ْبِن  َساَلِم  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  َخالِ ةَ بَّ يََة،  ْبِن  َوَسَواِء  َخاِلٍد،  ْبِن  َدَخْلنَا    قَااَل:  َعَلى  ٍد، 

ئًا فََأَعنَّاهُ    هللِا َصلَّى  َرُسولِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ُيْصِلُح َشي ْ َما ََتَْزَهَزْت رُُءوُسُكَما، فَِإنَّ اإْلِْنَساَن  فَ َقاَل: " اَل تَ ْيَأَسا ِمَن الّرِْزِق  اَّللَّ
 "  ُثَّ يَ ْرزُْقهُ هللاُ  هُ َأمْحََر لَْيَس َعَلْيِه ِقْشٌر،م  أُ تَِلُدهُ  

 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
 

ثَ نَا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّدُ  - 1288 ثَ نَا حُمَمَُّد بْ  ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ يَسى،  عِ  نُ اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا ُشَعْيُب ْبُن َحرْ  ٍم، ْبِد اْلَعزِيِز، َأْخرَباََن أَبُو نُ َعيْ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاُء، َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن عَ  قَ تَاَدَة،  و َنْصِر ْبنُ ٍب، ح َوَأْخرَباََن أَبُ َحدَّ

ثَ نَا َبِشرُي ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َسيَّا ُ َعَليْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ْن طَاِرٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد،  عَ   ،رٍ قَااَل: َحدَّ قَاَل: " َمْن نَ َزَلْت ِبِه   ِه َوَسلَّمَ اَّللَّ
 مَّا ِغًَن َعاِجٌل "  إِ وَ  ،هلِل فََأْوَشَك هللاُ َلهُ اِبْلِغََن ِإمَّا َأَجٌل َعاِجلٌ ُتَسدَّ فَاقَ ُتُه، َوِإْن أَنْ َزَْلَا ابِ  َحاَجٌة فَأَنْ َزَْلَا اِبلنَّاْس ملَْ 

 ا آِجاًل " " ِإمَّا َعاِجاًل َوِإمَّ  ِة ُشَعْيبٍ َويف رَِوايَ 
 إحدي طرقه رجالها ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن َعِليِّ ْبِن    أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّدُ   انَ ث َ بُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإَْسَاِعيَل، َحدَّ زَكِّي، َحدَّثَ نَا أَ بُو حُمَمٍَّد اْلمُ َأْخرَباََن أَ   -  1289
ث َ احلَْ  َأْشَعَث، َخاِدُم ُفضَ نَا حُمَمَّدُ َسِن، َحدَّ ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  يَزِيَد، َحدَّ ْبُن  ثَ نَا ُفَضْيُل    ْبِن ِعيَاٍض، َحدَّ ثَ نَا  ْيِل  ْبُن ِعيَاٍض، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَليْ َراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، َعِن النَِّبِّ مْ عِ   ِهَشاٌم، َعِن احْلََسِن، َعنْ  انْ َقَطَع ِإىَل هللِا َكَفاهُ هللاُ ُمْؤنَ َتُه، َوَرزَقَهُ   قَاَل: " َمنِ ِه َوَسلََّم   َصلَّى اَّللَّ
َها " ْيُث اَل ََيَْتِسُب، َوَمِن انْ َقطََع إِ ِمْن حَ  نْ يَا وَكََّلهُ هللاُ إِلَي ْ  ىَل الد 

 ضعيف.  دها# قال المحقق: إسن
 

ثَ نَااَن أَ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  1290 ثَ نَ ِإبْ َراِهيُم بْ   بُو زََكرايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنرَبِي ، َحدَّ ا ُن ِإْسَحاَق اأْلََّْنَاِطي ، َحدَّ
ث َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: وُل هللِا صَ َل: قَاَل َرسُ َرهُ ِبِِْسنَاِدِه قَابْ َراِهيُم ْبُن اأْلَْشَعِث، َفذَكَ إِ   انَ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، َحدَّ لَّى اَّللَّ

 هُ اهُ هللاُ ُكلَّ ُمْؤنٍَة ". ُثَّ ذََكرَ " َمِن انْ َقَطَع ِإىَل هللِا َكفَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَ ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،  َأمْحَُد رَباََن مْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأخْ أَ  نُ َأْخرَباََن َعِلي  بْ  - 1291 ، َحدَّ ثَ نَا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثَنَّ َهاِل،  َحدَّ ا حُمَمَُّد ْبُن اْلِمن ْ
زُرَْيٍع، حَ حَ  اْبُن  ُهَو  يَزِيُد  ثَ نَا  َعْبِد هللاِ دَّ ْبِن  يَزِيِد  اْلَعاَلِء  َأيِب  َعْن  يُوُنُس،  ثَ نَا  َأَحدُ   دَّ رِي، َحدََّثِِن  خِّ ُسَلْيٍم    ْبِن الشِّ َسبُهُ َوَأحْ   -َبِِن 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ لَ ي رََأى َرسُ الَّذِ  تَِلي اْلَعْبَد ِِبَا َأْعطَاهُ َفمَ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْن َرِضَي ِِبَا َقَسَم لَهُ َوسََّع َعَلْيِه، َوَمْن مَلْ  ي َب ْ
 مَلْ يُ بَاِرْك َلهُ "  ضَ رْ ي َ 

 رجاله ثقات. إسناده  # قال المحقق:
 

أَبُو احلَْ َأْخربََ   -  1292 ِإسْ اَن  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  اْلُمْقِرُئ، َحدَّثَ نَا  يَ ْعُقوبَ َسِن  ْبُن  يُوُسُف  ثَ نَا  الرَّبِيِع، َحاَق، َحدَّ أَبُو  ، َحدَّثَ نَا 
ْبُن زَْيدٍ  ثَ نَا مَحَّاُد  ْبُن ُعب َْيٍد، َعنْ حَ ،  َحدَّ يُوُنُس  ثَ نَا  اْلَعاَلِء ْبنِ دَّ َأيِب  خِّ   َعْبِد هللاِ     َبِِن ُسَلْيٍم قَاَل: قَاَل  ْبِن الشِّ ِمْن  رِي، َعْن رَُجٍل، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َرُسوُل هللِا  تَِلي اْلَعْبَد ِِبَا َأْعطَاُه، َفمَ َصلَّى اَّللَّ مَلْ يَ ْرَض،  هُ َوَوسََّعُه، َوَمْن ِضَي ِِبَا َأََتهُ هللاُ اَبِرَك لَ رَ  نْ  هللاَ تَ َعاىَل لَي َب ْ
  َلهُ ِفيِه َومَلْ يُ َوسَّْعهُ " مَلْ يُ بَاِركْ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلَمالِيِِن    -  1297 َسْعٍد  أَبُو  احْلَاِفُظ، َحدَّ َأْخرَباََن  َعِديٍّ  ْبِن  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَباََن  ُعب َْيِد  نَ ث َ ،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  اإْلِ ا  َأِخي  اْبُن  َماِم  هللِا 
ثَ نَاحِبََلبٍ  ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن ِإب ْ   ، َحدَّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َمرَّ  َراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل، َعْن َسِعيٍد اِإبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ْلَمْقرُبِيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حِبَ صَ   َرُسوُل هللاِ  اِئَط؟  هُ بَ ْعُض اْلَقْوِم: اَي َرُسوَل هللِا َكأَنََّك ِخْفَت َهَذا احلَْ ، فَ َقاَل لَ رََع اْلَمْشيَ اِئٍط َماِئٍل فََأسْ لَّى اَّللَّ
  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّنِ َأْكَرهُ َمْوَت اْلَفَواِت " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 ْجٍه آَخَر َضِعيٍف " ْضِل َوُهَو َضِعيٌف َورُِوي ِمْن وَ تَ َفرََّد ِبِه إِبْ َراِهيُم ْبُن اْلفَ " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا يُوُسُف ْبنُ اَن أَبُو اِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  1298 ثَ نَا يُوُسُف ْبنُ ارِْزِمي  وَ ْلُْ َعْبِد هللِا ا  ْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ  ، َحدَّ
ثَ نَا عُ  ، َحدَّ ْن َعْبِد هللِا  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيٍ، عَ ى ْبِن َوْرَداَن،  ْبُن َعْمرٍو، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن ُموسَ   ب َْيُد هللاِ َعِديٍّ

 َرُسوَل هللِا َقْد َأْسَرْعَت،  فَ ُقْلُت: ايَ   ى فََأْسرَعَ َم حِبَاِئٍط َقْد َأْردَ هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه، َوَسلَّ   ولُ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: َمرَّ َرسُ 
 ْوَت اْلَفَواِت "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّنِ َأَخاُف مَ  فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ 

: " ِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ  َهِقي   َساًل َكَما "ُمرْ  َواهُ أَبُو ُعب َْيٍد يف ِكتَابِهِ رَ وَ  قَاَل اْلب َي ْ
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

، َأْخرَبانَ   -  1299 ث َ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  ا نَ ث َ نَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب ُعب َْيٍد، َحدَّ  أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزي ، َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَنَّهُ   ْبُن َأيِب َكِثرٍي، قَاَل: بَ َلَغِِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ثَ نَا ََيََْي وَّاِف، َحدَّ ِن َأيِب ُعْثَماَن الصَّ اْبُن ُعَليََّة، َعْن َحجَّاِج بْ 

 َي " شْ مَ ِإَذا َمرَّ هِبََدٍف َماِئٍل أَْو َصَدٍف َماِئٍل َأْسرََع الْ  َكانَ 
 سل. ت لكنه مر رجاله ثقا# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ ِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ ِلي  ْبُن َأمْحََد بْ َأْخرَباََن عَ   -  1300 ثَ نَا ََيََْي،  ِإبْ َراِهي   اُر، َحدَّ َم ْبِن ِمْلَحاَن، َحدَّ
اللَّْيُث، ِشَهاٍب،دَّ حَ   َأْخرَباََن  اْبِن  َعِن  يُوُنُس،  ْبَن    ثَ نَا  السَّاِئَب  اْبنَ َأنَّ  َُّنرَْيٍ   يَزِيَد  َعْبَد ُأْخِت  َأنَّ  َأْخرَبَاهُ  هللِا  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َوُعب َْيِد   
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ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، يَ ُقولُ   رَّمْحَِن ْبَن َعْبِد اْلَقاِرِئ، قَاَل:ال ُ عَ :  َسَِ  اَنَم َلْيِه َوَسلََّم: " َمنْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا قَ َرأَ َشْيٍء ِمْنهُ فَ َقَرأَهُ ِفيَما َبنْيَ َصاَلِة اْلَفْجِر َوَصاَلةِ  ِحْزِبِه أَوْ َعْن   هُ ِمَن اللَّْيِل "  الظ ْهِر ُكِتَب َلهُ َكأَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاِ َوقَاَل: أََتِت اْمرََأٌة ِإىَل َرُسوِل   -ْلنَا َداراََن فقرضنا ُكنَّا أانسا َذا َعَدٍد ِحنَي َدخَ   َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإانَّ ف َ َصلَّى اَّللَّ
َن َخرْيًا " َتَذرِين ََها َذِميَمًة َوََتْتَارِي:  اَنْت َحَسَنًة َذاُت بَ ْيِننَا، َفَساَءْت َأْخاَلقُ نَا فَ َقالَ َوَذا اْلَماُل فَاْحَتْجنَا وَكَ   -ْصنَا  َأْو قَاَلْت: فَ ن َقَ 

َها "   ِمن ْ
هَ  َمْوُصواًل اِبحْلَِديِث اأْلَوَِّل.ِقي  َرمِحَهُ قَاَل اْلب َي ْ َا َأَمَرَها ِبرَتِْكَها لِت ََتَخلََّص  َوُهَو هِبََذا اإْلِْسنَاِد غََلٌط. وَكَ    هللاُ: " َهَكَذا َوَجْدتُهُ  ِإَّنَّ أَنَّهُ 

اِر " وَ ُزوِل تِْلَك  ِمَن اْلَباَلِء ِمْن ن ُ لظَّنِّ َورُْؤيَِة َما ُيِصيبُ ُهْم  ا  ءِ و ِمْن سُ  ، َعْن َأيِب  رََواهُ ُسَكنْيُ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ِإبْ َراِهيَم اْْلَجَ الدَّ رِيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اأْلَْحَوِص، َعِن اْبنِ    َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده  #
 

ْبُن ق َ   -  1301 َنْصِر  أَبُو  ِإبْ َراِهي َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  أَ تَاَدَة،  َأْخرَباََن  ، قَااَل:  اْلَفاِرِسي  ِإب ْ   بُو َعْمرِوَم  ثَ نَا  ْبُن  ْبُن َمطٍَر، َحدَّ َراِهيُم 
ثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َأْخربََ  ، َحدَّ ، َعنْ َعْن إِبْ َراِهيَم اْلَْ  ُسَكنْيُ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز،  انَ َعِليٍّ َوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: أََتى  َأيِب اأْلَحْ   َجِريِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالُو قَ ْوٌم َرُسوَل هللِا َصلَّ   ُ َوف َْرٍة فَاْفرَتَق ْنَا وَكُ ى اَّللَّ َرُسوُل هللِا  َذِوي َعَدٍد، فَ ُقلِّْلنَا: قَاَل    انَّ ا: َسَكنَّا َدارًا وَُكنَّا َذِوي 
َها َوِهَي َذِميَمٌة "  َوَسلََّم:  َعَلْيهِ َصلَّى اَّللَُّ  َها أَِو انْ َتِقُلوا ِمن ْ  " اْخُرُجوا ِمن ْ

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َورَ قَ    ْعنَاهُ َوَقدْ َنِس ْبِن َماِلٍك، ِبَِ هللِا ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن أَ   دِ بْ َواهُ أَْيًضا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّاٍر، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن عَ اَل اْلب َي ْ
 هُ يف ِكتَاِب الس َننِ َأْخَرْجنَا

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

شَّاُب، َحدَّثَ نَا دَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى اْلَْ حَ ،  ، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبُن احْلََسِن اْلُمْقرِئُ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ رَباَْنهُ أَ فََأخْ   -  1303
، َعْن حُمَمَّدِ  َسَلَمَة، حَ ُرو ْبُن َأيِب َعمْ  ثَ نَا ُمْصَعُب ْبُن َماَهاَن، َعِن الث َّْوِريِّ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَالَ دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ   ُر َأْهِل اجْلَنَِّة اْلبُ ْلهُ "  ث َ كْ اَّللَّ
 ِد ُمْنَكرٌ َهَذا احْلَِديُث هِبََذا اإْلِْسنَاوَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلَما  -  1304 أَبُو َسْعِد  بْ َأْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَباََن  ثَ نَا السَّاِجي ،نُ لِيِِن ،  احْلَاِفُظ، َحدَّ ْبنُ    َعِديٍّ  َوَعبْ عَ شُ   َوَأمْحَُد  ْبُن  ْيٍب،  ُد هللِا 
ْمنَاِن ، َوجََ   حُمَمَّدٍ  ثَ نَ اَعٌة ََسَّاالسِّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعزِيٍز، َحدَّ ْن أََنٍس، ٍح، َعْن َعِقيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، عَ ا َساَلَمةُ ْبُن َروْ ُهْم، قَالُوا: َحدَّ

ُ َعَلْيهِ   نَِّة اْلبُ ْلهُ " لََّم: " ِإنَّ َأْكثَ َر َأْهِل اجلَْ سَ وَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس
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عَ   -  1305 ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَباََن  َسْعٍد،  أَبُو  حُمَمَّ َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ  ، ْبنِ ِديٍّ َأمْحََد   ِد  ْبُن  اجْلَبَّاِر  َوَعْبُد  اأْلَْشَعِث، 
ِإْسحَ رْ مَ السَّ  ثَ نَا  ِإَسَْ قَ ْنِدي ، قَااَل: َحدَّ ااُق ْبُن  ْبِن َعْبِد  اأْلَيِْلي  اِعيَل  ْبُن َرْوِح ْبِن َخاِلٍد، َعْن ُعقَ أْلَْعَلى  ثَ نَا َساَلَمةُ  ْيٍل، قَاَل: ، َحدَّ

َثِِن   ْلهُ " َأْهِل اجْلَنَِّة اْلب ُ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْكثَ ُر عَ  اْبُن ِشَهاٍب، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  قَاَل ُعَقْيٌل: َحدَّ
 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 

 

ث َ   -  1309 احْلَاِفُظ، َحدَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلفَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  الصَّْقِر  أَبُو  اْلَكاِتبُ نَا  َشبَانََة  ْبِن  ِإبْ رَ   ْضِل  ثَ نَا  ْبُن يمُ هِ اهِبَْمَداَن، َحدَّ  
ثَ نَ زِيَل، حَ احْلَُسنْيِ ْبِن ِدي ثَ نَا يَ ْعَلى ْبُن اأْلَْشدَ ا َعْمُرو ْبُن احْلُبَاِب الدَّ ، َحدَّ ثَ نَا َعْبَد هللِا ْبُن جَ سََّلِمي  َراٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِق، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس اأْلَْعَمى َمْن َعِميَ هللِا َصلَّ   َمى َبِصريَتُهُ " ُرُه، َوَلِكِن اأْلَْعَمى َمْن تَ عْ صَ بَ  ى اَّللَّ
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا
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 يْهِ وَسَلَّمَ فِي حُبِّ الن بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ   الر ابِعَ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ 
 

 

 

ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّثَ نَا جنَْ   ي ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ َروِ َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر النَّضْ   ،ةَ دَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَا  -  1317 َدَة، َحدَّ
َخِليَفَة، عَ  ْبُن  الشَّعْ َخَلُف  َعِن  السَّاِئِب،  ْبِن  َعطَاِء  َرُسوِل هللاِ ْن  ِإىَل  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:   ، َوَسلََّم    ِبِّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى 

ي ، فَ َقاَل ت َأّنِ َسَأُموُت، َوَبَكى اأْلَْنَصارِ َلِدي َوَأْهِلي َوَمايل، َوَلْواَل َأّنِ آتَِيَك فََأرَاَك لظنن نَ ْفِسي َووَ  ِإيَلَّ ِمنْ َقاَل: أَلَْنَت َأَحب  ف َ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يِّنَي، َوََنُْن ِإْن َدَخْلنَا اجْلَنََّة ُكنَّا َمَع النَّبِ   ُت َفرُتَْفعُ نََّك َسَتُموُت َوََّنُو " َما أَْبَكاَك؟ " قَاَل: ذََكْرُت أَ :  َلهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ ُدوَنَك، فَ َلْم   ُ َعَلْيِه َوسَ سُ رَ   ىْيِه َوَسلََّم ِبَشْيٍء، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَ َُيْرِبْهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ   لََّم: }َوَمْن يُِطِع هللاَ وِلِه َصلَّى اَّللَّ
[، فَ َقاَل َلهُ النَِّب   11النساء:  [ ِإىَل قَ ْوِلِه: }َعِليًما{ ]69النساء:  َك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي{ ]وَل فَأُولَئِ َوالرَّسُ 

ُ َعَلْيِه   َم: " أَْبِشْر " لَّ سَ وَ َصلَّى اَّللَّ
 ال بأس به. ناده # قال المحقق: إس

 

 ةِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلِهِ وَطَهَارَ فَصْلٌ فِي شَرَفِ  
 

أَبُ َأخْ   -  1322 ْبنُ رَباََن  حُمَمَُّد  احْلَُسنْيِ  بِب َغْ   و  اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َجعْ دَ ادَ احْلَُسنْيِ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا  النَّْحِوي ،  ، َحدَّ َفٍر 
يَ ْعقُ َحدَّ  ُسفْ ثَ نَا  ْبُن  ْبُن َصالِ وُب  ُمَعاِويَةُ  َثِِن  أَبُو َصاِلٍح، َحدَّ ثَ نَا  َعبْ يَاَن، َحدَّ َعْن  ُسَوْيٍد،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِهاَلٍل  ٍح،  ْبِن  اأْلَْعَلى  ِد 

، َعِن اْلِعْراَبِض بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ارِيََة، َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى سَ  نِ السََّلِميِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: "  ْعُت َرُسو َم قَاَل: َسَِ اَّللَّ َل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ي الَّيِت يَسى يِب، َورُْؤاَي أُمِّ ْعَوِة إِبْ َراِهيَم َوِبَشارَةُ عِ دَ   ؛كَ آَدَم َلُمْنَجِدٌل يف ِطيَنِتِه، َوَسُأْخرِبُُكْم َعْن َذلِ   َوِإنَّ   ُد هللِا َوَخاَتُ النَِّبيِّنيَ ِإّنِ َعبْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، رَأَ   َك أُمََّهاُت النَّبِيِّنَي يَ َرْيَن، َوِإنَّ أُمَّ َرُسوِل هللاِ َأْت وََكَذلِ رَ  ْت ِحنَي َوَضَعْتهُ نُورًا َأَضاَءْت لَهُ ُقُصوُر الشَّاِم "  َصلَّى اَّللَّ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َورَ  لَ اقَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّنِ ْيِد ْبِن َسِعيٍد، َعِن اْلِعْراَبِض، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن ُسوَ  َأيِب َمْرميََ َواهُ أَبُو َبْكِر ْبنُ اْلب َي ْ

َاِعْنَد   َوِإَّنَّ النَِّبيِّنَي  َْلَاَتُ  اْلِكتَاِب  أُمِّ  َأْعَلُم    -اَد  رَ أَ   هللِا يف  َقَضاِء هللاِ أَنَّهُ كَ   -َوهللاُ  َوتَ ْقِديرِ َذِلَك يف  َأنْ   قَ ْبَل  َعَلْيِه ِه  آَدُم  َيُكوَن   
هُ نَ ب َّ َأَخَذ يف بِنَاِء اْلب َْيِت َدَعا هللاَ تَ َعاىَل فَ َقاَل: }رَ  َعَلْيِه السَّاَلُم، فَِإنَّهُ َلمَّا  السَّاَلِم، َوأَمَّا َدْعَوةُ ِإبْ َراِهيمَ  ْم ا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمن ْ

ُلو َعَلْيِهْم    ُدَعاَءهُ يف [ فَاْسَتَجاَب هللاُ 129حْلَِكيُم{ ]البقرة:  ْلِكتَاَب َواحلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اَعلُِّمُهُم اآاَيِتَك َوي ُ يَ ت ْ
ُ َعَلْيهِ  َمَر ِعيَسى َعَلْيِه السَّاَلُم، فَ َبشََّر ِبِه قَ ْوَمهُ  تَ َعاىَل أَ َو َأنَّ هللاَ َلْيِه السَّاَلُم فَ هُ لََّم، َوَأمَّا ِبَشارَةُ ِعيَسى عَ سَ وَ   نَِبيِّنَا حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ

 َق " هُ َبِِن ِإْسرَائِيَل قَ ْبَل َأْن َُيْلَ فَ َعرَّفَ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
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أَبُ   -  1324 ثَ نَا  احْلَاِفظُ بْ عَ   وَحدَّ أَ ِد هللِا  احْلََسِن حمَُ ، َحدَّثَ نَا  َأمْحَدَ بُو  ْبُن  ثَ نَا جَ مَُّد  ِِبَْرٍو، َحدَّ الرَّئِيُس  َشب  َوْيِه  ْبِن  حُمَمٍَّد   ْبُن  ْعَفُر 
ثَ نَا َسَلَمةُ ْبُن اْلَفْضِل، َعْن حُمَمَّدِ ْيَسابُوِري ، َحدَّثَ نَا َعِلي  ْبُن  الن َّ  ُ عَ   ِإْسَحاَق، قَاَل: " ُوِلَد َرُسولُ   نِ بْ   ِمْهَراَن، َحدَّ َلْيِه هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلًة َمَضْت ِمْن َشْهِر رَبِيٍع اأْلَوَِّل "َم، اِلثْ نَ َوَسلَّ     يَتْ َعْشَرَة لَي ْ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َورُوِّ الَ قَ  َوَسلََّم     َعَلْيهِ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  َعْن قُ بَاِث ْبِن َأْشَيَم " َأنَّ ُثَّ   ينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس ُثَّ َعْن قَ ْيِس ْبِن خَمَْرَمَة، اْلب َي ْ
 َأَصح  لُوَن: " ُوِلَد بَ ْعَدهَ " َواأْلَوَُّل ِلَد َعاَم اْلِفيِل " وََكاَن الز ْهِري  َوَمْن ََتبَ َعُه، يَ ُقو وُ 

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجلَْ َعبَّاِس حمَُ ِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو الْ ْبُن َعْبِد هللِا احْلَا  حُمَمَّدُ   انَ َأْخربََ   -  1325 ا يُوُنُس  بَّاِر، َحدَّثَ نَ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
َثِِن َواِلِدي ِإْسَحاُق ْبُن َيسَ ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَِّد   ِب ِد اْلُمطَّلِ َعْبِد هللِا ْبِن َعبْ قَاَل: ُحدِّْثُت " أَنَّهُ َكاَن لِ   ،ارٍ ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ

ْبِن زُْهَرَة، َفمَ اْمَرأٌَة   َمنَاِف  ْبِن َعْبِد  بِْنِت َوْهِب  َأَصابَهُ َمَع آِمَنَة  َوَقْد  تِْلَك  اِبْمَرأَتِِه  نَ ْفِسِه،  رَّ  ِإىَل  َفَدَعاَها  ِبِه  ِمْن ِطنٍي َعِمَل  أَثَ ٌر   
ُتهُ الَّيِت َكاَن  طِّنِي، ُثَّ َدَخَل َعاِمًدا ِإىَل آِمَنَة، ُثَّ َدَعْتهُ َصاِحب َ هُ أَثَ َر الفَ َغَسَل َعنْ   َمِل الطِّنِي، َفَدَخلَ َأْت َعَلْيِه ِلَما رََأْت ِمْن عَ طَ بْ أَ فَ 

يل  اَل َحاَجَة    ِه فَ َقاَلْت:َفَدَعاَها ِإىَل نَ ْفسِ آِمَنَة فََأَصاهَبَا ُثَّ َخَرَج    ىلَ عَ َها فََأََب لِلَِّذي َصن ََعْت ِبِه َأوََّل َمرٍَّة، َفَدَخَل  َأرَاَد ِإىَل نَ ْفسِ 
فَ َرَجْوُت َأنْ  ُغرٌَّة،  ن َْيَك  َعي ْ َوَبنْيَ  يِب  َمَرْرَت  َدَخْلَت عَ ِبَك،  فَ َلمَّا  ِمْنَك،  ُأِصيب ََها  ِإْسَحاَق:   اْبُن  قَاَل  ِمْنَك،  هِبَا  َذَهَبْت  آِمَنَة  َلى 

ُ  لَ مَ حَ فَ  َا أُتَِيْت ِحنَي مَحََلْت ِِبَُحمٍَّد صَ آِمَنةُ بِْنتُ : َفَكاَنْت  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ْت ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه   َوْهٍب حُتَدُِّث أَنَّ لَّى اَّللَّ
َفِقيَل   اأْلُمَِّة، فَإِ َوَسلََّم  ِبَسيِِّد َهِذِه  ِإنَِّك َقْد مَحَْلِت  أُِعيذُ ا  ذَ َْلَا:  ِمْن َشرِّ َوَقَع اِبأْلَْرِض فَ ُقويل:  بَ رٍّ   ٍد، يف ُكلِّ  ُكلِّ َحاسِ  ابْلَواِحِد 

رَُج َمَعهُ نُوٌر َيَْ   ّتَّ َأرَاهُ َقْد أََتى اْلَمَشاِهَد، قَاَل: آيَةُ َذِلَك َأنْ ِإنَّهُ َعْبُد احْلَِميِد اْلَماِجُد حَ َعاِهٍد، وَُكلِّ َعْبٍد رَاِئٍد، يُ َروُِّد ُكلَّ رَائٍِد، فَ 
ُقُصورَ  ال  مَيَْْلُ  َأْرِض  َوَقَع َفسَ شَّاِم، فَِإذَ ُبْصَرى ِمْن  َأمْحَُد، َيَْ ا  الت َّْورَاِة  اَْسَهُ يف  يِه حُمَمًَّدا، فَِإنَّ  َوَأْهُل اأْلَ مِّ َأْهُل السََّماِء  ْرِض،  َمُدهُ 

َأْهُل ا  َواَْسُهُ يف  جْنِيِل َأمْحَُد ََيَْمُدهُ  يِه بِ   اِء َوَأْهُل اأْلَْرِض َواَْسُهُ يف مَ سَّ ل اإْلِ بَ عَ اْلُقْرآِن حُمَمٌَّد َفَسمِّ َثْت ِإىَل َعْبِد َذِلَك، فَ َلمَّا َوَضَعْتهُ 
وَ  َجارِيَ ت ََها  َوِهَي  اْلُمطَِّلِب  هللِا  َعْبُد  أَبُوهُ  َهَلَك  َصلَّ َقْد  َوالنَِّب   َهَلَك  هللِا  َعْبَد  ِإنَّ  َويُ َقاُل  َلى  َثََ اَّللَُّ ى  ُحب ْ اْبُن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  انَِيٍة  

ُ َعَلْيهِ قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َوَماَت َعْبُد اْلُمطَّلِ   -يَّ َذِلَك َكاَن   َأْعَلَم أَ َوهللاُ   -ًرا  َوِعْشرِيَن َشهْ  َوَسلََّم اْبُن ََثَاِن   ِب َوالنَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ  َوْهٍب اِبأْلَبْ َواِء َوالنَِّب  تُ نْ بِ ِسِننَي، َوَهَلَكْت أُم هُ آِمَنةُ   ِننَي، قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: فَ َلمَّا َوَضَعْتهُ اْبُن ِستِّ سِ ِه َوَسلََّم   َصلَّى اَّللَّ

َلَة ُغاَلٌم فَاْنظُْر ِإلَْيِه فَ َلمَّا َجاءَ َعْبِد اْلُمطَِّلِب، فَ َقاَلْت: َقْد ُولِ بَ َعَثْت ِإىَل   ثَ تْ ا  هَ َد َلَك اللَّي ْ مَحََلْت هُ ِِبَا رََأْت ِحنَي  َأْخرَبَْتهُ ِِبرََبِِه، َوَحدَّ
َيهُ فََأَخَذهُ َعْبُد الْ  ، َوَما ِقيلَ ِبهِ  ْوِف اْلَكْعَبِة، َوذََكَر اْبُن ِإْسَحاَق ُدَعاَءهُ  ُمطَِّلِب فََأْدَخَلهُ على ُهَبَل يف جَ َْلَا ِفيِه، َوَما أُِمَرْت َأْن ُتَسمِّ

الَّيِت قَاَْلَا يف ُشْكِر هللاِ هُ اتَ َوأَبْ يَ  َما َوهَ     ِمْن َحِليَمَة بِْنِت َأيِب ُذَؤْيٍب، َوأَبُو ُذَؤْيٍب َعبْ َواسْ   قَاَل:   َبُه،تَ َعاىَل َعَلى  ُد هللِا ْبُن رُتِْضَع َلهُ 
ْياَلَن ْبِن قَ ْيِس عَ ْكرَِمَة ْبِن َخَصَفَة  ِن َهوَاِزَن ْبِن َمْنُصوِر ْبِن عِ بْ   رِ ِن َجاِبِر ْبِن رِزَاِم ْبِن اَنِصَرَة ْبِن َسْعِد ْبِن َبكْ احْلَاِرِث ْبِن َشْجَنَة بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ْبنِ  َن ْبِن اَنِصَرةَ   َم الَِّذي َأْرَضَعُه: احْلَاِرُث ْبنُ ُمَضَر، َواْسُم َأيِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  نِ بْ   َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن رِفَاَعَة ْبِن َمالَّ
َهَواِزَن، ْبِن  َبْكِر  ْبِن  الرَّ   َسْعِد  ِمَن  َعبْ َوِإْخَوتُهُ  ْبنُ َضاَعِة  هللِا  احلَْ   ُد  بِْنُت  َوُحَذاَفةُ  احْلَاِرِث،  بِْنُت  َوأُنَ ْيَسةُ  َوِهَي احْلَاِرِث،  اِرِث 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ الشَّْيَماُء، وهي اليت كَ  ْبِن َعْبِد َعْبِد هللِا  َوُهَو حُمَمَُّد ْبُن    َع أُمِِّه ِإَذا َكاَن ِعْنَدُهْم،مَ   ،مَ اَنْت حَتُْضُن َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْبِن َكْعِب ْبِن لَُؤيِّ ْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصيِّ ْبِن ِكاَل ا  ْبِن غَاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن  ِب ْبِن ُمرَّةَ 
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ِن َترح بن يَ ْعُرَب ْبِن  َعدِّ ْبِن َعْداَنَن ْبِن أَدَد ْبِن اْلُمَقوِِّم ْبِن اَنُحوَر بْ َزاِر ْبِن مَ َضَر ْبِن نِ  ْبِن ِإْليَاَس ْبِن مُ نََة ْبِن ُخَزمْيََة ْبِن ُمْدرَِكةَ انَ كِ 
ِر ْبِن  ِخ ْبِن َعابِ ِح ْبِن فَالِ ِن َأرٍُغَوا ْبِن َسارِ الت َّْورَاِة ََترِح ْبِن اَنُحوَر بْ   يف   ِبَت ْبِن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن آزََر، َوُهوَ َيْشُجَب ْبِن انَ 

نَاَن ْبِن أَن وَش ْبِن شِ  َك ْبِن ُمت ََوْشِلَخ ْبِن َأْخُنوَخ ْبنِ َشاََلَ ْبِن َأْرَفْخَشَذ ْبِن َساَم ْبِن نُوِح ْبِن َلمَ  ْبِن آَدَم   يثَ يَ ْرَد ْبِن ُمَهاَليِيَل ْبِن قَ ي ْ
َصَلَواتُ  اْلَبَشِر  َوَعلَ َأيِب  َعَلْيِه  هللِا  اأْلَْنِبيَ   الطَّيِّبِ ى  "اِء  اأْلَْخيَاُر   نَي 

 
، َأْخرَبانَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ  - 1326 ثَ نَانُ بْ  َحدَّثَ نَا أَبُو َأمْحَدَ   أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ، ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسي  حُمَمَُّد    فَاِرٍس، َحدَّ

ث َ    ِإَْسَاِعيلَ ْبنُ  َفذََكَر   - هللِا  ِن ِإْسَحاَق، قَاَل حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ  بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَِّد بْ نَا ُعب َْيُد ْبُن يَِعيَش، َحدَّثَ نَا يُوُنُس ْبنُ اْلُبَخاِري ، َحدَّ
ْبِن َعاِبِر ْبِن َشاََلَ ْبِن َساَم ْبِن    ْبَن َفاَلحِ    ْبِن َعْورَ اِة ََترِخ ْبُن اَنُحورَ اَل يف آَزَر َوُهَو يف الت َّْورَ قَ وَ   َهَذا النََّسَب َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: أَددَ 

،  ْضِل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ فَ الْ   َل ْبِن قَ َنعاَن ْبِن ِشيث ْبِن آَدَم َورََواهُ َسَلَمةُ ْبنُ ُمت ََوْشِلَخ ْبِن ُخُنوَخ ْبِن ُمْهَليْ   نُوِح ْبِن اَلِمَك ْبنِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َصِحي َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َرمِحَهُ هللاُ: " ِنْسَبةُ َرُسوِل هللِا     قَاَل أَبُوِض َما رََواهُ َفَخاَلَفهُ يف بَ عْ  َحٌة ِإىَل َعْداَنَن َوَما  َصلَّى اَّللَّ

َهِقي  َرمِحَ ي ُ   ءٌ زاد على َذِلَك فَ َلْيَس ِفيِه َشيْ  ُهْم النَّسَّاِبنيَ   اِلْخِتاَلفِ   هُ هللاُ: " َوَذِلكَ ْعَتَمُد " قَاَل اْلب َي ْ ُهْم َمْن يَزِيُد َوِمن ْ  يف َذِلَك ِمن ْ
َومِ  ُقُص،  يَ ن ْ "َمْن   ُ يُ َغريِّ َمْن  ُهم   ن ْ

 
هللاِ َأْخرَبانَ   -  1327 َعْبُد  َأْخرَباََن  اْلَفْضِل،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبنُ   نُ بْ     يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َحدَّ ِإبْ َراِهي  َجْعَفٍر،  قَاَل  قَاَل:  ْبُن ُسْفيَاَن،  ُم 

ُب رَ ق ْ أَ هللِا. . . َفذََكَر ِمث َْلهُ ِإىَل َمَعدِّ ْبِن َعْداَنَن، وَ ت َّْيِمي  قَاَل: حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد   حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة ْبِن الطَّوِيِل الاْلُمْنِذِر، َأْمَلى َعَليَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   النَّاِس ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى اِرِث َوآُل َأيِب َْلٍَب، ِلِب ْبِن َهاِشٍم َوُهْم اْلَعبَّاُس َوآُل َأيِب طَاِلٍب َوآُل احلَْ ْبِد اْلُمطَّ َم بَ ُنو عَ اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ َوأَبُو طَالِ  َواْلُمطَِّلِب  َعْبِد َِشْسٍ ِب، َوبَ ُنو َبِِن َعْبِد اْلُمطَّلِ  َأَخَواِن ِمْن أُمٍّ ُدونَ  -لََّم سَ وَ  ٍب َوَعْبُد هللِا أَبُو َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َمنَاٍف أِلَبِ  ْبِن َعْبِد  َهاِشِم  ِإْخَوةُ  ِإْخَوَتُُ َوُهْم  يَِليِهْم  َوأُمِِّه. ُثَّ  يَلِ يِه  َمنَاٍف، ُثَّ  ْبِن َعْبِد  نَ ْوَفِل  بَ ُنو  ْبِن َعْبِد مْ يهِ ْم أِلَبِيِهْم  َأَسِد  بَ ُنو   

، َوبَ ُنواْلُعزَّ  ، َوذََكَر َسائَِر اْلَقبَائِِل. ُثَّ قَاَل ِإبْ َراِهيُم: َووَ اِر ْبِن ُقصَ َعْبِد الدَّ   ى ْبِن ُقَصيٍّ َشَرةُ نَ َفٍر  َلُد َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، عَ يٍّ
ٌل، َوُمَقّوُِم، وضرار، َوأَبُو َْلٍَب اِرُث، َوَحجْ رْيُ، َواحلَْ ْبُد َمنَاٍف، َوالز بَ هللِا، َوأَبُو طَاِلٍب َواَْسُهُ عَ  دُ بْ َوِست  ِنْسَوٍة: اْلَعبَّاُس، َومَحَْزُة، َوعَ 

اْلُمطَِّلِب   : فَ َوَلَد َعْبُد هللِا ْبُن َعْبدِ لَ اقَ ب َْيَضاُء، َوَعاِتَكُة، َوأَُمْيَمُة، َوَأْرَوى، َوبَ رَُّة،  ، َوَصِفيَُّة، َوأَم  َحِكيٍم َوِهَي الْ َواَْسُهُ َعْبُد اْلُعزَّى
ُ َعَليْ  َصلَّى اَرُسوَل هللاِ  َمنَاِف ْبِن زُْهَرَة ْبِن ِكاَلِب ْبِن  م هُ آِمَنةُ بِْنُت َوْهِب ْبِن َعْبدِ ِه َوَسلََّم َسيَِّد َوَلِد آَدَم حُمَمََّد ْبِن َعْبِد هللِا، َوأُ َّللَّ

اِت، ذََكَر أَْنَساَب الَُؤيِّ ْبِن غَاِلِب ْبِن ِفْهٍر، ُثَّ   نِ بْ ُمرََّة ْبِن َكْعِب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْشَرُف َوَلِد ُثَّ   جْلَدَّ  قَاَل: َوَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هِ آَدَم َحَسبًا َوأَْفَضُلُهْم َنَسبًا ِمنْ    ِقَبِل أَبِيِه َوأُمِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احْلَافِ خْ أَ   -  1330 أَبُو َعْبِد هللِا  احْلُسَ رَباََن  أَبُو َعِليٍّ  َأمْحَدُ ُظ، َحدَّثَ نَا  َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِليٍّ  ْبِن زَُهرْيٍ    نْيُ  الت ْسرَتِي ،  ْبُن ََيََْي 
ثَ نَا   ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َواِقٍد، َعْن حُمَمَّ   َأمْحَُد ْبنُ َحدَّ ِن  اٍر، َعِن ابْ رِو ْبِن ِدينَ ْبِن زَْيٍد، َعْن َعمْ   ِن ذَْكَواَن، َخاِل َوَلِد مَحَّادِ بْ   دِ اْلِمْقَداِم، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احلَْ ِإانَّ َلُقُعوٌد ِبِفنَاِء َرُسوِل هللِا َصلَّ   -ُعَمَر، قَاَل   ُ عَ -ِديَث ِإىَل َأْن قَاَل  ى اَّللَّ ِه َوَسلََّم:  يْ لَ : َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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ًعا، َواخْ  َخَلَق السََّماَواِت  " ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل  َها فََأْسَكن ََها َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقِه، ُثَّ َخَلَق اْلَْ تَاَر اْلُعلَ َسب ْ ْلَق فَاْختَاَر ِمْن َخْلِقِه َبِِن  ى ِمن ْ
، َواْختَاَرِن َبِِن َهاِشمٍ   ِمْن قُ َرْيشٍ قُ َرْيًشا، َواْختَاَر    َرِب ُمَضَر، َواْختَاَر ِمْن ُمَضرَ عَ لْ ا َدَم، َواْختَاَر ِمْن َبِِن آَدَم اْلَعَرَب، َواْختَاَر ِمَن  آ

 "   مْ هُ  َأَحب َُّهْم، َوَمْن أَبْ َغَض اْلَعَرَب فَِببُ ْغِضي أَبْ َغضَ يَاٍر، َفَمْن َأَحبَّ اْلَعَرَب فَِبُحبِّ ِمْن َبِِن َهاِشٍم، فَأاََن ِمْن ِخيَاٍر ِإىَل خِ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص الزَّاِهُد، حَ يُه، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفقِ  - 1331 ْمَساُر، َحدَّث َ  دَّ نَا اأْلَْزَرُق مَحُْدوُن السِّ
ثَ نَا َحسَّاُن ْبُن ِإبْ رَ  ، َحدَّ ثَ نَا ُسْفيَ يمَ هِ اْبُن َعِليٍّ َة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن قَ تََّة، َعِن اْبِن َأيِب َعاِئشَ ُموَسى ْبِن  اُن الث َّْوِري ، َعنْ  اْلِكْرَماِن ، َحدَّ

 [ قَاَل: " َشَرٌف َلَك َوِلَقْوِمَك " 44ِلَقْوِمَك{ ]الزخرف:  ِه تَ َعاىَل: }َوإِنَّهُ َلذِْكٌر َلَك وَ َعبَّاٍس، يف قَ ْولِ 
 ال بأس به. المحقق: إسناده  الق #

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  1333 ثَ نَا حُمَمَّ اِفُظ، َحدَّ ثَ نَا ََيََْي ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، َحدَّ   ُد ْبنُ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد اْلَغفَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  َرُسوُل هللاِ ، قَاَل: قَالَ حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيهِ ُن اْلَقاِسِم، َعْن َجْعَفِر ْبِن  بْ   رِ اْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

 رِْجِِن ِمَن السَّفَّاِح " َأْخَرَجِِن ِمَن النَِّكاِح، َومَلْ َيُْ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

  وَسَلَّمَ سْمَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَ   يفِ   فَصْلٌ 
 

، َوَْتْتَامٌ  َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَ ي  ْبُن َأمْحََد ْبنِ َأْخرَباََن َعلِ  - 1338 ، قَااَل: َأْخرَباََن ََيََْي ْبُن َمِعنٍي،  ا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثَنَّ
ثَ نَا َمْروَ   َعَلى ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا ادُْع هللاَ َأيِب َحازٍِم، عَ َكْيَساَن، َعْن   ثَ نَا يَزِيُد ْبنُ ُن ُمَعاِويََة اْلَفزَاِري ، َحدَّ بْ  نُ ا َحدَّ

 ا بُِعْثُت َرمْحًَة، َومَلْ أُبْ َعْث َعَذااًب "  اْلُمْشرِِكنَي، قَاَل: " ِإَّنََّ 
 ْرُجو ِإْساَلَمُهمْ َعَلى أَنَّهُ َكاَن ي َ  -ُم  َأْعلَ هللاُ وَ  -َوَهَذا  

 رجاله ثقات. ناده # قال المحقق: إس
 

ثَ نَا  -  1339 ثَ نَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا وَِكيٌع، َعِن  أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ ْعَمِش، أْلَ اا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َحدَّ
ُ عَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْن َأيِب َصاِلٍح، قَاَل:  َا َأاَن َرمْحٌَة ُمْهَداٌة " يَ عْ َلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ  . ِِن أُْهِديُت َلُكمْ َم: " أَي  َها النَّاُس ِإَّنَّ

َهِقي    ُهَريْ َرةَ ِبذِْكِر َأيِب   ِش َمْوُصواًل َعرْيٍ، َعِن اأْلَْعمَ احْلَسَّاِن ، َعْن َماِلِك ْبِن سُ   ََي  َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا ُمْرَسٌل، َوَرَواهُ زاَِيُد ْبُن َيَْ قَاَل اْلب َي ْ
 ِفيهِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
احْلَاِفُظ، َأْخربََ  أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَباََنهُ   -  1340 اْلُمزَكِّي، َحدَّث َ   ْبُن َجْعَفٍر  َأيِب طَاِلٍب، حَ   انَ اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  إِبْ َراِهيُم ْبُن  دَّثَ نَا 

 هللاَ تَ َعاىَل بَ َعثَهُ ِلرَيَْحَم ِبِه  َوَذِلَك َعَلى َمْعََن َأنَّ   -يُت َلُكْم  أُْهدِ يَ ْعِِن   -ُن ََيََْي. َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ مَلْ يَ ُقْل يف آِخرِِه: بْ اْْلَطَّاِب زاَِيُد  
ِإْذ  ِحنَي اْمَِتَّ َعَلْيِهْم: }َواذُْكُروا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكْم  زَّ َوَجلَّ  قَاَل هللاُ عَ  ِإىَل الن وِر َكَما  ْم َعَلى ِلَسانِِه ِمَن الظ ُلَماتِ هُ جُ ِعبَاَدُه، َوَُيْرِ 
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َبنْيَ  فَأَلََّف  َأْعَداًء  ُتْم  تُ   ُكن ْ وَُكن ْ ِإْخَوااًن،  بِِنْعَمِتِه  فََأْصَبْحتُْم  فَ عَ   مْ قُ ُلوِبُكْم  النَّاِر  ِمَن  ُحْفَرٍة  َشَفا  ]َلى  َها{  ِمن ْ عمران: أَنْ َقذَُكْم  آل 
يف   رَ مْ ا ََتبُوا َكرُبَْت ذُنُوهُبُْم أَْو َصُغَرْت، َولََعلَّ اأْلَ يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعبَاِدِه ِإذَ   ِب  الت َّْوبَِة َفِْلَنَّهُ َأْخرَبَ َعِن هللِا تَ َعاىَل أَنَّهُ [ َوأَمَّا نَ 103

 " أاََن َنِب  الت َّْوبَِة "  َذِلَك قَاَل:ُهولَِة فَلِ  َتُكْن هِبَِذِه الس  َشَراِئَع اْلُمت ََقدِِّمنَي ملَْ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبنُ   -  1341 احْلَُسنْيِ  أَبُو  الصَّفَّ َأْخرَباََن  حُمَمٍَّد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  َأمْحَدُ ،  رُ ا   ثَ نَا  َمْنُصوٍر،  َحدَّ َعبْ   ْبُن  ثَ نَا  الرَّزَّاِق، َحدَّ ُد 
يف َبِِن ِإْسَرائِيَل ِإَذا َأْذَنَب    -  َأْحَسُبهُ قَالَ   -َل: " َكاَن الرَُّجُل  ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، قَارَباََن َمْعَمٌر، َعْن أَي وَب، َعِن اْبِن ِسريِينَ َأخْ 

َأْذَنَب َكَذا وََكَذا، وَ مَ   هِ َأْصَبَح َعَلى اَببِ  اْلعَ ْكتُواًب:  ِمَن  أَ َمِل َكَذا،  َكفَّارَتُهُ  َما  فَ َلَعلَّهُ  اْبُن َمْسُعوٍد: "  ". قَاَل  يَ ْعَمَلهُ  َأْن  ْن يَ َتَكاثَ َرهُ 
مَ  َذِلَك  َأْعطَااَن  هللاَ  َأنَّ  َيظْلِ ُأِحب   َأْو  َسْوًءا  يَ ْعَمْل  }َوَمْن   :" اآْليَِة  َهِذِه  يَِ ن َ   مْ َكاَن  َيْست َْغِفِر هللاَ  ُثَّ  رَحِ ْفَسهُ  َغُفورًا  هللاَ  يًما{ ِد 

 [  110:  ]النساء 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو ُعْثَماَن  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر الْ   - 1342 أَبُو َذرٍّ هللِا احْلَاِفُظ، وَ  دِ بْ َوَأْخرَباََن أَبُو عَ   ح  -ُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِري  َعمْ َفِقيُه، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا َسِن اْلِمْهَرَجاِن ، قَالُوا: َحدَّ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احلَْ يِب اْلَقاِسِم اْلُمذَكُِّر، َوأَبُو أمحد َعْبُد هللاِ  احْلَُسنْيِ ْبِن أَ مَُّد ْبُن َأيِب حمَُ 

احْلَاِفُظ، يَ ْعُقوَب  ْبُن  َعْبدِ ااَل قَ   حُمَمَُّد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ َحدَّثَ نَ :  اْلَوهَّاِب،  حُمَمَُّد    احْلََسنِ ا  أََنٍس، ْبُن  ْبُن  َماِلُك  َأْخرَباََن  زاَُبلََة،  ْبِن   
َثِِن ِهشَ  َعْن عَ َحدَّ أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبُن  َعَلْيهِ اُم   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  اْلُقَرى اِبلسَّ سَ وَ   اِئَشَة،  اف ْتُِتَحِت   " ْيِف،  لََّم: 
  ْلُقْرآِن "ْلَمِديَنةُ ابِ َواف ْتُِتَحِت ا 

َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد   َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: "  اْلب َي ْ بِِه حُمَمَُّد ْبُن احلَْ قَاَل  تَ َفرََّد  يُ ْعَرُف َوَقدْ هللِا:  َوِبِه   ، اْلَمْخُزوِمي  َأيِب  وِ رُ   َسِن ْبِن زاَُبلََة  َي َعْن 
 ٍك "  ، َعْن َمالِ يِّ قَاِضي اْلَمِديَنةِ َغزِيََّة اأْلَْنَصارِ 

رَُواتِِه َوهللاُ  ِلَضْعِف  يَ ث ُْبْت  مَلْ  هللاُ:  َرمِحَهُ  َهِقي   اْلب َي ْ َلفْ قَاَل  ُهَو  اللَّْفُظ  َوَهَذا  َأْعَلْم  قَاَل   وََكَذِلَك  هللِا،  َعْبِد  َأيِب  َشْيِخنَا  َحِديِث  ُظ 
، َوَوَقَع يف قِ فَ الْ  : " اف ْ َواْلِمْهَرجَ رَِوايَِة َأيِب َذرٍّ    يهُ َعِن اْلَبْصِريِّ اِبْلُقرْ اِنِّ آِن " َوِإَّنََّا مَحَاَلهُ  تُِتَحْت َمكَّةُ اِبلسَّْيِف، َواف ْتُِتَحِت اْلَمِديَنةُ 

 ْماَلِء، َواْلَمْحُفوُظ رَِوايَةُ َأيِب َعْبِد هللاِ َمًعا يف اإْلِ 
 ضعيف. إسناده ق: حقلما# قال 

 

ثَ نَا أَبُو ُمْسِلمٍ َن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حَ مْحََد ْبِن َعْبَدا َعِلي  ْبُن أَ َأْخرَبانَ   -  1343 ثَ نَ وَ   دَّ ا  احْلََسُن ْبُن َسْهٍل، قَااَل: َحدَّ
أَ  أَبِيِه، َعْن  اْبِن َعْجاَلَن، َعْن  َعَليْ َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ هُ   يِب أَبُو َعاِصٍم، َعِن   ُ َبنْيَ اَسِْي : " اَل جَتْمَ ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ ُعوا 

َييِت، َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم، هللاُ    يُ ْعِطي َوأاََن أَْقِسُم "  وَُكن ْ
 ِديِث َأيِب ُمْسِلمٍ َلْفُظ حَ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبنُ ْبُن ُعب َ اَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ  َعِلي  انَ ربََ َأخْ  - 1344 ثَ  ْيٍد، َحدَّ ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن اْْلَي ْ ِم، َحدَّثَ نَا َصاِلٍح، َحدَّ
َييِت َفاَل ي َ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َتَكَنَّ َّللَُّ اَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َعْوٌف، َعِن اْبِن ِسريِي  ي "  َتَسمَّ اِبَسِْ  ِبُكن ْ

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " َأْخبَاُر الن َّْهِي، َعِن اْلُكََن  َأْن    ادَ َوَأَصح ، َوَُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن رَاِجًعا ِإىَل َمْن َأرَ    أبَِيِب اْلَقاِسِم ُمطَْلًقا َأْكثَ رُ قَاَل اْلب َي ْ
ن َُهَما َوهللاُ أَ   ْعَلُم " َيَْمَع بَ ي ْ

 غير أني لم أجد ترجمة إلبراهيم بن صالح...  ثقات   رجاله# قال المحقق: إسناده 
 

 لْقِهِ  لَّمَ وَخَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ فَصْلٌ فِي خُلُقِ رَسُولِ اهللِ 
 

ِطيََّة، حدثنا  ُد ْبُن َعمَّاِر ْبِن عَ جُنَْيٍد، حدثنا حُمَمَّ اِعيُل ْبُن ، أخربان َجدِّي أَبُو َعْمرٍو ِإَسَْ ي  مِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس لَ  - 1348
، َعْن أََنِس ْبِن مَ   كَّاُم ْبُن َسْلٍم، َعْن ُعْثَماَن ْبنِ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو زُنَ ْيٌج، حدثنا حَ  ، قَاَل: " قُِبَض  كٍ الِ زَاِئَدَة، َعِن الز َبرْيِ ْبِن َعِديٍّ

َوسَ النَِّب  َصلَّ  َعَلْيِه   ُ َثاَلٍث َوِستِّنيَ   اْبُن َثاَلثٍ   لََّم، َوُهوَ ى اَّللَّ اْبُن  َوُهَو  َبْكٍر  أَبُو  َثاَلٍث َوِستِّنَي، َوقُِبَض  اْبُن  َوُهَو  ، َوقُِبَض ُعَمُر 
 َوِستِّنَي " 

ِن اْبِن َعبَّاٍس، ينَاٍر َوأَبُو مَحَْزَة، عَ َعاِئَشَة، َوَعْمُرو ْبُن دِ َة، َعْن  َذا قَاَل الز ْهِري ، َعْن ُعْروَ كَ وَ   َرَواهُ ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح، َعْن زُنَ ْيٍج،
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَكََّة َثاَلَث َعَشَرَة َسَنًة،ِتِهَما: أَقَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى ا وقَاَل اْبُن َعبَّاٍس يف رَِوايَ  َن اْبِن اَل َعمَّاُر ْبُن َأيِب َعمَّاٍر: مِ قَ وَ   َّللَّ

 ًة " َنًة " َورَِوايَةُ َأيِب مَحَْزَة َوَعْمرٍو َأْوىَل َأْن َتُكوَن حَمُْفوظَ َعبَّاٍس ََخَْس َعَشَرَة سَ 
 يهقي متكلم فيه. فيه مستور، وشيخ الب# قال المحقق: إسناده 

 

ِذِر، حدثنا حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمنْ  دثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيٍد،، ح، أخربان أَبُو َسِعيٍد اأْلَمْحَِسي  ظُ فِ اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 1354
، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، عَ اِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن طَْلَحَة ْبنِ َعْبُد هللِا ْبُن ُموَسى ْبِن ِإبْ رَ  َعمَّاِر يِب ُعب َْيَدَة ْبِن حُمَمَِّد ْبِن  أَ   نْ  ُعب َْيِد هللِا الت َّْيِمي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ لِلُربَ يِّعِ  قَاَل: قُ ْلتُ ْبِن اَيِسٍر،   َت الشَّْمَس طَالَِعًة " ْت: " اَي ُبِِنَّ َلْو رَأَيْ َتهُ رَأَيْ : ِصِفي يل َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَماَن، أخربان َعْبُد ْضِل، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلفَ خْ أَ   -  1360
َها، اَببَ ُنوَس، أَنَّهُ َسَأَل َعاِئَشةَ   نِ بْ َضاَلَة، حدثنا احْلََسُن َفذََكَرهُ َورُوِّينَا َعْن يَزِيَد  ُن اْلُمبَاَرِك، حدثنا ُمبَاَرُك ْبُن فَ  بْ هللاِ    َرِضَي هللاُ َعن ْ

  فَ َقاَلْت: " َهَكَذا َكاَن ُخُلُقهُ " اق َْرْأ ُسورََة اْلُمْؤِمِننَي "، فَ َقَرأَ َحّتَّ بَ َلَغ اْلَعْشرَ  فَ َقاَلْت: " َعْن َذِلَك،
ْرَداِء، أَنَّهُ َسَأَل َعاِئَشةَ   ِطِه " ْسَخُط ِلَسخَ لِِرَضاهُ َويَ هُ اْلُقْرآَن، يَ ْرَضى  َذِلَك، فَ َقاَلْت: " َكاَن ُخُلقُ نْ عَ  ،َورُوِّينَا َعْن َأيِب الدَّ
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، حدثنا احْلَُسنْيُ ْبُن  تَاِبهِ كِ   لِ ِمْن َأصْ  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو اأْلَمْحَِسي  و َسِعيٍد  هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  - 1362
،  ْيِد ْبِن الرَّبِيِع اللَّخْ محَُ  يُع ْبنُ   حدثنا أَبُو َغسَّاَن َماِلُك ْبنُ ِمي  َثِِن  ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِعْجلِ   ِإَْسَاِعيَل الن َّْهِدي ، حدثنا جَِ ي ، َحدَّ

اتَّ ال  اْبِن أَليِب َهاَلةَ   رَُجٌل، ِِبَكََّة، َعنِ  ، َعِن  ْبِن َعلِ ِميِميِّ ، قَاَل: َسأَلْ حْلََسِن  بْ يٍّ َأيِب َهالََة وََكاَن َوصَّافًاُت َخايل ِهْنَد  َعْن ِحْلَيِة   َن 
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ُ َعلَ  َها أَتَ َعلَُّق ِبِه، قَاَل: " َكاَن رَ ْيِه َوَسلََّم َوَأاَن َأْشَتِهي َأْن يَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ئًا ِمن ْ ُ َعَلْيِه َوسَ  لُ و سُ ِصَف يل َشي ْ لََّم، َفْخًما  هللِا َصلَّى اَّللَّ
يَ َتَْلْأَلُ ُمَفخَّمً  تَ ا  َوْجُههُ  اْلَمْربُوعِ   ِمَن  َأْطَوَل  اْلَبْدِر،  َلَة  لَي ْ اْلَقَمِر  َعِظيَم  َْلْلَُؤ  اْلُمَشذَِّب،  ِمَن  َوأَْقَصَر  ِإِن  ،  الشَّْعِر،  رَْجَل  اْْلَاَمِة، 

  اللَّْوِن، َواِسَع اجْلَِبنِي، أَزَجَّ احْلَواِجِب َسَواِبَغ يف َرُه، أَْزَهرَ ا ُهَو َوف َّ َشْحَمَة أُُذنَ ْيِه ِإذَ َوِإالَّ َفاَل ُيَاِوُز َشَعُرهُ    قَ رَّ انْ َفَرَقْت َعِقيَصُتهُ ف َ 
ن َُهَما ِعْرٌق يُِدرَّ  نُوٌر يَ ْعُلوهُ َيَْ َغرْيِ قَ َرٍن، بَ ي ْ اْلَغَضُب، أَْقََن اْلِعْرَننْيِ لَهُ  َأُشمَّ بُ سَ هُ  يَ تََأمَّْلهُ  َمْن مَلْ  يْ َكثَّ اللِّْحَيِة َسهْ   هُ  ِن َضِليَع َل اْْلَدَّ

َبْطِن  لْ ا ِفضَِّة، ُمْعَتِدُل اْْلَْلِق، اَبِدانً ُمَتَماِسكاً، َسَواءُ  ُعنُ َقهُ ِجيُد ُدْمَيٍة يف َصَفاِء الْ َفِم َأْشَنَب ُمْفَلَج اأْلَْسنَاِن َدِقيَق اْلَمْسُربَِة، َكَأنَّ الْ 
ِة َوالس رَِّة ِبِشْعٍر َيْرِي َكَراِديِس أَنْ َوُر اْلُمَتَجرَِّد، َمْوُصوُل َما َبنْيَ اللَّبَّ ، َضْخُم الْ اْلَمْنِكَبنْيِ ِر، بَِعيُد َما َبنْيَ  َوالصَّْدِر، َعرِيُض الصَّدْ 

، َعاِري الثَّْدَينْيِ َواْلَبْطِن ِمَّا ِسَوى َذِلَك، أَ َكاْلَْ  ُب الرَّاَحِة َسْبُط َدْيِن، رَحَّ وِيُل الزَّنْ َوَأَعايل الصَّْدِر، طَ  الذِّرَاَعنْيِ َواْلَمْنِكَبنْيِ  رُ عَ شْ طِّ
َواْلَقَدَمنْيِ  اْلَكفَّنْيِ  َشْثُن  اأْلُ اْلَقَصِب  اأْلَْطرَاِف، َُخَْصاُن  َساِئُل  اْلَماءُ  ،  ُهَما  َعن ْ ُبو  يَ ن ْ اْلَقَدَمنْيِ  َمِسيُح  قَِلًعا   اذَ إِ َْخَُصنْيِ،  زَاَل  زَاَل 

َا يَ ْنَحط  ِمْن َصَبٍب، َوِإَذا اْلت ََفَت اْلت ََفتَ ْشَيِة ِإَذا  َذرِيُع اْلمِ يا َومَيِْشي َهْواًن،  ََيْطُو َتَكف   يًعا، َخاِفُض الطَّْرِف، نَظَُرهُ  َمَشى َكأَّنَّ  جَِ
ِم " قَاَل: قُ ْلُت: ِصْف يل َيهُ اِبلسَّاَل ابَهُ يَ ْبدر َمْن َلقِ َحظَُة، َيُسوُق َأْصحَ رِِه اْلُماَل ظَ نَ   السََّماِء، ُجل    ِإىَل اأْلَْرِض َأْطَوُل ِمْن َنظَرِِه ِإىَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمت ََواِصَل ا َرُسوُل هللِا َصلَّى َمْنِطَقُه، قَاَل: " َكاَن   يف َغرْيِ َحاَجٍة،   مُ أْلَْحَزاِن، طويل اْلِفْكرِة، لَْيَس َلهُ رَاَحةٌ اَل يَ َتَكلَّ اَّللَّ
الس كُ  َكاَلمهَ طَوِيَل  يُ ْفَتُح ْ تَ قْ أبَِْشَداِقهِ   َوََيِْتُمهُ   وِت،  َواَل  ُفُضوَل  اَل  َفْضٌل  اْلَكِلِم،  َِبََواِمِع  يَ َتَكلَُّم  َواَل    اِبجْلَايف  لَْيَس  َدْمٌث  ِصرَي، 

ئًا اَل يَُذم  َذَواقًا َواَل هَ ن ْ مِ ْلُمِهنِي يُ َعظُِّم النِّْعَمَة، َوِإْن َدقَّْت، اَل يَُذم  ا َيُكْن َذَواقًا، َواَل ِمْدَحًة َواَل  ِه " مَلْ رَِوايَِة َغريِْ  مَيَْدُحهُ "، َويف  ا َشي ْ
َوَما نْ يَا،  الد  احْلَق ،  تُ ْغِضبُهُ  تَ َعْوَطى  َوِإَذا  ِلَغَضِبِه َشْيٌء َحّتَّ   َكاَن َْلَا  يَ ُقْم  َومَلْ  َأَحٌد  يَ ْعرِْفهُ  لِن َفْ ن ْ ي َ   مَلْ  يَ ْغَضُب  َلُه، َواَل  ِسِه َواَل َتِصَر 

َتِصُر ْلََ  ُيْمََن اَبِطِن ِإهْبَاِمِه اْلُيْسَرى،  َث اتََّصَل هِبَا فْضِرَب ِبَراَحِتِه الْ  ِبَكفِِّه ُكلَِّها، َوِإَذا تَ َعجََّب قَ َلب ََها، َوِإَذا حَتَدَّ َشاَر َأَشارَ ا، ِإَذا أَ يَ ن ْ
ِمْثِل َحبِّ اْلَغَماِم ". قَاَل: َفَكَتَمَها احْلَُسنْيُ   يَ ْفرُتُ َعنْ َبس ُم، وَ فَهُ َجل  َضِحِكِه الت َّ َأَشاَح، َوِإَذا َفرَِح َغضَّ طَرَ وَ   ضَ َوِإَذا َغِضَب َأْعرَ 

ثْ ُتهُ فَ َوَجْدتُهُ َقْد سَ زََماانً   مسلكه، فَ َلمْ ِلِسِه َوخَمَْرِجِه و َأَل َأاَبُه، َعْن َمْدَخِلِه َوَمَْ سَ   دْ ب ََقِِن ِإلَْيِه َفَسأَلَهُ كمَّا َسأَْلتُُه، َوَوَجْدتُهُ قَ ، ُثَّ َحدَّ
ِمْنهُ  َأيِب، َعْن ُدُخوِل النب صَ َيدَْع  احْلَُسنْيُ: َسأَْلُت  ئًا قَاَل:  َوَسلََّم فَقاَل: َشي ْ َعَلْيِه   ُ َلهُ يف    لَّى اَّللَّ َمْأُذواًن  لِن َْفِسِه  " َكاَن ُدُخولُهُ 

َنهُ َوَبنْيَ النَّاِس،  َوُجْزًءا أِلَْهِلِه َوُجْزًءا لِن َْفِسِه، ُثَّ َجزَّأَ ُجْزَأهُ  ًءا َّللَِِّ  ْجَزاٍء: ُجزْ  ُدُخولَهُ َثاَلثََة أَ ِإَذا َأَوى ِإىَل َمْنزِلِِه َجزَّأَ   انَ َذِلَك، َفكَ  بَ ي ْ
ئًا وََكاَن ِمْن ِسريَ   خريد  ِلَك َعَلى اْلَعامَِّة واْْلَاصَِّة َواَل يَدَِّخُر أو قال الَفرَيُدَّ ذَ  ُهْم َشي ْ ْضِل ِبِِْذنِِه َأْهِل اْلفَ   ِة ِإيثَارُ تِِه يف ُجْزِء اأْلُمَّ َعن ْ

ُهْم ُذو  َوَقسََّمهُ َعَلى َقْدِر َفْضِلِهْم يف الدِّيِن فَ  ُهْم ُذو احْلَاَجِة َوِمن ْ ُهْم ُذو احْلََواِئِج فَ ي ََتَشاَغُل هبِِ ِمن ْ َيْشغَُلُهْم ِفيَما وَ   مْ احْلَاَجَتنْيِ، َوِمن ْ
َبِغي َْلُْم َويَ ُقوُل َْلُْم: لِيُ ب َلِِّغ الشَّاَوِإْخبَارِهِ ِتهِم َعْنهُ اأْلََمَة ِمْن َمْسئلَ ُيْصِلُحُهْم وَ  َة َمْن اَل ِهُد منكم اْلغَاِئَب َوأَبِْلُغوِن َحاجَ ْم اِبلَِّذي يَ ن ْ

هُ َتِطيُع ِإْباَلَغَها إِ َغ ُسْلطَااًن َحاَجَة َمْن اَل َيسْ لَ ب ْ أَ َيْسَتِطيُع ِإْباَلِغي َحاَجَتهُ فَِإنَّهُ َمْن   َقَدَمْيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة اَل يُْذَكُر ِعْنَدهُ ِإالَّ َت هللاُ ثَ بَّ  ايَّ
 َكاَن  َعْن خَمَْرِجِه َكْيفَ وَن َأِدلًَّة " قَاَل: َوَسأَْلتُهُ جُ رُ وَن رُوَّاًدا َواَل يَ ت ََفرَّقُوَن ِإالَّ َعْن َذوَّاٍق َوَيَْ  يُ ْقَبُل ِمْن َأَحٍد َغرْيِِه َيْدُخلُ َذِلَك َواَل 

ف َ َيْصنَ  ِفيِه؟،  َيَْ ُع  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  " َكاَن  يَ ْعِنيهِ َقاَل:  ِإالَّ ِمَّا  ِلَسانَهُ  يُ َفّرِقُ ُهْم  ُزُن  َواَل  َويُ َؤلُِّفُهْم  قَاَل: -م  َأْو   ،
ُهْم ِمْن َغرْيِ َأْن َيْطِوي َعن  ْيِهْم، َوَيَْ َولِّيِه َعلَ ِرميَ ُكلِّ قَ ْوٍم َوي ُ يُْكرُِم كَ   -َشكَّ أَبُو َغسَّاَن    مْ هُ يَ ن ََفرَّ  َأَحٍد منهم َذُر النَّاَس َوََيْرَتُِس ِمن ْ

النَّا َبشَّرِِه، َواَل ُخُلِقِه وَ  النَّاَس َعمَّا يف  َوَيْسَأُل  َأْصَحابَهُ  َويُ َقّوِيِه وَ وَ   سِ يَ ت ََفقَُّد  احْلََسَن  ُن  يِه، مُ يُ َقبُِّح اْلَقِبيَح وَ َُيَسِّ اأْلَ يُ َوهِّ ْمِر ْعَتِدُل 
ونَهُ ِمَن النَّاِس  لُ ي َ   تَاٌد، واَل يَ ْقُصُر عَن احْلَقِّ َواَل ُيَّوِزُُه، الَِّذينَ ْو مَيَل وا، ِلُكلِّ َحاٍل ِعْنَدهُ عَ َغرْيُ خُمْتَِلٍف، اَل يَ ْغُفُل خَمَاَفَة َأْن يَ ُغْفُلوا أَ 

فَ َقاَل: "    "، قَاَل: َفَسأَْلتُهُ َعْن ََمِْلِسِه،  ظَُمُهْم ِعْنَدهُ َمْنزِلًَة َأْحَسنُ ُهْم ُمَواَساًة َوُمَؤاَزرَةً يَحًة َوَأعْ َعم ُهْم َنصِ ْفَضُلُهْم ِعْنَدهُ أَ ِخيَارُُهْم، أَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  هَ ُن اأْلََما َلى ِذْكٍر َواَل يُ َوطِّ اَل َيِْلُس َواَل يَ ُقوُم ِإالَّ عَ   مَ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ى َعْن ِإيطَاِنَا، َوِإَذا انْ ت ََهى ِإىَل  ِكَن َويَ ن ْ
َتِهي ِبِه اْلَمْجِلُس َوَيَُْمُر ِبذَ قَ ْوٍم َجَلَس َحْيُث ي َ  ْنهُ  َأنَّ َأَحًدا َأْكَرُم َعَلْيِه مِ هُ يسُ ِلَك َويُ ْعِطي ُكلَّ ُجَلَسائِِه بَنِصيَبهُ واَل ََيَْسُب َجلِ ن ْ

يَ ُردَّهُ ِإالَّ هِبَا َأْو ِِبَيْ   بَ َرهُ َحّتَّ َيُكوَن ُهَو اْلُمْنَصَرَف، وَمْن َسأََلهُ َحاَجةً يف َحاَجٍة َصاَأْو قَاَوَمهُ    َمْن َجاَلَسهُ  ُسوٍر ِمَن اْلَقْوِل، َقْد مَلْ 
ْلٍم َوَحيَاٍء َوَصرْبٍ َوَأَمانٍَة اَل تُ ْرَفُع ِفيِه  ََمِْلُس حِ ًء، ََمِْلُسهُ عنده يف احْلَقِّ َسَواهُ َفَصاَر َْلُْم أاََب َوَصارُوا  قُ لُ خُ َوِسَع النَّاَس ِمْنْه َبْسطُهُ وَ 

َثى فَ َلتَاتُهُ ُمت ََعاِدِلنَي، يت ََفاِضِلوَن ِفيِه اِبل ، َواَل تُ ْؤَبُن ِفيِه احْلَُرُم، َواَل اأْلَْصَواتُ  وَن ِفيِه  ِه اْلَكِبرَي َويَ ْرمحَُ َوى ُمت ََواِضِعنَي يُ َوقُِّروَن ِفيقْ ت َّ تُ ن ْ
َوي ُ ال  َوََيُوطُوَن  صَِّغرَي،  احْلَاَجِة  َذا  ََيَْفظُوَن    -ْؤثُِروَن  قَاَل:  قُ ْلُت: َكيْ   -َأْو  قَاَل:  اْلَغرِيَب "،  َجَلَساتِِه؟  ِفيِه  يف  َف َكاَنْت ِسريَتُهُ 

َعَلْيِه َوَسلََّم    هللاِ قَاَل: " َكاَن َرُسوُل    ُ اْْلُُلِق،َدائَِم اْلِبْشِر، َسهْ َصلَّى اَّللَّ لَْيَس ِبَفظٍّ َواَل غَِليٍظ َواَل َسخَّاٍب َواَل  َلنيََّ اجلَْ   َل  اِنِب، 
اٍح، يَ ت َغَافَ  َفحَّاشٍ  : املراء، واإلكثار،  ، َقْد تَ َرَك نَ ْفَسهُ ِمْن َثاَلثٍ هِ يفِ ُل َعمَّا اَل َيْشَتِهي َواَل يُوئُس ِمْنهُ َواَل َُيَيُِّب َواَل َعيَّاٍب َواَل َمدَّ

ُهُ َواَل َيطُْلُب عَ رك الناس من ثال يعينه، وت   وما ُُ َأَحًدا َواَل يُ َعريِّ رََجا ثَ َوابَُه، ِإَذا َتَكلََّم  َواَل يَ َتَكلَُّم ِإالَّ فيَما    ْورََتهُ الث َكاَن اَل يَُذمِّ
ُجَلَساُؤهُ َكأَّنََّ  وِإَذا َسكَ عَ   اَأْطَرَق  الطَّرْيُ،  َواَل  َلى رؤِسُهُم  َتَكلَُّموا،  بِ يَ ت َنَازَُعونُ َت  ِعْنَدهُ  يَ ْفرَُغ،   َحّتَّ  لَهُ  أَْنَصُتوا  َتَكلََّم  َمْن  َشْيٍء 

َويَ ت ََعجَُّب ِمَّا يَ ت ََعجَُّبوَن ِمنْ عنده َحِديُث َأوَِّْلِْم، َيْضَحُك ِمَّ   َحِديثُ ُهمْ  َوِة يف َمْنِطِقِه وَيْصرِبُ لِْلَغرِيِب َعَلى اجْلَفْ ،  هُ ا َيْضَحُكوَن ِمْنهُ 
ُدوهُ َواَل يَ ْقَبُل الث َّنَاَء إال ِمْن ُمَكاِفٍئ  طَاِلَب احْلَاَجِة َيطْلُبُ َها فََأْرفِ   اَن َأْصَحابُهُ لََيْسَتْجِلُبوَنُْم، َويَ ُقوُل: ِإَذا رَأَيْ تُمْ ّتَّ ِإَذا كَ ْسئَلِتِه حَ َومَ 

ْلُت: َكْيَف َكاَن ُسُكوتُُه؟ قَاَل: " َكاَن ُسُكوُت َرُسوِل   "، قَاَل: ق ُ  َأْو ِقيَامٍ َز فَ ي َْقطََعهُ بِن َْهيٍ َعَلى َأَحٍد َحِديثَهُ َحّتَّ َيُو   عُ طَ َواَل يَ قْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَ هللاِ  اِس،  اِع مَن النَّ  النَّظََر َوااِلْسِتمَ مَّا تَ ْقِديُرهُ َفِفي َتْسوِيَِتهِ أَ فَ   ،ى َأْرَبٍع احْلُُلِم َواحْلََذِر َوالت َّْقِديِر َوالت َّْفِكرِ  َصلَّى اَّللَّ
َقى َويَ ْفََن َوجُِ َوَأمَّ  ُر يف  ذَ  اَل يُ ْغِضُبهُ َشْيٌء َواَل َيْسَتِفز ُه، َوجَُِع َلهُ احلَْ َع َلهُ احْلِْلُم َوالصَّرْبُ، َفَكانَ ا تفّكرُيُهُ َأْو قَاَل تَ ْفِكُرهُ َفِفِيَما يَ ب ْ

َع مَِّتِه، َواْلِقيَاِم َْلُْم ِفيَما جََ ت ََهى َعْنهُ َواْجِتَهاِدِه يف الرَّْأِي ِفيَما ُهَو َأْصَلُح أِلُ َقبِيَح لِيُ ن ْ تَ رِْكِه الْ ََن لِيُ ْقَتَدى ِبِه، وَ َأْرَبٍع: َأْخِذِه اِبحْلُسْ 
 َْلُُم َأْمَر الد نْ يَا َواآْلِخَرَة " 

 ضعيف. ه ادن# قال المحقق: إس
 

 وَفَصَاحَتِهِ    وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  فَصْلٌ فِي بَيَانِ الن بِيِّ 
 

 دِ َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، حدثنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعبْ   ِن َأمْحََد اْلَفاِرِسي ، أخربان أَبُوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم بْ   -  1363
ِِن التَِّميِميَّ، حدثنا ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلَاِرِث يَ عْ اْلَعوَّاِم،  بَّاُد ْبُن   ْبُن َمِعنٍي، حدثنا عَ بَّاِر الص ويف ، حدثنا ََيََْي اجلَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف يَ وْ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَ     َتزامَحَها ن ََها َوَأَشدَّ ؟ " قَالُوا: َما َأْحسَ ْجٍن: " َكْيَف تَ َرْوَن بَواِسَقَهادَ   مِ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  هُ دَ اتَ َرْوَن َجْوَنَا؟ " قَالُوا: َما َأْحَسَنهُ َوَأَشدَّ َسوَ   َوَأَشدَّ َْتَك ن ََها، قَاَل: " َكْيفَ   قَاَل: " َكْيَف تَ َرْوَن قَ َواِعَدَها؟ " قَالُوا: َما َأْحَسن ََها

ا َأْو َوِميًضا َأْم  َأَشدَّ اْسِتَدارَََتَا قَاَل: " َكْيَف تَ َرْوَن بَ ْرقَ َها أَخْفوً َأْحَسن ََها وَ : نَ َعْم َما  اْسَتَداَرْت؟ " قَالُوا قَاَل: " َكْيَف تَ َرْوَن رََحاَها  
 ِمْنَك،  ُهَو َأْعَربَ    َما رَأَيْ نَا الَِّذيٌل: اَي َرُسوَل هللِا َما أَْفَصَحكَ جُ رَ   قَالُوا: َبْل يَُشق  َشقًّا قَاَل: " احْلَيَا " فَ َقاَل لَهُ َيُشق  َشقًّا؟ "  

َا أُْنِزَل اْلُقْرآُن َعَليَّ بِِلَساٍن عَ قَا  َريِبٍّ ُمِبنٍي "  َل: " ُحقَّ يل َوِإَّنَّ
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ُعب َْيدٍ  أَبُو  قَ َواِعُدَها  قَاَل   " قَ ْولُُه:  السََّحاِب    -:  قَ َواِعَد  آفَ   يَ هِ وَ   -يَ ْعِِن  يف  اْلُمْعرَتَِضةُ  َوَأمَّ ُأُصوُْلَا  السََّماِء،  اْلب ََواِسقَ اِق    ا 
ُد َوقَ ْولُُه: رََحاَها فَ َرَحاَها اْسِتَدارَةُ السََّحابِة  اأْلُْفِق اآْلَخِر، َواجْلَْوُن اأْلَْسوَ ا اْلُمْسَتِطيَلةُ يف السََّماِء ِإىَل َوَسِط السََّماِء َوِإىَل  فَ ُفُروُعهَ 

اْلرَبِْقة يف َواْْلَْفُو ُهَو ااِلْعرتَِ   لسََّماِء،ا  يف  نَ َواِحي  اِض ِمَن  َأَن يَ ْلَمَع قَِلياًل، ُثَّ َيْسُكَن وَ   َواْلَوْميُض  اْعرتَِ الغيم،  َوَأمَّا لَْيَس َلهُ  اٌض، 
رَباََن  َغزِيُر " َأخْ ْلَواِسُع الْ يَا ُهَو اْلَمطَُر ا  َيَُْخَذ مَيِينًا َوِِشَااًل َواحلَْ نْ أَ   اْسِتطَالتُهُ يف اجْلَوِّ ِإىَل َوَسِط السََّماِء ِمْن َغرْيِ الَِّذي ُيَشق  َشقًّا فَ 

 ْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب ُعب َْيٍد، َفذََكَرهُ َسِن اْلَكارِِزي ، حدثنا َعِلي  ْبُن عَ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي ، أخربان أَبُو احلَْ 
 ضعيف وهو مرسل. إسناده : ق # قال المحق

 

بَاِن ، اِبْلُكوَفِة، حدث أخربان َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّ   ْبِد هللِا احْلَاِفُظ،اَن أَبُو عَ َأْخربََ   -  1364 بَاِن    ناي ْ   حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن الشَّي ْ
ْبُن َعْمرٍو احْلََنِفي   ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،   ، َعِن اْبنِ َراَساِن  مَُّد ْبُن اْلَفْضِل اْلُْ ثنا ََيََْي ْبُن بُ َرْيَدَة، َوحمَُ حد ،  أَبُو َجْعَفٍر، حدثنا اْلَعاَلءُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل   يِبٌّ وََكاَلُم َأْهِل اجْلَنَِّة رَ عَ   " َأِحب وا اْلَعَرَب لثالث: أِلَّنِ َعَريِبٌّ َواْلُقْرآنُ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َريِبٌّ "  عَ 

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

ي ، حدثنا أَبُو ِقاَلبََة، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن مَُّد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمََّدآاَبذِ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أخربان أَبُو طَاِهٍر حمَُ   -  1366
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكَتَب َلهُ  ْبِن ُحْجرٍ ، َعْن َوائِلِ بَّاِر، َعْن أَبِيهِ ِمي ، حدثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اجلَْ رَ ضْ َحَجٍر احلَْ   ِكتَااًب:  ، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

  " مٌ ارَ  ِورَاَط َواَل ِشغَاَر يف اإْلِْساَلِم، وَُكل  ُمْسِكٍر حَ اَل َجَلَب َواَل ُجُنَب َواَل 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن  حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، حدثنا ُشَعْيُب بْ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيِه، حدثنا  احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  1367
هللاُ َعْنُه، َعِن  اِب، َرِضَي ْبِن اْْلَطَّ   ِن قَ ْيٍس، َعْن ُعَمرَ َعِن احْلََسِن، َعِن اأْلَْحَنِف بْ   ،دٍ يْ بَ يَاٍن الصَّفَّاُر، حدثنا ُشْعَبُة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   .  "ْخُتِصَر يلَ احْلَِديُث اْخِتَصارًا اَل: " أُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم َواالنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 . في عض# قال المحقق: إسناده 

 

َعِليٍّ   -  1368 أَبُو  َعْبدِ   َأْخرَباََن  َوأَبُو  ْبنُ  هللاِ الر وْذاَبِري ،  احْلَُسنْيِ  َوأَبُو  بُ ْرَهاَن،  ْبُن  ِإَْسَاعِ     أخربان  قَالُوا:  حُمَمٍَّد  اْلَفْضِل  ْبُن  يُل 
، َعْن َأيِب ب ُ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإْسَحاَق الْ عَ   نْ دثنا احْلََسُن ْبُن َعَرفََة، حدثنا ُهَشْيُم ْبُن َبِشرٍي، عَ اَل: حالصَّفَّاُر قَ  َأيِب    ْرَدَة، َعنْ ُقَرِشيِّ

ُ َعَلْيهِ   ُموَسى ِم َوَخَواْتَُه، َوَجَواِمَعهُ "، فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل َوَسلََّم: " أُْعِطيُت فَ َواِتَح اْلَكاَل   اأْلَْشَعِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 . ةِ َد يف الصَّاَل فَ َعلََّمنَا التََّشه  َعلِّْمنَا ِمَّا َعلََّمَك هللاُ  ،هللاِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  كََّة، حدثنا أَبُو ِبَِ   ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهي    مٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َف اأْلَْصب ََهاِن ، أخربان أَبُو حمَُ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوسُ   -  1370
ْبُن َأمحَْ ََيََْي َعْبُد   ْبِن زََكرايَّ  هللِا  يَزِيدَ َد  ْبُن  َمَسرََّة، حدثنا َعْبُد هللِا  َأيِب  وَ ْبِن  اْلُمْقِرُئ، حدثنا َحي ْ ْعُت َعْبدَ   ْبُن ُشَرْيٍح، قَاَل: َسَِ  ةُ 
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دِّيَق رَ : لَ ااْلَمِلِك ْبَن احْلَاِرِث يَ ُقوُل: ِإنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة قَ  ْعُت َأاَب َبْكٍر الصِّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى يَ ُقوُل: َسَِ  ى اْلِمْنربَِ ِضَي هللاُ َعْنهُ َعلَ َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا الْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ ي َْوِم من َعاَم َأوَِّل َواْست َْعرَبَ أَ اَّللَّ مَلْ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َّللَُّ ا ىبُو َبْكٍر َوَبَكى ُثَّ قَاَل: َسَِ

 اْلَعاِفَيِة َفَسُلوا هللاَ اْلَعاِفَيَة "   اَلِص ِمْثلَ ِلَمِة اإْلِخْ تُ ْؤتُوا بَ ْعَد كَ 
أَمَّا بَ ْعُد فَِإّنِ  ُمَسْيِلَمَة ِإلَْيِه ِإْذ َكَتَب:  ابِ ْسِن اجْلََواِب َمَع َوَجازَِة اْلَكاَلِم َجَوابُهُ َعْن ِكتَ ا َيْدُخُل يف حُ مِحَهُ هللاُ: " َوِِمَّ قَاَل احْلَِليِمي  رَ 

ِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ِمْن ا يَ ْعَتُدوَن، َفَكَتَب إِلَْيِه: " ِبسْ َعَك فَِلَي ِنْصُف اأْلَْرِض َوَلَك ِنْصُفَها، َوَلِكنَّ قُ َرْيشً  اأْلَْمِر مَ ُأْشرِْكُت يف 
هللِا   َرُسوِل  عَ   ىَل إِ حُمَمٍَّد  َساَلٌم  اِب  اْلَكذَّ اْلُْ ُمَسْيِلَمَة  ات ََّبَع  َمِن  ب َ َلى  أَمَّا  فَِإنَّ َدى  ِعبَاِدِه، ْعُد،  ِمْن  َيَشاءُ  َمْن  يُورِثُ َها  َّللَِِّ  اأْلَْرَض   

يُوُنُس   ْبِد اجْلَبَّاِر، حدثنا يَ ْعُقوَب، حدثنا َأمْحَُد ْبُن عَ نُ بْ   بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ اِقَبةُ لِْلُمتَِّقنَي " َأْخرَباََن أَ َواْلعَ 
ْمِر معك َوِإنَّ لَنَا ِنْصَف اأْلَْمِر َوِلُقَرْيٍش  بَ ْعُد فَِإّنِ َقِد أْشرَْكُت يف اأْلَ  ِن اْبِن ِإْسَحاَق، َفذََكَرُه. . . . َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َأمَّابَُكرْيٍ، عَ  ْبنُ 

  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َما َكت ََبنا.  َصلَّى اَّللَُّ َواَب النَِّبِّ ُدوَن، ُثَّ ذََكَر جَ ْمِر َوَلِكنَّ قُ َرْيش قَ ْوٌم يَ ْعتَ أْلَ اِنْصَف 
 ال بأس به.  # قال المحقق: إسناده

 

خربان   اْلُمظَفَِّر اْلَبْكِري ، أُد ْبنُ َأمحَْ   ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ يِت  سِ ِعيٍد اْْلَِليُل ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَقاِضي اْلبُ َأْخرَباََن أَبُو سَ   -  1372
ِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن  مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَِّد بْ ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أخربان حمَُ اْبُن َأيِب خيثَمَة، حدثنا َأيِب، حد 

ْعُت َرُسوَل  عَ ،  َعِتيكٍ  ُ عَ ْن أَبِيِه قَاَل: َسَِ َا َلَكِلَمٌة َما َسَِ  -" َمْن َماَت َحْتَف أَْنِفِه  َم يَ ُقوُل:  َلْيِه َوَسلَّ هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعنَاَها ِمْن َوهللِا ِإنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحٍد ِمَن اْلَعَرِب قَ بْ    "  َأْجُرهُ َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ عَ قَ وَ فَ َقْد  -َل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ  ُ عَ قَاَل اْلب َي ْ ُ عَ َلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا الن َّْوِع أَْلَفاٌظ : " َوَلهُ َصلَّى اَّللَّ َها َصلَّى اَّللَّ  َلْيِه َوَسلََّم " مَلْ ُيْسَبْق ِإلَي ْ
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

  وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَم تِهِ لٌ فِي حَدَبِ الن بِيِّ صَلَّى اللَّ صْ فَ 
 

َوْيٍد،  سُ   نَ حُمَمٍَّد اْلِمْصِري ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن زَْيٍد، َأنَّ ابْ َن، أخربان أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِبْشَرا  -  1374
ِن َعبَّاٍس، يف يٌك، َعْن َساملٍِ اأْلَْفَطِس، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن ابْ ، حدثنا َشرِ الدَِّمْشِقي  اَن أَبُو اْلَعبَّاِس  حدثنا َساَلُم ْبُن ُسَلْيمَ 

 ُم اجْلَنََّة " اهُ َأْن ُتْدِخَل أُمََّتهُ ُكلَّهُ ضَ رِ  "[ قَاَل: 5: }َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَب َك َفرَتَْضى{ ]الضحى: قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 

أَبُو اْلَعبَّ   -  1375 احْلَاِفُظ، حدثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوَب، حدثنا َأمحَْ َأْخرَباََن  ْبُن  ْبُن اِس حُمَمَُّد  اجْلَبَّاِر، حدثنا يُوُنُس  ُد ْبُن َعْبِد 
اْلَولِيِد، َعنْ عُ   نْ بَُكرْيٍ، عَ  ْبِن  ْبِن ُعب َ   ب َْيِد هللِا  لَ َعْبِد هللِا  َعَلْيِه َوَسلََّم، وَ مَّا ُكِسَرتْ ْيٍد قَاَل:   ُ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُشجَّ يف   راَُبِعيَّةُ 

َهِتِه َفَجَعَلِت الدَِّما َتِسيُل َعَلى َوْجِهِه ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، ادُْع هللاَ َجب ْ ُ َعلَ عَ   ءُ  تَ َعا ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َلْيِهْم فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ىَل مَلْ   هللاَ 
 ْم اَل يَ ْعَلُموَن "  َرمْحٍَة، اللُهمَّ اْهِد قَ ْوِمي فَِإنَُّ َعْثِِن طَعَّااًن َواَل َلعَّااًن، َوَلِكْن بَ َعَثِِن َداِعَيَة وَ يَ ب ْ 

 " َهَذا ُمْرَسٌل " 
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 ضعيف.  دها# قال المحقق: إسن
 

َعبْ   -  1376 أَبُو  الرَّمْحَِن السََّلِمي ،َحدَّثَ نَا  َمْنُصوٍر َيَْ أخربان    ِد  أَبُو  َعْبُدوٍس، حدثنا  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  َأمحَْ َأمْحَُد  ْبُن  زاَِيِد ََي  ْبِن  َد 
َسْعٍد     َسْهِل ْبنِ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعنْ َلْيٍح، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة،  ف ُ   نُ بْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِمي ، حدثنا حُمَمَُّد بْ اْْلََرِوي ، حدثنا إِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ قَالَ  ُْم اَل يَ عْ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َلُموَن "   اْغِفْر ِلَقْوِمي فَِإنَّ
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

 دِ الدُّنْيَا  ى شَدَائِ هِ وَسَلَّمَ وَصَبْرِهِ عَلَ بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ دِ الن  هْ زُ   فَصْلٌ فِي
 

  حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الد نْ يَا، حدثنا َعْبُد هللاِ   هللِا ْبنُ حْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، حدثنا َعْبُد  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أخربان ا  -  1378
 ْبُن ْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َدَخَل ُعَمرُ ْعِِن اْبَن َخبَّاٍب، عَ يَزِيَد، حدثنا ِهاَلٌل ي َ ِبُت ْبُن   ُمَعاِويََة اجْلَُمِحي ، حدثنا َثَ نُ بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َعَلى َحِصرٍي َقْد أَث َّ اْْلَطَّاِب َعَلى النَِّبِّ َصلَّ  َْذَت فِ  َجْنِبِه فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ يف   رَ ى اَّللَّ  ِمْن َراًشا أُوثِرَ ، َلِو اَتَّ
َوالَّ   َهَذا، َوَمايل،  لِلد نْ يَا  َوَما  نْ يَا  َولِلد  َمايل  َوَمثَ فَ َقاَل: "  َمثَِلي  َما  بَِيِدِه،  نَ ْفِسي  يَ ْوٍم َصاِئٍف،  ِذي  َساَر يف  ِإالَّ َكَراِكٍب  الد نْ يَا  ُل 

 رََكَها " اٍر، ُثَّ رَاَح َوت َ لَّ حَتَْت َشَجَرٍة َساَعًة ِمْن نََ ظَ تَ سْ فَا
 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 

 

،   ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أخربانَأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ   -  1379  طَاِلٍب، حدثنا يِب أَ   َأْخرَبَِن ََيََْي ْبنُ   أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
ْبُن َسوَّ َشبَ  ِإَْسَاِعي اٍر، حدثنا َيَْ ابَةُ  ْبُن  ْعُت الشَّعْ ََي  اأْلََسِدي  قَاَل َسَِ ْبِن َساملٍِ  اْبِن ُعَمرَ َل  قَاَل: " ِإنَّ ِجرْبِيَل ِبَّ، َيدث َعِن  أَنَّهُ   
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعَليْ  ُهُ َبنْيَ الد نْ يَا َواآْل  مَ ِه السَّاَلُم أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  نْ يَا "  يُرِِد الد  ِخَرَة َوملَْ ِخَرِة، فَاْختَاَر اآْل َُيَريِّ

ُهُ  هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َأْرَسَل إِ َورُوِّينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللاُ َعْنُه، َأنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َُيَريِّ  َأْن َيُكوَن َعْبًدا نَِبيًّا  نْيَ بَ   ىَل نَِبيِِّه َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " بَْل َعْبدً َعَلْيِه السَّاَلُم َأْن تَ َواَضْع، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِه ِجرْبِيلُ َأَشاَر إِلَيْ ْو َمَلًكا نَِبيًّا، فَ أَ   ا نَِبيًّا " اَّللَّ

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

َعبْ   انَ َأْخربََ   -  1388 َوأَ أَبُو  احْلَاِفُظ،  احْلََسنِ ِد هللِا  ْبُن  َبْكِر  قَااَل: حبُو  أَبُو    يَ ْعُقوَب، حدثنا  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َبَة، دثنا  ُعت ْ
ْبُن ِسنَانٍ حدثنا ق ُ  ثَ نَا َسِعيُد  َبُة، َحدَّ نُ َفرْيٍ، عَ ت َي ْ ْبِن  ُجَبرْيِ  الزَّاِهرِيَِّة، َعْن  َأيِب  ِمْن َأصْ أَ   نْ ، َعْن  اْلُبَجرْيِ، وََكاَن  َحاِب َرُسوِل هللِا يِب 

ُ عَ َصلَّ  َعَلْيِه َوسَ َلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ  ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ يَ ْوًما  َأَصاَب  َبْطِنِه  َم قَاَل:  اجْلُوُع فَ َوَضَع َعَلى  َأاَل اَي ُربَّ لََّم  َحَجًرا، ُثَّ قَاَل: " 
َمِة، َأاَل  َعٌة َعارِيٌَة يف الد نْ يَا طَاِعَمٌة اَنِعَمٌة يَ ْوَم اْلِقيَا  نَ ْفٍس َجائِ اَل اَي ُربَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، أَ   يف الد نْ يَا َجائَِعٌة َعارِيَةٌ   ةٌ مَ نَ ْفٍس طَاِعَمٌة اَنعِ 

   هللاُ َعَلىِفيَما أَفَاءَ َخوٍِّض ُوَمت َن َعٍِّم  َْلَا ُمْكرٌِم، َأاَل اَي ُربَّ ُمتَ   وَ هُ  َوُهَو َْلَا ُمِهنٌي، َأاَل اَي ُربَّ ُمِهنٍي لِن َْفِسِه وَ اَي ُربَّ ُمْكرٍِم لِن َْفِسهِ 
 َشْهَوةِ بَّ رُ   َأاَل َوِإنَّ َعَمَل النَّاِر َسْهَلٌة ِبَسْهَوٍة، َأاَل ايَ   َل َأْهِل اجْلَنَِّة حزِنٌَة ِبَربْ َوٍة،َرُسوِلِه، َما لَهُ ِعْنَد هللِا ِمْن َخاَلٍق، َأاَل َوِإنَّ َعمَ 

ْبَِة " للَّيَِّنةُ االسَّْهَوةُ ا طَوِياًل " قَاَل: " َساَعٍة َأْورََثْت ُحْزانً   لرت 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َب، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق و قُ عْ  احْلََسِن قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ ، َوَأمْحَُد ْبنُ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  1389
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  حدثنا أاََبُن، حدثنا قَ تَاَدُة، حدثنا أََنٌس، " َأنَّ النَِّبَّ    ِإبْ َراِهيَم،ْسِلُم ْبُن  الصَّغَاِن ، أخربان مُ  مَلْ َيَْتِمْع لَهُ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ًة  الَّ َعَلى َضَفٍف " يَ ْعِِن َجَاعَ إِ  مٍ َغَداٌء َواَل َعَشاٌء ِمْن ُخْبٍز َوحلَْ 
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ   َيَُْكْل َوْحَدهُ َوَقْد قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد يَ ُقوُل: " ملَْ رَي يف احْلَِديِث اَل َأْدِري َمْن قَاَلهُ "  : " َهَكَذا َوَجْدُت الت َّْفسِ قَاَل اْلب َي ْ

احْلََفُف َأْن َيُكوَن ِِبِْقَدارِِه َوِقيَل:  الطََّعاِم، وَ ْن ِمْقَداِر اأْلََكَلةُ َأْكثَ ُر مِ  ََيََْي: " الضََّفُف َأْن تُكوَن نُ بْ  َوَلِكْن َمَع النَّاِس " وقَاَل َأمْحَدُ 
يُق  دَُّة، يُقوُل: مَلْ َيَْتِمْع لَ الضََّفُف الضِّ ٍة " َوالشِّ  هُ َذِلَك ِإالَّ ِبِضيٍق َوِشدَّ

 . حصحي# قال المحقق: إسناده 
 

ِدي ، أخربان   اْلِكنْ َشبَانََة هِبَْمَداَن، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَفْضُل ْبُن اْلَفْضلِ   ْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد عَ   -  1392
ْعُت أََنسً   ِويََة، حدثنا ِهاَلُل ْبُن ُسَوْيدٍ اعَ مُ لص ويف ، حدثنا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، حدثنا َمْرَواُن ْبُن  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ا  نَّ  ا يُْذَكُر، أَ قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُْهِدَي َلهُ َثاَلُث طََوائِ النَِّبَّ  َعَلْيِه  ا َكاَن اْلَغُد َأََتهُ ِبِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َر فََأْطَعَم َخاِدَمهُ َطرِيًا، فَ َلمَّ  َصلَّى اَّللَّ
 ِت ِبرِْزِق ُكلِّ َغٍد " نَّ هللاَ َيَْ ئًا ِلَغٍد إِ ْك َأْن َُتَبَِّئ َشي ْ َوَسلََّم: " َأمَلْ َأنَْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ضَُّل ْبُن  اِعيَل اأْلَمْحَِسي ، حدثنا ُمفَ َسَْ إِ    أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َزَّاُر، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ بُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أخربانرَباََن أَ َأخْ   -  1393
ُ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاِ ، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن َمْسُروِق ْبِن اأْلَْجدَِع، ِن اأْلَْعَمشِ َسِدي ، عَ َصاِلٍح اأْلَ   َصلَّى اَّللَّ

قَاَل: " أََما ََتَْشى َأْن ََيِْسَف هللاُ ْأتُهُ َلَك،  َْتٍْر َخبَّ   ِدي ِإالَّ ُصرْبٌ ِمنْ . قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما ِعنْ "   لُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْطِعْمنَا اَي ِباَل 
 ْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلاًل " ، أَْنِفْق اَي ِباَلُل، َواَل ََتَْش مِ ِبِه يف اَنِر َجَهنَّمَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ِتْسٍع َوَثاَلِثنَي َنةَ و َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن الصَّفَّاِر ِقَراَءًة َعَلْيِه يف َشوَّاٍل. سَ ِري  يف اْلَفَوائِِد، أخربان أَبُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذابَ  - 1395
، ِد ْبِن َسِعيٍد، َعِن ااٍد اْلُمَهلَِّب ، َعْن َُمَالِ بَّ عَ  دثنا احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة ْبِن يَزِيَد، حدثنا َعبَّاُد ْبنُ َوَثاَلَثَائٍة، ح  ، َعْن َعْن َمْسُروقٍ لشَّْعِبِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِطيَفٌة َمْثنِيٌَّة، فَاْنطَ َصاِر فَ َرَأْت ِفَراَش َرُسوِل هللِا َصلَّ َعاِئَشَة قَاَلْت: َدَخَلْت َعَليَّ اْمَرأٌَة ِمَن اأْلَنْ   فَ ب ََعَثْت تْ قَ لَ ى اَّللَّ
بِِفَراٍش َحشْ  َفَدَخلَ ِإيَلَّ  الص وُف،  َرسُ   ُوهُ  هللِا َصلَّ َعَليَّ  َعاِئَشُة؟وُل  اَي  َهَذا  َما   " فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَي   ى  قُ ْلُت:  قَاَلْت:   "

فُ  هللِا  ِفَراَشكَ َرُسوَل  فَ َرَأْت   ، َعَليَّ َدَخَلْت  اأْلَْنَصارِيَّةُ  هِبََذا  ذَ فَ   اَلنٌَة  ِإيَلَّ  فَ ب ََعَثْت  اَي عَ َهَبْت  رُدِّيِه  فَ وَ قَاَل: "  لَْو شِ اِئَشُة،  ْئُت هللِا 
 أَلَْجَرى هللاُ َمِعَي ِجبَاَل الذََّهِب َواْلِفضَِّة " 

 ليس بالقوي.محقق: إسناده ل ال# قا
 

ْعُت ِبْشرًا  مُ ُن السَّمَّاِك قَاَل: قَاَل اْلَقاسِ بْ و  ْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، حدثنا أَبُو َعْمرِ أَ  -  1396 يَ ُقوُل: قَاَلْت    ْبُن ُمن َبٍِّه: َسَِ
نَا َأْن َنْشَبَع َعاِئَشةُ َرضِ  َها: " لَْو ِشئ ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُ ْؤثُِر َعَلى نَ ْفِسِه " َشِبْعنَا، َوَلِكنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى اَي هللاُ َعن ْ  َّللَّ
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 معضل. محقق: إسناده الل ا# ق
 

 ْْلرَْيِ اْلوَِكيُل، أخربان أَبُو طَاِهرَ َجاِمُع ْبُن َأمْحََد أَبُو ا أَبُو احْلََسِن الطَّرَائِفي ، ح َوَأْخرَباََن ِهٍر اْلَفِقيُه، أخرباناَن أَبُو طَاَأْخربََ  - 1397
ٍم الصَّوَّاُف، َعْن   ْبُن ُسَليْ ، حدثنا َبْكرُ ْلُمْنِذِر احْلَزاِمي  ارِِمي ، حدثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن الدَّ ا اْلُمَحمََّدآاَبِذي  قَااَل: حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد  

 َتِعدَّ لِْلَفاقَِة " سْ افَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإّنِ ُأِحب َك قَاَل: " َل: أََتى رَُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َأيِب طَُوالََة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَا
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 

ْعُقوَب، أخربان حَبُْر ْبُن  دثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ اِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  قَااَل: حبُو َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن أَ   -  1399
ْدِريَّ، َشَكا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى  َسِعيٍد اْلُْ   ، َأنَّ َأابَ يِد ْبِن َأيِب َسِعيدٍ  َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َسعِ ِن َنْصٍر، حدثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخربََ 

َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ أاََب سَ اَّللَّ فَ َقاَل: " اْصرِبْ  َأْسرَُع ِمنَ َم َحاَجَتهُ  َمْن َيُِب ِِن  ِإىَل  اْلَفْقَر  أَْو ِمنْ سَّ ال  ِعيٍد، فَِإنَّ  اْلَواِدي  َأَعَلى  َأَعَلى  ْيِل من   
 "    َأْسَفِلهِ اجْلََبِل ِإىَل 

ُ َعَلْيِه " َهَذا ُمْرَسٌل " َورُِوي يف َهَذا اْلَمْعََن َعْن َأيِب َذرٍّ، أَنَّهُ أَ   َوَسلََّم فَ َقاَل: " ِإّنِ ُأِحب ُكْم َأْهَل اْلب َْيِت " َتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ات. ذكره ابن حبان في الثقفيه سعيد بن أبي سعيد المحقق: إسناده  الق# 

 

اٍد اأْلَبْ يُوْرِدي ، حدثنا حُمَمَُّد   الط وِسي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن مَحَّ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أخربان أَبُو حُمَمٍَّد َحاِجُب ْبُن َأمْحَدَ  ْخرَبانَ أَ  - 1400
،  دِ بْ ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن عَ  رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َمايل   قَاَل: َجاءَ    ُهَريْ َرةَ َعْن َجدِِّه، َعْن َأيِب   هللِا ْبِن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ

اًل بِي َُهوِديٍّ َيْسِقي َنَْ   ئًا، َفَخَرَج َيطُْلُب فَِإَذا ُهوَ ي ْ شَ   اْنطََلَق اأْلَْنَصاِري  ِإىَل رَْحِلِه فَ َلْم يَِْد ِفيهِ لَْوَنَك ُمْنَكِفئًا؟ قَاَل: اْْلُْمُص فَ َأَرى  
: َأْسِقي َلَك؟ قَاَل: نَ َعْم ُكل  َدْلوٍ فَ َقاَل اأْلَ َلُه،   اِري  َأْن اَل َيَُْخَذ فيه َخِدرًَة َواَل َترزةً  بتَمَرٌة َواشرَتََط َعَلْيِه اأْلَْنصَ ْنَصاِري  لِْلي َُهوِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ َْتًْرا، َفجَ   ْن َصاَعنْيِ اْست ََقى َلهُ بَنْحٍو مِ َواَل َيَُْخَذ ِإالَّ َجيَِّدًة فَ   ،ةً فَ َواَل َحشَ  َقاَل: " ِمْن اَء ِبِه ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اأْلَْنَصاِري  وََكاَن َيْسَأُل َعِن الشَّْيِء ِإَذا فََأخْ   أَْيَن َلَك َهَذا؟ "  َصاًعا، َوَأْصَحابُهُ   ِبَصاٍع، َوَأَكَل ُهوَ    بِِه، فََأْرَسَل ِإىَل ِنَسائِهِ ِتَ أُ   رَبَهُ 

ِسي فْ ن َ   يْنَت حتُِب ِِن فََأِعدَّ لِْلَباَلِء جِتَْفافًا، فَ َوالَّذِ اِبحْلَقِّ أَلُِحب َك، قَاَل: " ِإْن كُ   اَل لْلْنَصاِري : َأحتُِب ِِن؟ قَاَل: نَ َعْم َوالَِّذي بَ َعَثكَ َوقَ 
َأْسرَُع   مَّ َفَمْن َأَحبَِِّن فَاْرزُْقهُ  قُ لَِّة اجْلََبِل ِإىَل َحِضيِض اأْلَْرِض "، ُثَّ قَاَل: " اللهُ اجْلَاِري ِمنْ َن اْلَماِء  ِإىَل َمْن َيُِب ِِن مِ بَِيِدِه لَْلَباَلءُ 

 َه "  دَ لَ َفاَف َواْلِكَفاَف، َوَمْن أَبْ َغَضِِن فََأْكِثْر َمالَهُ َووَ اْلعَ 
 " رْيُ َقِويٍّ يف احْلَِديِث " َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد غَ 

 ضعيف. قق: إسناده المح # قال
 

، حدثنا حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أخربان    -  1401   هللاِ   يُوُسَف، َوَعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبدِ   ُد ْبُن ِبْشِر ْبنِ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
َثِِن يُوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبنِ ْبُن َواِقٍد أَبُو َحْفٍص اْلُقَرشِ َشاُم ْبُن َعمَّاٍر، حدثنا َعْمُرو  الدَِّمْشِقيَّاِن قَااَل: حدثنا هِ  َحْلَبٍس، َعْن   ي ، َحدَّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َأيِب ِإْدرِيَس اْْلَْواَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الللَّ صَ ِنِّ َقِِن وَ ُهمَّ َمْن آَمَن يِب وَ ى اَّللَّ َما  َشِهَد َأنَّ َصدَّ
ِه ُهَو احْلَق  بِ  تُ  يُ ْؤِمْن يِب َومَلْ ُيَصدِّْقِِن َومَلْ يعلم َأنَّ َما ِجئْ  َوَعجَّْل قَ ْبَضُه، اللُهمَّ َوَمْن ملَْ ِجْئُت ِبِه احْلَق  ِمْن ِعْنِدَك فَأَِقلَّ َماَلهُ َوَوَلَدهُ 

 ُعْمَرهُ " هُ َوَأِطْل ْكِثْر َماَلهُ َوَوَلدَ ِمْن ِعْنِدَك فَأَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َهَذا َعْن َعْمرِو ْبِن َغْياَلَن الث َّ " تَ َفرََّد ِبِِْسنَاِدِه َهَذا َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، َورُِوي ِمْثلُ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َصحَّ  نْ إِ فَ َقِفيِّ
َا ُهَو لِ َشْيٌء ِمْن َهِذِه اأْلََحا يَا ى اأْلُوىَل ِلِعْلِمِه ِِبَصاِئِب الد ن ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم يف الد نْ يَا َواْخِتيَارِِه اآْلِخَرَة َعلَ َصلَّى اَّللَُّ َزَهاَدتِِه  ِديِث فَِإَّنَّ

َنةِ مَّ أُ  فَ َلْم يَ ْرَضَها لِن َْفِسِه، َواَل ِلَمْن َيُِب هُ ِمنْ  نْ يَا َوَعَذاِب ِتِه َأَعاَذاَن هللاُ ِمْن ِفت ْ  َرمْحَِتِه " اآْلِخَرِة بِ  الد 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َماُم أَبُو سَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن    -  1402 َثِِن أَبُو الْ هْ قَ تَاَدَة، حدثَ نَا اإْلِ اِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  بَّ عَ ٍل حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ِإْماَلًء، َحدَّ
رَ  َبةُ السِّ َأنَّ    ْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، "ٍء الث ََّقِفي ، حدثَ نَا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الض َبِعي ، عَ  أَبُو رََجا ْبُن َسِعيدٍ اُج، حدثَ نَا قُ ت َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  ئًا لَِغٍد " يَ  اَل َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  دَِّخُر َشي ْ
 جيد. ناده محقق: إس# قال ال

 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النُّبُو ةِ  ءَةِ نَبِيِّنَا  فَصْلٌ فِي بَرَا 
 

ْبُن عَ   ْخرَبانَ أَ   -  1408 َعِلي   احْلََسِن  بِب َْغَداَد، حدثنأَبُو  اْْلَاِِشِي   ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  هللِا  َعْبِد هللاِ بُ أَ   اْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  ِإبْ َراِهيَم و  ْبِن   
ِإَْسَاعِ ب َزَّاُز، حدالْ  بْ ثنا  َخاِلٍد، حدثنا مَحَّاُد  ْبُن  ُهْدبَةُ  ِإْسَحاَق، حدثنا  ْبُن  زَْيٍد، عَ يُل  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َسَلَمَة،  قَاَل:  ُن  َنْضَرَة  َأيِب  ْن 

ْعُت اْبَن َعبَّاٍس ََيُْطُب عَ  مَلْ َيُكْن َنِبٌّ ِإالَّ َلهُ َدْعَوٌة تَ َنجََّزَها يف َوَسلََّم: "   َعَلْيِه  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْنرَبِ اْلَبْصَرِة قَاَل: قَاَل رَ مِ   ىلَ َسَِ
نْ يَ  اَل َفْخَر، ق  َعْنهُ اأْلَْرُض وَ َواَل َفْخَر، َوَأوَُّل َمْن تَ ْنشَ   مَ دَ َعًة أِلُمَّيِت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَأاَن َسيُِّد َوَلِد آا، َوِإّنِ اْخت َبَْأُت َدْعَوِت َشَفاالد 

 هِ " َوذََكَر َحِديَث الشََّفاَعِة ِبطُولِ  اءُ احْلَْمِد، َوآَدُم َوَمْن ُدونَهُ حَتَْت ِلَواِئي َواَل َفْخرَ بَِيِدي ِلوَ وَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعبْ   -  1409 احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ هللاِ   دِ َأْخرَباََن  ْبنُ و اْلَعبَّ   يُوُنُس    يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَّدُ   اِس  ْبُن ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، حدثنا 
ْعُت النَّ   ْعٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن اْْلَاِد، َعنْ حُمَمٍَّد حدثنا لَْيُث ْبُن سَ  َأيِب َعْمرٍو، َعْن أََنٍس قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ِبَّ َعْمرِو ْبِن  َصلَّى اَّللَّ

َسيُِّد النَّاِس يَ ْوَم   ِلَواَء احْلَْمِد َواَل َفْخَر، َوأانَ   ْرُض َعْن ُجُْجَميِت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َواَل َفْخَر، َوأُْعَطىْنَشق  اأْلَ ُل النَّاِس ت َ يَ ُقوُل: " ِإّنِ َأوَّ 
 لشََّفاَعِة ِبطُولِِه. َر َحِديَث ا  " ُثَّ ذَكَ ْلِقيَاَمِة َواَل َفْخرَ  َمْن يَْدُخُل اجْلَنََّة يَ ْوَم الُ وَّ اْلِقيَاَمِة َواَل َفْخَر، َوأاََن أَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

 الرَّبِيِع، أَبُو ُأَساَمَة حدثنا احْلََسُن ْبنُ ا  ثند ُد ْبُن ُموَسى قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، حَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َوحُمَمَّ   -  1410
، ِإْسَحاَق ا َعْن َأيِب  َتِقُموَن، أَْو تَ َعاىَل: }فَِإمَّا َنْذَهَُبَّ ِبَك، فَ َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، يف قَ ْوِلِه    ْلَفَزاِريِّ ُهْم ُمن ْ ِإانَّ ِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ َعزَّ    : " َأْكَرمَ [: قَالَ 42وَن{ ]الزخرف:  ْم، فَِإانَّ َعَلْيِهْم ُمْقَتِدرُ هُ انَ نُ ْريَ نََّك الَِّذي َوَعدْ  َوَجلَّ على نَِبيَِّه َصلَّى اَّللَّ
 بَِقَيِت النِّقَمةُ " َأهُ يف أُمَِّتِه فَ َرفَ َعهُ إِلَْيِه وَ َأْن َيُسو 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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هللِا احلَْ   -  1411 َعْبِد  أَبُو  ِعيَسى، حدَأْخرَباََن  ْبُن  َعِلي   ِخَداٍش، اِفُظ، حدثنا  ْبِن  حَمُْموِد  َعْن  زاَِيٍد،  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا 
، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض، َعِن النَّْضرِ  دثناح َرُسوُل هللِا َصلَّى   َن يف َهِذِه اأْلُمَِّة َأَمااَننِ ا كَ   " ْبِن َعَريِبٍّ
ُ َعَليْ ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوبَِقَي أَ َرُسوَل هللِا َصلَّ  -يَ ْعِِن  -َوااِلْسِتْغَفاُر َفَذَهَب َأَماٌن  ِه َوَسلََّم َّللَّ  ااِلْسِتْغَفاَر "  -يَ ْعِِن   -َماٌن ى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده  
 

بُو َعْبِد هللِا  أَ ، أخربان أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ح َوَأْخرَبانَ مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ احْلَُسْيِِن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حمَُ   -  1413
أَبُ  أخربان  قَااَل احْلَاِفُظ،  َسْخت ََوْيِه،  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسُن  حُمَمٍَّد  بْ ح  : و  حُمَمَُّد  ِإَْسَاِعيَل  أَبُو  ِإَْسَاِعيَل، حدثنادثنا  َأيِب    ُن  َمْرمَيَ، اْبُن 

َثِِن زَْيُد ْبُن وَ أخرب  ْبُن ُعَليٍّ اْْلَُشِِن ، َحدَّ   ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اِقٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن خُمَْيِمَرةَ ان َمْسَلَمةُ 
ََذ هللاُ  َحِبيِب َعَلى َخِليِلي، َوجنَِيِّي " َذِن َحبِيبًا ُثَّ قَاَل: َوِعزَِّت َوَجاَليل أَلُوثَِرنَّ  يًّا َواَتََّ ، َوُموَسى جنَِ  إِبْ َراِهيَم َخِلياًل َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَتَّ

 " 
 "  ثِ َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ َهَذا َضِعيٌف ِعْنَد َأْهِل احْلَِدي

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

بُ اِفُظ، حدثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   - 1415 ْبُن احْلََسِن ح، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد    َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيِه اجْلالَّ
ٍر، حدثنا َنْصُر ْبُن َحرِيٍش  ِر ْبِن َمطَ ُد ْبُن ِبشْ اَد قَااَل: حدثنا حُمَمَّ ِإَْسَاِعيَل اْْلَاِِشِي  بِب َْغدَ   نُ بْ اْلَقاِضي، أخربان أَبُو َجْعَفٍر َعْبُد هللِا  

ُ َعَلْيِه  لنَّ ا  ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعنِ  ِمْلَحاَن الطَّاِئي ، َعْن حُمَمَِّد  الصَّاِمُت، حدثنا اْلُمْشَمِعل  ْبنُ  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
ن َ َوسَ  َلمَّا  أَنَّهُ  اآْليَُة: } َزَلْت َهِذهِ لََّم  َما ت َ   لِي َْغِفَر َلَك هللاُ  ُمبِينًا  َلَك فَ ْتًحا  َوَما َتََخََّر{  ِإانَّ فَ َتْحنَا  َذْنِبَك  ِمْن  [ قَاَم  2]الفتح:  َقدََّم 

َوتَ عَ  َقَدَماُه،  انْ ت ََفَخْت  اْلبَايل دَ بَّ َفَصلَّى َحّتَّ  تَ فْ ، فَ َقالُوا: اَي َرُسولَ  َحّتَّ َصاَر َكالشَّنِّ  ِمْن  َعُل َهَذا وَ  هللِا،  َم  تَ َقدَّ َما  َلَك  َقْد ُغِفَر 
   َل: " أََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا "َذْنِبَك، َوَما َتََخََّر؟ قَا

 ُكورًا " شَ  ادً َويف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد هللِا: " فَ َهالَّ َأُكوُن َعبْ 
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

دثنا  بُو ََيََْي، َعْن َأيِب َمَسرََّة، حا أَ حدثن  ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي وَب الط وِسي ،  وْذاَبِري ، أخربان احْلَُسنْيُ أخربان أَبُو َعِليٍّ الر    -  1416
ُد ْبُن ََيََْي، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن زاَِيٍد اليَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ِبَّ َصلَّى" َأنَّ النَّ   ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،ي ، حدثنا َمْيُموُن ْبُن ِمْهَرانَ رِ كُ شْ َخالَّ اَّللَّ

َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى{    انَ لْ " ِإَذا َصلَّى فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }طه َما أَنْ زَ  َكاَن يَ ُقوُم َعَلى َصْدِر َقَدَمْيِه  َأوََّل َما أُْنِزَل َعَلْيِه اْلَوْحيُ 
 [ 2: ]طه 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احلُْ   -  1419 ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  حدثنا  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  حدثنا  اْلَقطَّاُن،  ْبُن َسنْيِ  حُمَمَُّد  حدثنا  يُوُسَف،  ُن 
النَِّب  صَ َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، قَا  ،انُ يُوُسَف، قَاَل: ذََكَر ُسْفيَ  َمرَّ  ُ  َل:  احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي  َعَلْيِه َوسَ لَّى اَّللَّ يَ ُقوُل:  َوُهَو  لََّم ِبَرُجٍل 
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أُمَّةِ َهَداِن   ِمْن  َوَجَعَلِِن  اإِلْساَلِم،  وَ إىل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَل  حُمَمٍَّد،  َوُمرَّ  لَّ سَ    ،" َعِظيًما  َشَكْرَت   " َوُهَو  َم:  ِبَرُجٍل 
َبَل َعَلْيَك َفَسْل "   الرَّامِحِنيَ : اَي َأْرَحمَ يَ ُقولُ   ، فَ َقاَل: " َقْد أَق ْ

 رجاله ثقات لكنه مرسل. ده # قال المحقق: إسنا
 

َأمْحَُد َأْخرَباََن وِري ، ح وَ اُس ْبُن حُمَمٍَّد الد  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا اْلَعبَّ حمَُ  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربان أَبُو اْلَعبَّاسِ َأْخربََ  - 1420
ِعْمَراَن    نُ بْ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلبَاَغْنِدي ، قَااَل: حدثنا حُمَمَُّد  ْبُن َخَنٍب، حدثنا أَبُو بَْكٍر حُمَمَّ   ْبُن َأيِب اْلَعبَّاِس الزَّْوَزِن ، حدثنا أَبُو َبْكرِ 

َلى، حدثنا َلى،  يِب لَي َْلى، َعِن احْلََكِم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَ َعِن اْبِن أَ   لسَُّكوِن ،َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو ا  ْبِن َأيِب لَي ْ َلى، َعْن َأيِب لَي ْ ي ْ
َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ ْؤمِ   قَاَل: قَالَ   ُ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَيْ عَ   نُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمْن نَ ْفِسِه، َويكُ ْبٌد َحّتَّ  إِلَ   وَن ِعرْتِت ِه  ْيِه ِمْن َأَحبَّ 

 َأْهِلِه "   َوَيُكوَن َأْهِلي َأَحبَّ إِلَْيِه ِمنْ  ِعرْتَتِِه، َوتكون َذاِت َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َذاتِِه،
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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للَّهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْلَالِهِ وَتَوْقِريِهِ صَلَّى ا   هُوَ بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الن بِيِّ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَ   سَ امِ الْخَ 

 لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ 

 

أَبُ   -  1430 اْلَكْعِب  َأْخرَباََن  حُمَمٍَّد  أَبُو  أخربان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  َبَة،  ح  ،و  قُ ت َي ْ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن َصالِ دثنا  يَزِيُد  ٍح، حدثنا  حدثنا 
يَن آَمُنوا اَل تُ َقدُِّموا َبنْيَ َيَدِي هللِا َوَرُسوِلِه{ َلِم يف قَ ْوِلِه: }اَي أَي  َها الَّذِ ْعُروٍف، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن قَاَل: بَ َلَغنَا َوهللِا َأعْ ِكرُي ْبُن مَ بَ 
 هللِا ْم، يَ ُقوُل: اَل تَ ْقُضوا يف َذِلَك َشيئًا ِإالَّ أبَِْمِر َرُسولِ اِئِع ِديِنهِ وُن ِمْن َشرَ اْلِقتَاِل، َوَما َيكُ   [ يَ ْعِِن ِبَذِلَك يف َشْأنِ 1رات:  جاحل]

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَّ  َصاِريَّ، ْمرٍو اأْلَنْ ْيِهم ُمْنِذَر ْبَن عَ بَ َعَث َسرِيًَّة، َواْست َْعَمَل َعلَ   مَ ، َوَذِلَك َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
قَ ْتِل َبِِن َعاِمٍر لِتِْلَك السَّرِيَِّة َوُهْم أَ  ُْم َلُقوا رَُجَلنْيِ  ْصَحاُب بِْئِر َمُعونََة، َورُُجوِع َثاَل َفذََكَر ِقصَّةَ  َبِِن   نْ مِ ثٍَة منهم ِإىَل اْلَمِديَنِة، َوأَنَّ

ِعْندِ  ِمْن  َجائِينَي  َصلَّى  ُسَلْيٍم  هللِا  َرُسوِل  َعَليْ    ُ َوَسلَّمَ اَّللَّ فَ َقالَ   ِه  َعاِمٍر،  َبِِن  ِإىَل  فَاْعَتزاي  أَنْ ُتَما؟  َمْن  ََثئُِروَن  فَ َقالُوا:  ِإانَّ  الن ََّفُر:   
ُ َعلَ ِبِِْخَوا  َلهَما، فَ ن ََزَلْت َهِذِه َعَلْيِه َوسَ   لَّى اَّللَُّ ، َفَكرَِه النَِّب  صَ َوَسلََّم، فََأْخرَبُوهُ اْْلربََ   هِ يْ نِنَا فَ َقت َُلوُِهَا، فَأَتَ َوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ لََّم قَ ت ْ

تَ ْقطَعُ  اَل  يَ ُقوُل:  به  اآْليَةُ  تَ ْعَجُلوا  َواَل  أَْمًرا  ُدونَهُ  أَ وا  تَ ْرفَ ُعوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي  َها  }اَي  { اوَ صْ َوقَ ْولُُه:  النَِّبِّ َصْوِت  فَ ْوَق  َتُكْم 
نَ َزَلْت يف 2حلجرات:  ]ا ْبنِ   [  ْبِن    ََثِبِت  النَِّبَّ َصلَّى هللاقَ ْيِس  ِإَذا َجاِلَس  اأْلَْنَصارِيِّ َكاَن  ِإَذا ِشَّاٍس  يَ ْرَفُع َصْوَتهُ   َعَلْيِه وسلم 

، وََكاَن َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ  ِبَط َعَمُلهُ ُكوَن َقْد حَ ًما خَمَاَفَة َأْن يَ َحزِينًا، َفَمَكَث يف بَ ْيِتِه َأايَّ ا مً و َتَكلََّم، فَ َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ اْنطََلَق َمْهمُ 
ُ َعَلْيِه َوسَ َجارَُه، فَاْنطََلَق َحّتَّ ُأِتَ  َأْخرِبْ ََثِبَت  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْذَهْب فَ اَّللَُّ  لََّم، فََأْخرَبَهُ ِبَذِلَك، فَ َقاَل َلهُ النَِّب  َصلَّى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

نَا  هِبَِذِه اآْليَِة، َوَلْسَت ِمْن َأْهِل النَّاِر بَْل أَْنَت ِمنْ    مَلْ تُ ْعنَ قَ ْيٍس أَنَّكَ ْبَن   فَ ت ََعاَهْداَن، فَ َفرَِح ََثِبٌت ِبَذِلَك،   َأْهِل اجْلَنَِّة " فَاْخُرْج ِإلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِبَّ ُثَّ أََتى النَّ  ُ عَ نَِّب  َصلَّ فَ َلمَّا أَْبَصَرهُ ال  َصلَّى اَّللَّ َأْهِل النَّاِر، بَْل   َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْرَحبًا ِبَرُجٍل يَ ْزُعُم أَنَّهُ ِمنْ ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه  َك ِإَذا َجَلَس ِإىَل النَِّبِّ صَ لِ ذَ   ِل النَّاِر، َوأَْنَت ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة " َفَكاَن بَ ْعدَ َغرْيَُك ِمْن َأهْ   َحّتَّ َما ِفُض َصْوَتهُ َوَسلََّم َيَْ لَّى اَّللَّ
ِفيهِ  فَ ن ََزَلْت  يَِليِه،  الَِّذي  ُيْسِمُع  أن  َأْصَواَتَُ َيَكاُد  يَ ُغض وَن  الَِّذيَن  }ِإنَّ  هللاُ  :  اْمَتَحَن  الَِّذيَن  أُولَِئَك  هللِا  َرُسوِل  ِعْنَد  هَبُْم و لُ ق ُ ْم 

ِء احْلُُجَراِت َأْكثَ ُرُهْم َوقَ ْولُُه: }ِإنَّ الَِّذيَن يُ نَاُدوَنَك ِمن َورَا  اْلَيَماَمِة. ُقِتَل يَ ْومَ [ ف َ 3حلجرات:  ٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم{ ]الِلت َّْقَوى، َْلُْم َمْغِفرَ 
ُ َعَليْ دُ انَ [ فَ ُهْم اَنٌس ِمْن َبِِن َْتِيٍم َكانُوا ي ُ 4وَن{ ]احلجرات:  الَ يَ ْعِقلُ  ُد َأالَّ اِت اَي حُمَمَّ اِء احْلُُجرَ ِه َوَسلََّم ِمْن َورَ وَن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُْم َصربَُ  َنةُ فِ   نَ [ وََكا5َخرْيًا ْلَُّْم َوهللاُ َغُفوٌر رَِّحيٌم{ ]احلجرات:  وا َحّتَّ ََتُْرَج ِإلَْيِهْم َلَكانَ ََتُْرُج فَ َقاَل هللاُ تَ َعاىَل: }َوَلْو أَنَّ يِهْم ُعي َي ْ
َوَقْد رُوِّينَ ْبُن ِحْصٍن اْلَفزَ  الت َّ اِري   ذََكرَ   ْفِسرَي: َعنْ ا َهَذا  َأيِب ُمَقاِتِل ْبِن ُسَلْيَماَن أبسَط ِمْن َهَذا، َوِِبَْعنَاهُ  َعْن  َرَواهُ  ِفيَما  اْلَكْلِب    هُ 

َلمَّ   ٍر الصديق َرِضَي هللاُ  َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َأاَب َبكْ نْ عَ   اَصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأتَّ ِمْن َذِلَك َورُّوِينَ  اآْليَةُ فَقاَل: "  ا نَ َزَلْت هَ َعْنهُ  ِذهِ 
َراِر َحّتَّ أَْلَقى هللاَ َعزَّ َوَجلَّ " َرُسوَل هللِا، اَل أَُكلُِّمَك ِإالَّ كَ  َوالَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكتَاَب ايَ   َأِخي السِّ

 ليس بالقوي.إسناده ق: حقلما# قال 
 

ِهاَل َأخْ   -  1431 ْبِن  رَباََن  حُمَمَِّد  ْبُن  ْبِن عَ ُل  ََيََْي  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبنُ   يَّاٍش، حدثناَجْعَفٍر، حدثنا  ْبُن ََمَْشٍر، حدثنا    ِإبْ َراِهيُم  َعبَّاُد 
َأيِب  اْلَعوَّا َعْن  َعْلَقَمَة،  ْبِن  َعْمرِو  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبِن عَ مَ لَ سَ ِم، حدثنا  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  ُهَري ْ َة  َأيِب  َعْن  لَ ْوٍف،  قَاَل  نَ َزَلتْ َرَة،  : }اَل مَّا 
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{ ]احلجرا رَاِر َحّتَّ أَلْ [، قَاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ عَ 2ت: تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبِّ ى  قَ ْنُه: " اَل ُأَكلُِّمَك ِإالَّ َكَأِخي السِّ
 هللاَ َعزَّ َوَجلَّ "  

 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 
 

، أخربان أَبُو َبْكرٍ احْلَُسنْيُ ْبُن ُشَجاِع ْبِن احْلََسِن الص ويف ، يف َجاأَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن    -  1432  حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر  ِمِع اْلَمْنُصوِريِّ
َة، َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أخربان   َأيِب َصِغريَ ا َحاِتُ ْبنُ هللِا ْبُن َبْكٍر، حدثنمْحََد الّراَِيِحي ، حدثنا َعْبُد أَ  نُ اأْلَنْ بَاِري ، حدثنا حُمَمَُّد بْ 

اٍر، َعْن ُكَرْيٍب،  َصِغريََة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَ  يِب أَ ِر، حدثنا ََيََْي ْبُن َأيِب احْلَجَّاِج، َعْن َحاتِِ ْبِن ْبُن ِباَلٍل، َحدَّثَ نَا أَبُو اأْلَْزهَ  أَبُو َحاِمدِ 
َعبَّ َعنِ  اْبِن  قَ   قَاَل:  ِمنَ اٍس،  ُيَصلِّي  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َوتَ َوضَّْأتُ   اَم  فَ ُقْمُت  قَاَل:  فََأَخَذ اللَّْيِل،  َخْلَفُه،  ُأَصلِّي   

ْلَفهُ فَاْنَصَرَف َرُسوُل هللِا َصلَّى  ُت فَ ُقْمُت خَ َءهُ َفَخِنسْ َيِدي َفَجَعَلِِن ِحَذاْسُت فَ ُقْمُت َخْلَفُه، فََأَخَذ بِ نِ خَ بَِيِدي َفَجَعَلِِن ِحَذاَءهُ فَ 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ َما يل ُكلََّمااَّللَّ َبِغي أِلَ   َجَعْلُتكَ    فَ َقاَل: "  يَ ن ْ َلُه: اَل  ُيَصلَِّي ِحَذاَك، َوأَْنَت    دٍ حَ ِحَذاِئي َخِنْسَت؟ " قَاَل: فَ ُقْلُت  َأْن 

 فَ ُهَما َوِعْلًما " ن يَزِيُدِن َدَعا هللاَ أُسوُل هللِا، قَاَل: فَ رَ 
َبِغي أِلََحٍد َأْن ُيَصلَِّي ِحَذاَك،ويف  ِِبَْعنَاهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَالَ َهَذا َلْفُظ َحِديِث اْلَفِقيِه، ورََواهُ الص   ْنَت َرُسوُل هللِا الَِّذي  أَ وَ   يف آِخرِِه: اَل يَ ن ْ

ُتهُ َأْعطَاكَ    .ِن فَ ْهًما َوِعْلًما َأْن يَزِيدَ َفَدَعا هللاَ   هللاُ، فََأْعَجب ْ
 ى فرجالها موثقون. ، وأما الطريقة األولبالطريق الثانية ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  1435 احْلَاِفُظ، أخربان  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن عَ مْ عَ   وَأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  ْبنِ رٍو ُعْثَماُن  الرَّمْحَِن  السَّمَّاِك، حدثنا    ْبِد هللِا  ْبُن َعْبُد 
ُت  يْ ت َ أَ زاَِيِد ْبِن ِعاَلقََة، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك، قَاَل:    حدثنا ُشْعَبُة، َعنْ   ُن َعاِمٍر، قَاَل:حُمَمَِّد ْبِن َمْنُصوٍر احْلَارِِثي ، حدثنا َسِعيُد بْ 

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َوِعنْ َرُسوَل  َوَسلََّم،  َأْصَحاَلْيِه  َفجَ بُهُ َكأَّنََّ َدهُ  قَاَل:  َوقَ َعَدْت،  َفَسلَّْمُت  الطَّرْيُ  رُُءوِسِهُم  َعَلى  اأْلَْعَراُب، ا  اَءِت 
نَا َحَرٌج يف َكَذا َأْشيَاَء، اَل أبََْس هبَِ َوقَالُوا: اَي َرُسو  ِلًما اْمَرأً ُمسْ   ًءا أَق َْرضَ  احْلََرَج ِإالَّ اْمرَ قَاَل: " ِعبَاَد هللِا، َوَضَع هللاُ ؟  ا َل هللِا، َعَلي ْ

 ظُْلًما، َفَذِلَك الَِّذي ُحرَِج َوَأْهَلَك " 
 ْنَساُن؟ قَاَل: " ُخُلٌق ُحْسٌن " َما َخرْيُ َما أُْعِطَي اإْلِ ُسوَل هللِا، قَالُوا: اَي رَ 

قَاَل: َفَكاَن َهَذا   ْرِض ِإالَّ َوَضَع َلهُ َدَواًء ِإالَّ اْْلََرَم "َيَضْع َداًء يف اأْلَ  هللاَ مَلْ  اَوْوا، فَِإنَّ َداَوى؟ قَاَل: " َتدَ تَ ن َ   ،قالوا: اَي َرُسوَل هللاِ 
ُ َعلَ ُخ يَ ُقوُل: َهْل تَ ْعَلُموَن يل ِمْن دَ الشَّيْ  ، وا يُ َقبُِّلوَن يََدهُ َوَسلََّم، َوقَاَم النَّاُس َفَجَعلُ   هِ يْ َواٍء؟ قَاَل: " ُثَّ قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َن اْلثلج " َها َعَلى َوْجِهي، فَِإَذا ِهَي َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، َوأَبيض مِ ا فَ َوَضْعت ُ فََأَخْذَتَُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ٍد الد وِري ، ُس ْبُن حُمَمَّ حدثنا اْلَعبَّا   ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،كِّي، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َز مُ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق الْ   -  1437
اْلُمطَّلِ  ِإَْسَاِعيَل، حدثنا  ْبُن  َماِلُك  أَبُ حدثنا  ْبُن زاَِيٍد، قَاَل: َحدََّثِِن  اأْلَْصب ََهاِن ، َعْن حُمَمَِّد  ُب  ْبُن َعْبِد هللِا  َبْكِر  ْبِن    نِ بْ و  َماِلِك 

َتِصِر، َعْن أَ   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت تُ ْقرَُع اِبأْلَظَاِفرِي "  لَّى اَّللَُّ النَِّبِّ صَ  َنٍس: " َأنَّ أَبْ َوابَ اْلُمن ْ
 ليس بالقوي.ق: إسناده # قال المحق
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ثَ نَ   -  1438 ثَ نَا ُموَسى ْبُن هَ سِّ ال  ا أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أنبأان ِدْعِلُج ْبُن َأمْحَدَ َحدَّ ر وَخ، بَاُن ْبُن ف َ ارُوَن، َحدَّثَ نَا َشي ْ ْجِزي ، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد اْلَماِلِك ْبُن ُعمَ َحدَّ  ُت  يْ أَ يِب رِْمثََة، قَاَل: " َقِدَمِت اْلَمِديَنَة، َومَلْ َأُكْن رَ رْيٍ، َعْن ِإاَيِد ْبِن َلِقيٍط، َعْن أَ ثَ نَا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َحدَّ

َعلَ   ُ َوَعَلْيهِ ْيِه َوَسلََّم، َفَخرَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَ   َج  َعَلْيِه َوَسلََّم، ْخَضَراِن "، فَ ُقْلُت أِلَيِب: َهَذا َوهللِا َرُسوُل هللِا َصلَّى  ثَ ْواَبِن   ُ اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ َفَجَعَل َأيِب  َبًة لَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  لَّمَ سَ وَ   يَ ْرَتِعُد َهي ْ

 له ثقات.صحيح رجا# قال المحقق: إسناده 
 

، ِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَّ َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّا َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََن أَبُو    -  1440 ُد ْبُن َعِليٍّ
ْلَفْضِل أَْو اْبِن اْلُفَضْيِل،  اِرِث ْبِن ا، َعِن احلَْ َجْعَفٍر اأْلَْنَصاِري    ُن ْبُن َأيِب َجْعَفٍر، حدثنا أَبُوسَ حدثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، حدثنا احلَْ 

ُم النَِّب  سَُّحوَن بَِوُضوئِِه، فَ َقاَل ْلَُ مَ تَ ي َ  َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ يَ ْوًما َفَجَعَل َأْصَحابُهُ   قُ َراٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب 
ُ َعلَ " َما ََيِْمُلُكْم َعَلى َهَذا؟ " قَالُوا: ُحب  هللِا َوَرُسولِهِ  َوَسلََّم:   َعَلْيهِ َصلَّى اَّللَُّ  ْيِه َوَسلََّم: " َمْن َسرَّهُ َأْن  ، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُتِمَن، َوْلُيْحِسْن ِجَواَر َمنْ َث، َولْ ْصُدْق َحِديثَهُ ِإَذا َحدَّ هُ هللاُ َوَرُسولُهُ فَ ْليَ  َيُِبَّ وْ أَ  ،َوَرُسوَلهُ  َيُِبَّ هللاَ   َجاَورَهُ "  يُ َؤدِّ أََمانَ َتهُ ِإَذا ائ ْ

، َحدََّثِِن مَ وِّ َورُ  ُم ِمَن اأْلَْنَصاِر، " َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ ينَا َعِن الز ْهِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن إِ ى  لَّ ْن اَل َأَتَِّ َدرُوا َنخََّم ابْ تَ َذا تَ َوضََّأ، َأْو ت َ اَّللَّ
 ثِ بِِه اْلرَبََكَة ُثَّ ذََكَر َمْعََن َما يف َهَذا احْلَِدي تَ ْفَعلُوَن َهَذا؟ " قَالُوا: نَ ْلَتِمسُ َتهُ َفَمَسُحوا هِبَا ُوُجوَهُهْم َوُجُلوَدُهْم، فَ َقاَل: " ملَ َُنَامَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل،  َلَمَة، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ِفُظ، أخربان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن سَ  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاْخرَبانَ أَ   -  1441
ثَُه، َأنَّ حُمَمَّ ابَ أَ   أاََبُن ْبُن يَزِيَد، حدثنا ََيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي، َأنَّ   حدثنا  َأاَبهُ َشِهَد النَِّبَّ  دَّثَُه، َأنَّ ِن زَْيٍد حَ َد ْبَن َعْبِد هللِا بْ  َسَلَمَة َحدَّ

ِعنْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اأْلَنْ َصلَّى  ِمَن  َورَُجٌل  ُهَو  اْلَمْنَحِر  َعَليْ َد   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َفَحَلَق   " قَاَل:  ثَ ْوِبِه  وَ   هِ َصاِر،  يف  رَْأَسهُ  َسلََّم 
  اِبحْلِنَّاِء َواْلَكَتِم  َأْظَفارَهُ فََأْعطَاهُ َصاِحَبهُ " فَِإنَّهُ ِعْنَداَن َلَمْخُضوبٌ ، َوقَ لََّم َعَلى رَِجالٍ  طَاُه، فَ َقَسَم ِمْنهُ فََأعْ 

رَ  َوَرَواهُ َوَهَكَذا  ُمْرَساًل  َأاَبَن  َعْن  ِهاَلٍل،  ْبُن  َحبَّاُن  التَّارِيِخ،لْ ا  َواهُ  ِإَسَْ   ُبَخارِي  يف ِكتَاِب  ْبِن  ُموَسى  َوقَ َعْن  ِه اَل يف آِخرِ اِعيَل " 
نَاهُ ِلَكْي اَل يَ ت ََغريََّ، َوملَْ  ُهْم: َخضَّب ْ َضاِب ِمن ْ   َيْذُكْر قَ ْلَم الظ ْفِر " اْلِْ

 صحيح. حقق: إسناده # قال الم
 

احلَْ   -  1442 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلُمْقرُِئ،  فِ اَأْخرَباََن  حُمَمٍَّد  َوأَبُو  ُهوَ قَاُظ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ْبنُ   اَل: حدثنا  اْْلَِضُر  أاََبَن،   اأْلََصم ، حدثنا 
ُ َعَلْيِه وَ اْلب ُ    اْبَن ُسَلْيَماَن، حدثنا ََثِبتٌ حدثنا َسيَّاٌر، حدثنا َجْعَفٌر يَ ْعِِن  َم يَ ْوًما يت ََوضَّأُ، َوِبِِزَاِء  لَّ سَ نَاِن ، قَاَل: َكاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت َلَ َسلََّم ُغاَل  َعَلْيِه وَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشرهَِبَا "،  قَّى اْلُغاَلُم ََمََّة النَِّبِّ َصلَّ ًم، " َفَمجَّ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الَّ صَ  فَ َقاَل النَِّب    هُ " فَاْرَض َعنْ  َيرَتَضَّاكَ  للُهمَّ، ِإنَّ َعْبَدكَ ى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

اإْلِْسنَاِد حد   -  1443 اْلبُ نَاِن ، قَالَ َوهِبََذا  ََثِبٌت  ِإَذا َجَلَس  : َكاَن  ثنا  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ نَ ْعَلْيِه، حَ تَ ي َ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ََيَْلُع  دَُّث 
َوَجَلَس  َفَخَلعَ  يَ ْوًما  َقضَ يَ َتَحدَُّث،  هَما  انَ فَ َلمَّا  ُبَِنَّ،  اَي   " اأْلَْنَصاِر:  ِمَن  لُِغاَلٍم  قَاَل  َحِديَثُه،  ِمَن  ى  ُغاَلٌم  فَ َقاَل   ." نَ ْعِلي  وِْلِِن 
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َتَحبَُّب ِإلَْيَك  َعْبَدَك ي َ اللُهمَّ، ِإنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ف َ   "،  اأْلَْنَصاِر: َدْعِِن َفْْلُْنِعْلَك قَاَل: " َشْأَنَك فأنعله
 فََأِحبَّهُ "  

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ  اْلب َي ْ الن َّْعِل َقدْ قَاَل  ََثِبٍت،   َأْسَندَ : " َوَحِديُث  َأيِب زَْيٍد، َعْن  ْبُن َخِليَفَة، َعْن  َعْمُرو  َأْخَرْجنَاهُ يف اَبِب    نْ عَ هُ  أََنٍس 
 ِقرِي اْلَكِبرِي "  تَ وْ 

 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس
 

ُن مَحَّاٍد، حدثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ  اَنِجَيَة، حدثنا َعْبُد اأْلَْعَلى بْ   نُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، حدثنا ابْ   -  1447
ْعُت َرُسوَل هللاِ ْقتُ َلُه، فَ َصاِر َأْن ي َ َهمَّ ِبِعّرِيِف اأْلَنْ ، َأنَّ ُمْصَعَب ْبَن الز برَْيِ  دٍ يْ زَ ْبِن   ُ  َدَخَل َعَلْيِه أََنُس ْبُن َماِلٍك، فَ َقاَل: َسَِ  َصلَّى اَّللَّ

َل ُمْصَعٌب قَاَل: فَ ن َزَ وا َعْن ُمِسيِئِهْم "  ُلوا ِمْن حُمِْسِنِهْم، َوجَتَاَوزُ ب َ اق ْ وُل: " اْست َْوُصوا اِبأْلَْنَصاِر َخرْيًا أَْو َمْعُروفًا، فَ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َوقَاَل: " َأْمُر    -ه، َأْو قَاَل: ْتعك  َأْو قَاَل خد  -ْن َسرِيرِِه َعَلى ِبَساِطِه، فَأَْلَزَق ِجْلَدهُ  عَ  َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َننْيِ، أَْمُر النَِّبِّ صَ وَ  سِ الرَّأْ  ُ َعَلْيِه وَ اْلَعي ْ َننْيِ َوَخلَّى َسِبيَلهُ " ى الرَّْأِس وَ َسلََّم َعلَ لَّى اَّللَّ  اْلَعي ْ
 (.[3801ع منه رواه البخاري بنحوه )مرفو ]ال  ضعيف.# قال المحقق: إسناده 

 

ِْمِذي    دثنا أَبُو ِإَْسَاِعيلَ مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حأَ   انَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أخرب   -  1456 ْبُن ِإَْسَاِعيَل،  حُمَمَُّد  الرتِّ
َحاتُِ  مَحَْزَة، حدثنا  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ْبِن    حدثنا  حُمَمَِّد  َعْن  ِإَْسَاِعيَل،  ابْ ْبُن  َثِِن  َحدَّ يَ ْربُوَع،  ْبِن  َسِعيِد  ْبِن  الرَّمْحَِن  َسْنَدٍر أَ   نُ َعْبِد  يِب 

، َعْن  ُ اَل َعْبُد الرَّمْحَِن: ُكْنُت قَائًِما يف رُْحَبِة اْلَمْسِجِد، ٍف قَاَل: قَ ِن ْبِن َعوْ َمْوىَل لَعْبِد الرَّمحَْ اأْلَْسَلِمي  فَ َرأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْلمَ  يَِلي  الَِّذي  اْلبَاِب  ِمَن  َخارًِجا  َوَسلََّم  ُثَّ ربََ قْ َعَلْيِه  ئًا،  َشي ْ فَ َلِبْثُت  قَاَل:  أَثَرِ َة،  َعَلى  َخَرْجُت  فوجدتُهُ   َدَخَل    ِه،  ِمَن َقْد  َحاِئطًا 

ُ َعَلْيِه  َسَجَد َسْجَدًة َأطَاَل الس ُجوَد ِفيهَ اأْلَْسَواف فَ ت ََوضََّأ، ُثَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِ فَ  ْأُت لَّ سَ وَ ا، فَ َلمَّا َتَشهََّد َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َم تَ َبدَّ
َلهُ  َوأُمِّي ِحنَي َسجَ   : أبَِيِب َلُه، فَ ُقْلُت  َيكُ أَْنَت  َأْن  َأْشَفْقُت  ِمْن طُوِْلَا، فَ َقاَل: " إِ ْدَت  تَ َوفَّاَك  َقْد  نَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم  وَن هللاُ 

 "   َم َعَليَّ َسلََّم هللاُ َعَلْيهِ لَّ سَ  َرِن أَنَّهُ َمْن َصلَّى َعَليَّ َصلَّى هللا َعَلْيِه، َوَمنْ َبشَّ 
ِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن حُمَمَِّد بْ   ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، َوَمْن َوْجٍه آَخَر،َر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَبرْيٍ َقْد رُوِّينَاهُ ِمْن َوْجٍه آخَ 

 اِحِد يف َحِديِثِه، " َفَسَجْدُت َّللَِِّ ُشْكًرا "  َعْبُد اْلوَ َقْط، َوزَادَ ْل ذََكَر الس ُجوَد ف َ  َيْذُكْر ِفيِه الرَّْكَعَتنْيِ، بَ ملَْ وَ َعْوٍف، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، 
 فيه مجهول. إسناده  # قال المحقق:

 

بْ َأْخرَباََن    -  1459 َسْهِل  أَبُو  أخربان  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  ِإَْسَاِعيزِ   نُ أَبُو زََكرايَّ  اْلَقطَّاُن، حدثنا  ِإْسَحاَق حدثنااَيٍد  ْبُن  ِإْسَحاُق    ُل 
ْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَْلَحَة، عَ دثنا أَبُو طَْلَحَة اأْلَْنَصاِري ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِإْسَحاَق  َقَرِوي ، حالْ 

 فَ ْلُيْكِثْر عبد ِمْن َذِلَك، َأْو لِيُقِلْل " ْيِه َعْشًرا ى هللا َعلَ ى َعَليَّ َواِحَدًة َصلَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّ َّللَُّ اهللِا َصلَّى 
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 

يُل ْبُن َحاَق، حدثنا ِإَْسَاعِ طَّاُن، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإسْ قَ لْ اايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أخربان أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد  َأْخرَباََن أَبُو زََكرِ   - 1461
َثِِن َأِخي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن ُعب َْيِد هللاِ  أَُوْيٍس، حَ َأيِب  ، قَاَل: قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك: قَاَل أَبُو   ْبِن ُعَمَر، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ دَّ
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اأْلَ  َصلَّىصَ نْ طَْلَحَة  هللِا  َرُسوَل  ِإنَّ  َوَسلَّ   اِري :  َعَلْيِه   ُ عَ اَّللَّ َخَرَج  يَ وْ َم  لَن َْعرِ َلْيِهْم  ِإانَّ  فَ َقالُوا:  َوْجِهِه،  اْلِبْشَر يف  يَ ْعرِفُوَن  يف ًما  ُف 
اْلِبْشَر قَاَل: " َأجَ  أَنَّ َوْجِهَك  ِمْن َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ فََأْخرَبَِن  أُمَّ ملَْ   هُ ْل، َأََتِن آٍت  َأَحٌد ِمْن  ُيَصلِّ َعَليَّ  َعْشَرةَ    َعَلْيهِ يِت ِإالَّ رَدََّها هللاُ  

 ثَاِْلَا " َأمْ 
أَبُ  احْلَاِفُظ، حدثنا  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنِ وَأْخرَباََن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِلي   احْلََسِن  فَ   و  اْلَقاِضي،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َرهُ  كَ ذَ َسْخت ََوْيِه، حدثنا 

 ْشَر اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " َأَجْل َأََتِن اآْلَن آٍت " اآْلَن اْلبِ  يف َوْجِهكَ  اَل: ِإانَّ لَن َْعِرفُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَ 
 رجاله ثقات. محقق: إسناده ل ال# قا

 

نْيِ،  ْبُن احْلُسَ حدثنا َداُودُ    اْْلُْسَرْوِجْرِدي ،ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ محَْ أَ   ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربان أَبُو َحاِمدٍ أَ   -  1464
َعْمرٍ  َعْن  َوْهٍب،  اْبُن  َعْمرٍو، حدثنا  ْبُن  َأمْحَُد  َعْن  حدثنا  َغزِيََّة،  ْبِن  ُعَمارََة  َعْن  أَ و،  َع  أَنَّهُ َسَِ احْلَُسنْيِ،  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن   ابَ َعْبِد هللِا 

ُ َعلَ َريْ َرَة، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِ هُ  فَ َلْم ُيَصلِّ عَ َم: " ِإنَّ اْيِه َوَسلَّ  َصلَّى اَّللَّ ُ ْلَبِخيَل ُكلَّ اْلَبِخيِل َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدهُ  َليَّ: َصلَّى اَّللَّ
  " َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 اًل َوَرَواهُ َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى، َعِن اْبِن َوْهٍب ُمْرسَ 
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

َبْكِر ْبنُ   -  1469 أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، حدثن   فُوَرٍك، أخربان َعْبُد هللِا  يَزِيُد ْبُن  َجْعَفٍر، أخربان  أَبُو َداُوَد، حدثنا  ا 
 تَ َفرَّقُوا َعْن َغرْيِ  قَ ْوٌم، ُثَّ َما اْجَتَمعَ    َعَلْيِه َوَسلََّم: ": قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ لَ اقَ َراِهيَم اأْلََسِدي ، َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر،  ِإب ْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ ِذْكِر هللِا، َوَصاَلٍة َعَلى النَِّبِّ    قَاُموا َعلى أَْنَِتِ ِمْن ِجيَفٍة "  َصلَّى اَّللَّ
 ه ثقات. لاجر # قال المحقق: إسناده 

 

َلَمَة اْلَواِسِطي ،  ُد ْبُن َمسْ حدثنا حُمَمَّ  ي ،، حدثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّاِفعِ لزَّْوَزِن   ْبُن َأيِب اْلَعبَّاِس اَأْخرَباََن َأمْحَدُ  - 1470
، َعِن النَِّبِّ صَ َواَن، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِ كْ ذَ   يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، حدثنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن، َعنْ   حدثنا لََّم قَاَل:  َعَلْيِه َوسَ   لَّى اَّللَُّ يِّ

ُ َعلَ   " اَل َيِْلُس قَ ْوٌم ََمِْلًسا اَل ُيَصل وَن ِفيهِ  جْلَنَّةَ ِلَما يَ َرْوَن  ا واْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َكاَن َعَلْيِهْم َحْسَرٌة، َوِإْن َدَخلُ َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َواِب " ِمَن الث َّ 

 قات. رجاله ث# قال المحقق: إسناده 
 

وُب ْبُن ُسْفيَاَن، حدثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعقُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أخربان    -  1471
َثِِن َسْعدُ مَّ حمَُ َمْرمَيَ، حدثنا   أَبِيِه، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْجَرَة، َعْن  ْعِب ْبِن عُ  ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن كَ ُد ْبُن ِهاَلٍل، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْحُضرُ هللِا َصلَّ  : "  َجَة الثَّانَِيَة قَالَ آِمنَي "، فَ َلمَّا اْرتَ َقى الدَّرَ   " :لَ وا اْلِمْنرَبَ " َفَحَضْراَن، فَ َلمَّا اْرتَ َقى َدرََجًة قَاى اَّللَّ
الثَّالَِثَة قَاَل: " آِمنَي "، فَ َلمَّا فَ رَغَ ، فَ َلمَّا ارْ آِمنَي "  اْلِمْنرَبِ قَاَل: فَ ُقْلنَ   تَ َقى الدَّرََجَة  ْعنَا اْلي َْوَم نَ َزَل ِمَن  ا له اَي َرُسوَل هللِا َلَقْد َسَِ

ِمنَي : بَ ُعَد َمْن َأْدَرَك رََمَضاَن فَ َلْم يُ ْغَفْر لَهُ فَ ُقْلُت: آَض يل فَ َقالَ سَّاَلِم َعرْ  ِجرْبِيَل َعَلْيِه ال َنُكْن َنْسَمُعهُ قَاَل: " ِإنَّ ملَْ   ائً ِمْنَك َشي ْ 
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َدْيِه َأْدَرَك َوالِ َة قَاَل: بَ ُعَد َمْن  آِمنَي، فَ َلمَّا رَِقيُت الثَّالِثَ   :تُ ْل: بَ ُعَد َمْن ذُِكْرَت ِعْنَدهُ فَ َلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك فَ قُ فَ َلمَّا رَِقيُت الثَّانَِيَة قَالَ 
 فَ ُقْلُت: آِمنَي "  -ن هُ قَاَل َأظُ  -رَبَ ِعْنَدهُ َأْو َأَحُدُِهَا، فَلْم يُْدِخاَلهُ اجْلَنََّة اْلكِ 

 حسن.المحقق: إسناده # قال 
 

أَبُو حُمَمٍَّد َعبْ   -  1472 اأْلَْصب ََهاِن ،هللاِ   دُ َأْخرَباََن  يُوُسَف  ْبُن  بْ     اْلَقاِسِم َجْعَفُر  اْلمُ أخربان أَبُو  وَسِوي  ِِبَكََّة،  ُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم 
أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى   نْ عَ   ، حدثنا ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد، حدثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد،اِزي ، حدثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيلَ حدثنا أَبُو َحاتٍِ الرَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ا  ِعْنَدهُ فَ َلْم ُيَصلِّ َعَليَّ َخِطَئ طَرِيَق اجْلَنَِّة "  ْن ذُِكْرُت َم قَاَل: " مَ َّللَّ
 ْرَسٌل "، َوَقْد رُّوِينَاهُ ِمنْ ا مُ " َهذَ 

 ل. رسمفيه من لم أعرفه وبقية رجاله ثقات والحديث قال المحقق: إسناده  #
 

َأيِب  َحِديِث حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو،   َأيِب َسَلَمَة، َعْن  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُهرَ َعْن   ُ َمْن  يْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َنِسَي الصَّاَلةَ  : " " 
 رِيُق اجْلَنَِّة " َعَليَّ ُخِطَئ ِبِه طَ 

 
حدثنا حُمَمَُّد   مَِّد ْبِن ُموَسى ْبِن َكْعٍب،، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ َراِن  حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلِمهْ   نُ بْ َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد    -  1473

َثِِن أَ  ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا ُعَمرُ   يِب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َفذََكَرهُ ْبُن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َحدَّ
 لم أجد ترجمة لشيخ المؤلف. ه ادن# قال المحقق: إس

 

ا  َسِن اأْلَْصب ََهاِن ، حدثن  ْبِن احلَْ َعْبِد هللاِ   ُل، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ اِفُظ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن ُكويفٍّ اْلَعدْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  1475
ْبُن سُ  نَ ْوَفُل  اْلَعْسَكرِي ، حدثنا  ُعْثَماَن  ْبُن  اْلَكِرمِي اجلَْ يْ لَ َسْهُل  َعْبِد  َعْن  ِإسْ َماَن،  أيِب  َعِن   ، اَزِريِّ َعِن  ،  حْلَاِرِث، عَ َحاَق،  َعِليٍّ ْن 

ُ َعَلْيِه َوسَ    َحّتَّ ُيَصلَّى َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد " لََّم: " الد َعاءُ حَمُْجوٌب َعِن هللاِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َماِلٍك َمْرفُوًعا  ِلِك ْبِن ِدينَاٍر، َعِن أََنِس ْبنِ وِّينَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َما رُ وَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ا زَْيُد ْبُن فَّاَن، حدثنعَ   نِ ْبُن َعِليِّ بْ   اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا احْلََسنُ و اْلَعبَّ  هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  1476
َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ رَ ب َْيَدَة الرَّ ، حدثنا ُموَسى ْبُن عُ احْلُبَابِ  وَِّلنَي، َعْن  وََكاَن َجد هُ ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن اأْلَ   اِهيَم الت َّْيِمي  َبِذي ، َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ صَ نْ أَبِيِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا اأْلَ  ُ َعَلْيهِ   اِريِّ وِن َكَقَدِح الرَّاِكِب، ِإنَّ الرَّاِكَب " اَل جَتَْعلُ  َوَسلََّم:  َصلَّى اَّللَّ
َوِإْن مَلْ َيُكْن   َلهُ َحاَجٌة يف الشََّراِب َشِرَب، انَ الِيِقِه َحّتَّ ِإَذا فَ رََغ َجاءَ ِإىَل اْلَقَدِح، فَِإْن كَ  ُثَّ َيَضُعُه، ُثَّ َيَُْخُذ يف َمعَ مَيَْْلُ َقَدَحهُ َماءً 

 َعاِء َويف آِخِر الد َعاِء " ُه، َوَلِكِن اْجَعُلوِن يف َأوَِّل الد  َوضََّأ، فَِإْن مَلْ َيُكْن َلهُ َحاَجٌة يف اْلُوُضوِء أَْهَراقَ الشََّراِب ت َ    َحاَجٌة يف َلهُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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بْ   -  1478 اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، حدثنا َعبْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  ْبُن َجْعَفٍر، حدثناُن  أَبُو َصاِلٍح،   ُد هللِا  ْبُن ُسْفيَاَن، حدثنا  يَ ْعُقوُب 
أُرِيُد َأْن َرُسوَل هللِا، ِإّنِ  َحبَّاَن، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: ايَ  نِ بْ  ْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اللَّْيِث، َعْن ُعقَ وَ 

 َوآِخَرِتَك "   ِت ُكلََّها َلَك قَاَل: " ِإًذا َيْكِفيَك هللاُ أَْمَر ُدنْ يَاكَ َأْجَعَل َصاَل 
 ، َوُهَو َشاِهٌد ِلَما تَ َقدََّم " " وَهَذا ُمْرَسٌل َجيِّدٌ 

 . ت قاث  هرجال# قال المحقق: إسناده 
 

،أَبُو َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أخربان َأْخرَباََن أَبُو احلُْ  - 1481  الطَّيَاِلِسي ، حدثنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد هللاِ  َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ
 أخربان أَبُو   اْلَقطَّاُن،  َسنْيِ ْبُن اْلَفْضلِ ْعَمِش، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احلُْ أْلَ ا   ُن َعْمرٍو احْلََنِفي ، حدثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، َعنِ ا اْلَعاَلءُ بْ حدثن

اآْلَدِمي ، حدثنا حُمَمَُّد   ْبُن ُعْثَماَن  َأمْحَُد  اأْلَْصمَ احْلَُسنْيِ  ْبِن ُموَسى، حدثنا  َمْرَواَن الس دِّي ، َعِن  ْبُن يُوُنَس  ِعي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن 
َل هِبَا  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى َعَليَّ ِعْنَد َقرْبِي وُكِّ  َصلَّى اَّللَُّ  َرُسوُل هللاِ ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَالَ ِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب  مَ عْ اأْلَ 

ُلَغِِن، وَُكِفي هبَِ   عيًا " فِ شَ   ا أَْمَر ُدنْ يَاهُ َوآِخَرتِِه، وَُكْنُت لَهُ َشِهيًدا َأوْ َمَلٌك يَ ب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاحْلََنِفيِّ َمِعيِّ، َويف رَِوايَِة اَهَذا َلْفُظ َحِديُث اأْلَصْ  ْعُتُه،  َل: " َمْن َصلَّ  قَاَل: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ى َعَليَّ ِعْنَد َقرْبِي َسَِ

 ْن َصلَّى َعَليَّ اَنئِيًا أَبْ َلْغُتهُ " َومَ 
 تالف. ه د# قال المحقق: إسنا

 

 يْهِ وَسَلَّمَ، والسالم وَالْمُبارَكَةِ وَالر حْمَةِ  هُ عَلَ عَلَى الن بِيِّ صَلَّى اللَّ   فَصْلٌ فِي مَعْنَى الص لَاةِ 
 

َثِِن  بُو َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن أَ   -  1484 ُد ْبُن  اِفُظ، َحدَّ ، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب نٍ طَ قَ َعِلي  ْبُن ِعيَسى احلِْرِيي ، قَاَل: حدثنا ُمَسدَّ
بَ  يَن ِعْداَلِن، َونِْعَم اْلِعاَلَوةُ }الَّذِ ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعَمَر، قَاَل: " نِْعَم الْ َعْن َُمَاِهدٍ  َمْنُصوٍر،  َة، حدثنا َجرِيٌر، َعنْ َشي ْ

َوإِ  ِإانَّ َّللَِِّ  ُمِصيَبٌة قَالُوا  ُهْم  َأَصابَ ت ْ أُولَِئَك َعلَ   انَّ ِإَذا  ِمْن  إِلَْيِه رَاِجُعوَن،  اْلِعْداَلِن،  157قرة:  مْحٌَة{ ]الب رهبِِّْم َورَ ْيِهْم َصَلَواٌت  [ نِْعَم 
 [ نَ َعْم اْلِعاَلَوةُ " 157البقرة: }َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ ]

قا إسناده  #  المحقق:  بترجمة  ل  أظفر  لم  أني  غير  ثقات  الحاكرجاله  الحديث   .ملشيخ  قبل  معلقا  البخاري  اإلمام  رقم   ]رواه 
(1302]) 

 

أَ   -  1485 يَدَ بُو َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن  َأيِب اِفُظ، َوَعدَُّهنَّ يف يََديَّ قَاَل: َعدَُّهنَّ يف  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اِبْلُكوفَِة قَاَل: َدارٍِم احلَْ   يَّ  اِفُظ 
اُن، َوقَاَل يل: َعدَُّهنَّ يف َيَديَّ ََيََْي َسِن الطَّحَّ ْرُب ْبُن احلَْ دَُّهنَّ يف َيَديَّ حَ مْحََد اْلِعْجِلي ، وقَاَل: يل عَ أَ   نُ َعدَُّهنَّ يف َيَديَّ َعِلي  بْ 

َماُم َأمْحَُد يف ِر احْلَنَّاُط َوقَاَل يل: َعدَُّهنَّ يف ْبُن اْلُمَساوِ  َع ِمْنهُ حأَ    يََديَّ َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد َوَعدَّ اإْلِ نَا أَبُو  َحدَّث َ قَاَل: وَ   ْيِدي َمْن َسَِ
، َوَعدَُّهنَّ يف يََديَّ، َأخْ   َعْبِد الرَّمْحَنِ  بَاِن  اِبلْ   رَباََن أَبُو املَْفْضِل حُمَمَّدُ الس َلِمي  ُكوَفِة، َوَعدَُّهنَّ يف يََديَّ، َأْخرَباََن أَبُو ْبُن َعْبِد هللِا الشَّي ْ

احْلََسنِ عَ   مِ اْلَقاسِ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اِبلرَّْمَلةِ   ِلي   َوَعدَُّهنَّ ْبِن كاٍس  َيَديَّ   يف  َعبْ   ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أِلَيِب  َجدِّي  َحدَّثَ نَا  يِد ، 
َقرِي  َوَعدَّ اْلُمَحاِريِب ، َوَعدَُّهنَّ يف يَ  ثَ نَا َنْصُر ْبُن ُمَزاِحٍم اْلِمن ْ ثَ نَا ِإبْ َراهِ نَّ هُ َديَّ، َحدَّ ،   يف َيَديَّ  َوَعدَُّهنَّ يُم ْبُن الّزِْبرِقَانِ  يف َيَديَّ، َحدَّ
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ثَ نَا أَبُو َخاِلٍد َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد َوَعدَُّهنَّ يف يَ  ، َوقَاَل يل: َعدَُّهنَّ يف يََديَّ أَ َديَّ قَاَل يل: وَعدَُّهنَّ يف َيَديَّ َحدَّ ِليِّ عَ   يِب  زَْيُد ْبُن َعِليٍّ
، َوقَاَل يل: َعدَُّهنَّ يف يََديَّ َعِلي  ْبُن َأيِب طَالِ نْيِ ْبُن عَ  َأيب احْلُسَ : َعدَُّهنَّ يف يََديَّ ْبِن احْلَُسنْيِ َوقَاَل يل  ٍب قَاَل يل: َعدَُّهنَّ يف  ِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل َرُسولُ َيَديَّ رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللاِ   ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ سَّاَلُم َوقَاَل  َعَلْيِه اليَّ ِجرْبِيلُ : " َعدَُّهنَّ يف َيدَ  َصلَّى اَّللَّ
آِل ِإبْ َراِهيَم ى  لَ َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوعَ   ِعزَِّة: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمَّدٍ ِجرْبِيُل َهَكَذا أُْنزَِلْت ِمْن ِعْنِد َربِّ الْ 

يٌد َمَِ  يٌد َمَِيٌد، اللُهمَّ ِل حُمَمٍَّد َكَما اَبرَْكَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبْ رَ ٍد َوَعَلى آَعَلى حُمَمَّ   يٌد، اللُهمَّ اَبِركْ ِإنََّك محَِ  اِهيَم إِنََّك محَِ
ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل  محَّْ َوتَ َرحَّْم َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما تَ رَ  إِنََّك محَِ َت َعَلى  اللُهمَّ وَ يٌد َمَِيدٌ ِإبْ َراِهيَم،  حَتَنَّْن َعَلى حُمَمٍَّد ، 

حَتَن َّْنتَ  ِإبْ َراهِ   َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما  ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل  اللُهمَّ َوَسلِّْم َعَلى حُمَمَّ َعَلى  يٌد َمَِيٌد،  ِإنََّك محَِ َعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما  وَ   دٍ يَم 
يٌد َمَِيٌد " وزَاَد أَبُو َعْبِد هللِا يف رَِوايَِتِه وَ َراِهيَم ِإنَّ َعَلى آِل ِإب ْ  َعَلى ِإبْ َراِهيَم وَ َسلَّْمتَ  َض َعِليٍّ قَ َبَض َحْرٌب ََخَْس َأَصابِِعِه َوقَ بَ َك محَِ

 اِبِعهِ َشْيُخنَا أَبُو َبْكٍر ََخَْس َأصَ  ضَ بَ ْبُن َأمْحَُد اْلِعْجِلي  ََخَْس َأَصابِِعِه، َوق َ 
َهِقي  رمحه هللا  . اٌد َضِعيفٌ بْ َلَغنَا َهَذا احْلَِديَث َوُهَو ِإْسنَ   و َعْبِد الرَّمْحَِن ََخَْس َأَصاِبِعِه، َوَهَكَذا: " َوقَ َبَض َشْيُخنَا أَبُ قَاَل اْلب َي ْ

 ضعيف جدا والحديث موضوع. # قال المحقق: إسناده 
 

 لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لٌ فِي الص لَاةِ عَلَى الن بِيِّ صَ صْ فَ 
 

ْبِد اجْلَبَّاِر، حدثنا اْبُن َعاِئَشَة، ، أخربان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن عَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أخربان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ   -  1491
ْبنُ  ْبِن زَْيٍد، عَ لَ سَ   أخربان مَحَّاُد  َماِلٍك  َمَة، َعْن َعِليِّ  ْبِن  أََنِس  الز بَ َأنَّ ُمْصَعبَ ْن  َلهُ  ْبَن  بِِه، فَ َقاَل  َأَخَذ ِعّرِيَف اأْلَْنَصاَر فَ َهمَّ  رْيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلَ ُس ْبُن َماِلٍك: أَْنُشُدَك هللاَ، َوَوصِ أَنَ  ِمْن   قَاَل: " َأْن يُ ْقَبلَ   َصاِر قَاَل: َوَما َأْوَصى ِفيِهْم؟نْ يََّة َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هُ بِِه، َوقَاَل: َوَْتَعََّن، َأْو قال َْتَعََّك َعَلى بِ   َجاَوَز َعِن ُمِسيِئِهْم " قَاَل: فَ ن ََزَل ُمْصَعٌب َعْن ِفَراِشهِ ِهْم، َويُ تَ حُمِْسنِ  َساِطِه، َوأَْلَصَق َخدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاِ " َأْمُر َرُسوِل    َكهُ "  َسَلهُ َوتَ رَ ْيننِي، َوَأرْ َعَلى الرَّْأِس َواْلعَ َصلَّى اَّللَّ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " َْتَعََّن َتَصاَغرَ    َيْضِبْطهُ َشْيُخنَا " ملَْ وَ َْتََعنَّ: اْعرَتََف حِبَقِِّه، َورُِوَي َْتَعََّك َعَلْيِه  َوِقيَل:  اْنِقيَاًدا، لَهُ َوَتَذلََّل قَاَل اْلب َي ْ

 [(.3801لبخاري بنحوه )]المرفوع منه رواه ا ضعيف. قق: إسناده# قال المح
 

اِعيُل  َسَْ إِ   وِن ْبُن َعِليِّ ْبِن مَحَْداَن، قَالُوا: أخربان أَبُو َعْمرٍ َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوَعْبُد الرَّمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو   - 1492
ي  ، أخربان أَبُو ُمْسِلمٍ ْبُن جُنَْيٍد الس َلِمي   ثَ تْ ، حدثنا حُمَمَّ  اْلَكجِّ َثِِن َأيِب، َحدَّ يَلةُ َمْواَلةُ أََنٍس، قَاَل  ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصارِي ، َحدَّ ِِن جَِ

يَلَة قَاَلْت: َكاَن ََثبِ   أْلَْنَصاِري :ا ََثِبٍت    ِه َيِدي، فَِإنَّ اْبَن أُمِّ اَنِولِيِِن ِطيبًا أُِمس  بِ يَلُة،  َذا َجاَء قَاَل أََنٌس: " اَي جَِ إِ   تٌ َوَقْد رَأَْيُت جَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "وُل: َقْد َمَسْسَت َيَد َرُسوِل هللِا صَ اَل يَ ْرَضى َحّتَّ يُ َقبَِّل َيِدي، َويَ قُ   لَّى اَّللَّ

 رفه. أعم ل نفيه م# قال المحقق: إسناده 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَريِبٌّ َرِب َوِإجْ اْلبَاِب، تَ ْعِظيُم اْلعَ  َوِِمَّا يَ تَِّصُل هِبََذا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  "، َوَجاَء عَ اَلُْلُْم؛ أِلَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ نَّهُ قَاَل:  ْنهُ َصلَّى اَّللَّ
َرِب ُمَضَر، َواْختَاَر ِمْن اَر ِمَن اْلعَ َرَب، َواْختَ ِمْن َبِِن آَدَم اْلعَ    اْْلَْلِق َبِِن آَدَم، َواْختَارَ نَ مِ   " ِإنَّ هللاَ عز وجل َخَلَق اْْلَْلَق فَاْختَارَ 
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ق ُ  ِمْن  َواْختَاَر  قُ َرْيًشا،  ِمنْ ُمَضَر  َواْختَاَرِن  َهاِشٍم،  َبِِن  أَ   َرْيٍش  َفَمْن  ِخيَاٍر،  ِإىَل  ِخيَاٍر  ِمْن  فََأاَن  َهاِشٍم،  فَِبُحبِّ    بَّ حَ َبِِن  اْلَعَرَب 
اْلَعرَ َأَحب َُّهْم،   أَبْ َغَض  فَِببُ ْغضِ َوَمْن  أَبْ َغَضُهمْ َب  " ي    

 
أَبُو َعُروبََة، حدثنا أَبُو اأْلَْشَعِث، حدثنا مَحَّاُد َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، حدثنا  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أخربان أَبُو    -  1493

لنَِّبِّ َصلَّى ْبِن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن ا ْن مَحَّاِد  ِن زَْيٍد، عَ َخاِل َوَلِد مَحَّاِد بْ ٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ذَْكَواَن  اقِ وَ   ْبنُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َم َفذََكَرهُ يف َحِديٍث طَوِيلٍ اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُن ِعيَسى، ُد بْ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس اِبْلُكوفَِة، حدثنا أَبُو احْلَرِيِش َأمحَْ مْحَِن الس َلِمي ، أخربان َداُوُد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّ   -  1495
َلىحدثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَهابٍ  وُل اِء، قَاَل: قَاَل َرسُ  َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت، َعِن اْلربََ نْ عَ   ،، حدثنا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، حدثنا اْبُن َأيِب لَي ْ

ُ عَ هللِا َصلَّ   ُشْعَبَة، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت،  " َكَذا َجاَء ِبِه َواْلَمْحُفوُظ: َعنْ َلْيِه َوَسلََّم: " ُحب  اْلَعَرِب ِإميَاٌن، َوبُ ْغُضُهْم نَِفاقٌ ى اَّللَّ
َا يُ ْعرَ   يف  اهُ َعِن اْلرَبَاِء ِبَْعنَ  َثِم ْبِن َجَّاٍز َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنسٍ اْلَْ  ُف َهَذا اْلَمِْتُ ِمْن َحِديثِ اأْلَْنَصاِر، َوِإَّنَّ  ي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َراُج، حدثنا مُ   أخربان أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،  -  1496 احْلََنِفي ، ، حدثنا اْلَعاَلءُ ْبُن َعْمرٍو  نيٌَّ طَ أخربان أَبُو احْلََسِن ْبُن ِإَْسَاِعيَل السِّ
بُ رَ حدثنا َيَْ  ْبُن  اْبِن َعبَّاٍس، قَ ْيٍد اأْلَشْ ََي  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن  َعَلْيِه َوَسلََّم: "    اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعِري ، َعِن 

    َعَريِبٌّ "اَلُم َأْهِل اجْلَنَّةِ يِبٌّ، َواْلُقْرآُن َعَريِبٌّ، وَكَ رَ عَ  َأِحب وا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث: أِلَّنِ 
 " تَ َفرََّد ِبِه اْلَعاَلءُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن ََيََْي ْبِن يَزِيَد " 

 تالف، والحديث موضوع. إسناده لمحقق: # قال ا
 

قَالُوا: أخربان     الس كَِّري ،َوأَبُو حُمَمَّدٍ    ْبُن اْلَفْضِل، ْبُن بُ ْرَهاَن، َوأَبُو احْلَُسنْيِ هللاِ   َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َوأَبُو َعْبدِ   -  1497
 ْبِن َسْهِل اسِ بَّ ْبُن َمْرُحوٍم اْلعطَّار، حدثنا َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ْبُن عَ   احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة، حدثنا َعبِّيسُ   ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، حدثنا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأِحب وا قُ َرْيشً نَّ َرُسوَل هللاِ  َجدِِّه، أَ ي ، َعْن أَبِيِه، َعنْ ْبِن َسْعٍد السَّاِعدِ    ا، فَِإنَّ َمْن َأَحب َُّهْم َأَحبَّهُ هللاُ  َصلَّى اَّللَّ
 َعزَّ َوَجلَّ " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  ِشَهاٍب َمْعَمرُ   احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم الطَّغَاِمي ، حدثنا أَبُوثنا أَبُو َوْيِه اْلَمْرَوِزي ، حد ْهٍل حُمَمَُّد ْبُن َنْصرَ  أَبُو سَ انَ َأْخربََ   - 1498
، َعْن أََنِس ْبنِ بِ َثَ   كِّي  ْبُن إِبْ َراِهيَم، حدثنا ُمطَرُِّف ْبُن َمْعِقٍل، َعنْ ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف ، حدثنا اْلمَ  ِن َماِلٍك، َعْن ُعَمَر بْ   ٍت اْلبُ نَاِنِّ

ُ َعَلْيِه وَ ِب َرِضَي هللاُ اْْلَطَّا ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  فَأُولَِئَك هم اْلُمْشرُِكوَن "   َسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َسبَّ اْلَعَربَ  َعْنُه، قَاَل: َسَِ
 اِد " ا اإْلِْسنَ ، َوُهَو ُمْنَكٌر هِبَذَ اذَ هَ " تَ َفرََّد ِبِه ُمطَرٌِّف 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ٍر النَّْحِوي ، حدثنا يَ ْعُقوُب، حدثنا َشاَذاَن، أخربان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن   -  1499
ْبِن  بُ أَ   ُسْفيَاُن، َحدََّثِِن  َبْكِر  َأيِب  ْبُن  َبَة  َشي ْ َبَة، حدثنا حُ و  َشي ْ بِ َأيِب  ْبُن  ُعَمارَةَ  ْشٍر، حدثنا مَ ْسُن  ْبِن  ََثِبِت  َعْن  ُمَعاوِيََة،  ْبُن  ْرَواُن 

َأيِب  احْلََنِفيِّ  َعْن  قَ ْيٍس،  ْبِن  اَّللَُّ ، عْن غُن َْيِم  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، اأْلَْشَعرِيِّ َدَعْوتُ عَ   ُموَسى  ِإّنِ   " َوَسلََّم:  لِْلَعَرِب َلْيِه   
ِمن ْ   اللُهمَّ َمنْ فَ ُقْلُت:   َم ِحَسابِِه،  َلِقَيَك  أايَّ لَهُ  ِبَك ُمَصدِّقًا فَاْغِفْر  ِإَسَْ ُهْم ُموِقنًا  أَْو  ِإبْ َراِهيَم    -اِعيَل َعَلْيِهَما السَّاَلُم  َوِهَي َدْعَوةُ 

 اِئي يَ ْوَمِئٍذ اْلَعَرُب " ْلِق ِمْن ِلوَ ق َْرَب اْلَْ ِة بَِيَديَّ، َوِإنَّ أَ ِلَواَء احْلَْمِد يَ ْوَم اْلِقيَامَ  نَّ َوإِ  -الشَّك  ِمْن َمْرَواَن 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، حدثنا  نَاٍن، حدثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ سِ   نُ أخربان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، حدثنا ُعَمُر بْ  أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ،  ْخرَبانَ أَ   - 1500
ْعُت َرُسولَ َداُوَد ْبِن َحِصنٍي، َعِن اْبِن َأيِب رَاِفعٍ  ْبُن ُجَبرْيَة، َعنْ حدثنا زَْيُد ُن َعيَّاٍش، ِإَْسَاِعيُل بْ  ، قَاَل: َسَِ ُ  ، َعْن َعِليٍّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

نَاِفًقا، َوِإمَّا لَِزنيٍة، َوِإمَّا ِلَغرْيٍ، َوِإمَّا  ٍث: ِإمَّا مُ َحِد َثاَل ، َواْلَعَرِب فَ ُهَو أِلَ ِرْف َحقَّ ِعرْتِت، َواأْلَْنَصارِ عْ ي َ   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن ملَْ 
 ٍر "  أي مَحََلْتهُ أُم هُ َعَلى َغرْيِ طُُهو ِلَغرْيٍ 

  َأْعَلُم،  هللاُ وَ زَْيُد ْبُن ُجَبرْيٍة َغرْيُ َقِويٍّ يف الّرَِوايَِة،  
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْمَساُر، حدثنا اأْلَْزرَ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّمَّاِك، حدثنا مَحُْدوُن بْ   ِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربانَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  1502 ُق ْبُن  ُن َأمْحََد السِّ
، حدثنا َحبَّاُن ْبُن إِبْ َراِهيَم، َعْن ُسفْ  ، َعْن ُموَسى اْبِن أيب نَ ايَ َعِليٍّ ْرٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْوِلِه  صِ   َعاِئَشَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنِ الث َّْوِريِّ

َلذِ  }َوِإنَّهُ  َوَجلَّ:  َلكَ َعزَّ  َوقَ ْولُهُ  44َوِلَقْوِمَك{ ]الزخرف:    ْكٌر  ِفيِه  [،  ِإلَْيُكْم ِكتَااًب  أَنْ َزْلنَا  }َلَقْد  َوَجلَّ:  ُكْم{ ]األنبياء:  ُر كْ ذِ َعزَّ 
 ُفُكْم " [ قَاَل: " َشرَ 10

 ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

الشَّْعَراِن ، حدثنا َجدِّي، حدثنا أَبُو    لِ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفضْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدََّثِِن أَبُو احْلََسِن    -  1504
اْلَمِديِِن ، حَ بْ   دُ ََثِبٍت حُمَمَّ  إِبْ َراِهيمُ ُن ُعب َْيِد هللِا  َثِِن  ْبُن َسْعٍد، عَ دَّ ال  أَبِيِه، َعْن جَ ْن ُسْفيَاَن  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن  ، َعْن َجْعَفِر  اِبٍر ث َّْوِريِّ

، حدثنا  بُو َعْبِد هللاِ اًما " َأْخرَباََن أَ  َهَذا اللَِّساَن اْلَعَريِبَّ ِإْلَْ مُ اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُْْلَِم ِإبْ َراِهيُم َعَلْيِه السَّ قال: قال َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
  لز ْهِري ، حدثنا َعمِّي، َعْن أَبِيِه، َعْن ُسْفيَاَن، َعنْ ي ، حدثنا ُعب َْيُد هللِا ْبُن َسْعٍد ابُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أخربان أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّسائِ أَ 

ُ عَ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّ َفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، عْ جَ   َم ََنَْوهُ ُمْرَساًل، َوُهَو اْلَمْحُفوظُ َلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ
 بأس به، ولكنه غير محفوظ مرفوعا.  ال# قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن أَبُ   -  1505 َثِِن أَ َسِن َأمْحَُد ْبُن اْْلَِضِر الشَّ حلَْ ا  وَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ  ْبُن ِإْسَحاَق  إِبْ َراِهيمُ بُو ِإْسَحاقَ اِفِعي ، َحدَّ
، َحدَّثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن سَ  َثِِن َأيِب، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ ْعِد ْبِن إِبْ َراِهيَم الز ْهِري ، حدثاْلُغَسْيِلي  ْن َجْعَفِر ْبِن عَ   ،نا َعمِّي، قَاَل: َحدَّ
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أَ  َعْن  أَ حُمَمٍَّد،  َجاِبٍر،  َعْن  َرُسوَل  بِيِه،  ي َ هللِا َصلَّى  نَّ  ِلَقْوٍم  َعَربِيًّا  َتاَل: }قُ ْرآاًن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ قَاَل  3ْعَلُموَن{ ]فصلت:  اَّللَّ [، ُثَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُْْلَِم ِإَْسَاَرُسولُ   َهَذا اللَِّساَن ِإْْلَاًما "  لُ يعِ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. محقق: إسناده ل ال# قا
 

ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ى، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن حَمُْموٍد، حدو َعْبِد هللِا، أخربان َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي بُِبَخارَ رَباََن أَبُ َأخْ   -  1506
لَ  ُْتَي ْ أَبُو  َعْن  عَ   ، ةَ َشِقيٍق، حدثنا  َواِقٍد،  ْبِن  احْلَُسنْيِ  بُ َريْ ِن  ْبِن  أَ َعْبِد هللِا  َعْن  ُمِبنٍي{ ]الشعراء:  بِيِه، }بِلسَ َدَة،  َعَريِبٍّ  [  195اِن 
 "  قَاَل: " بِِلَساِن ُجْرُهمٍ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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  مِنَ الْكُفْرِ ارِ أَحَب  إِلَيْهِ قَذْفُ فِي الن  مَرْءِ بِدِينِهِ حَتَّى يَكُونَ الْ الْ   الس ادِسَ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ بَابٌ فِي شُحِّ 
 

احْلَاِفُظ، حد   -  1513 ْبُن َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوَب، حدَأْخرَباََن حُمَمَُّد  ْبُن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ْبُن ثنا  يُوُنُس  اجْلَبَّاِر، حدثنا  ْبُن َعْبِد  َأمْحَُد  ثنا 
يَ ُقوُل: " َأَحٌد  ٍل مَيُر  بِِباَلٍل، َوُهَو يُ َعذَُّب َعَلى اإْلِْساَلِم، َوُهَو  ْبُن نَ ْوفَ َكاَن َورَقَةُ َعْن أَبِيِه، قَاَل: "  َحدََّثِِن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة،  ،رْيٍ بُكَ 

 رَقَُة: " َأَحٌد َأَحٌد َوهللِا اَي ِباَلُل " َأَحٌد "، فَ ي َُقوُل وَ 
 

دِّيَق َرِضَي  َوَة، " َأنَّ َأاَب َبكْ ِه َعْن ُعرْ دِ انَ َوِِبسْ   -  1514 َعًة َفذََكرَ هللاُ َعْنهُ  ٍر الصِّ  ُهْم َوذََكَرُه، ُثَّ َأْعَتَق ِمَّْن َكاَن يُ َعذَُّب يف هللِا َسب ْ
قَاَل   الّزِنِّريَةُ  ُهْم  ِمن ْ َعلَ ذََكَر  هللِا  يف  يُ َعذَُّب  ِمَّْن  وََكاَنْت  َبَصُرَها  اإْلِسْ إْلِ ا  ىَفَذَهَب  ِإالَّ  فَ تَْأََب   " اْلُمشْ ْساَلِم  َوقَاَل  َما  اَلَم،  رُِكوَن: 

ُت َواْلُعزَّى، فَ َقاَلْت: َكالَّ َوهللِا َما هُ َأَصاَب َبَصرَ  َها َبصَ َها ِإالَّ الالَّ  َرَها َو َكَذِلَك، فَ َردَّ هللاُ َعَلي ْ
 .يفعفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي ض# قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن    اِس، حدثنا َأمْحَُد، حدثنا يُوُنُس، َعنِ بَّ  احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 1515 رَِجاٌل  اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َفَحدَّ
هَبَا َهَذا احْلَي  ِمنْ ،  ِمْن آِل َعمَّاِر ْبِن اَيِسرٍ    َكاَن النَِّب  ت َُلوَها، وَ َوِهَي َتَََْب َحّتَّ ق َ  اْلُمِغريَِة َعَلى اإْلِْساَلِم،  ِِن بَ   َأنَّ َُسَيََّة أُمَّ َعمَّاٍر َعذَّ

هِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيُر  ِبَعمَّاٍر َوأُمِّ بُوَن اِبأْلَبْ   َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َمْوِعدَُكُم فَ   رٍ َطِح يف رَْمَضاِء َمكََّة فَ ي َُقوُل: " َصرْبًا اَي آَل اَيسِ َوأَبِيِه، َوُهْم يُ َعذَّ
 اجْلَنَّةُ " 

 أن فيه جهالة. رجاله موثقون إال قال المحقق: إسناده # 
 

َسنْيُ ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِلي ، حدثنا َعفَّاُن ْبُن ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، حدثنا احلُْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا حُمَمَّ   -  1519
 رْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يِد ْبِن ُجبَ ِب، َعْن َسعِ ان َعطَاءُ ْبُن السَّائِ حدثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أخرب   ،مٍ لِ ُمسْ 

ِدَها  ْوَن َوَأْواَل اِشطَِة ابْ َنِة ِفْرعَ ِئَحُة؟ قَالُوا: َهِذِه رَاِئَحةُ مَ ارَّ ل يِب َمرَّْت يِب رَاِئَحٌة طَيَِّبٌة، فَ ُقْلُت: َما َهِذِه ا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلمَّا ُأْسِريَ 
طَُها فَ َوَقَع اْلُمْشُط من يَِدَها، فَ َقاَلْت: ِبْسِم هللاِ َكاَنتْ  ْت: اَل، قالت: بَْل َريبِّ َورَب ِك َوَرب  أَبِيِك،  ، فَ َقاَلِت ابْ ن َُتُه: َأيِب؟ فَ َقالَ  ُْتَشِّ

ن َ أُ   :تْ فَ َقالَ  قَاَلْت:  َأيِب؟  ِبَذِلَك  فَ ْخرِبُ  فَأْخرَبَْتُه،  و َعْم،  هِبَا  َورَب كَ بَِوَلِدَها،  َدَعا  َريبِّ  نَ َعْم،  فَ َقاَلْت:  َغرْيِي؟  أََلِك َربٌّ  هللاُ،    فَ َقاَل: 
َيْت، ُثَّ أََمَر هِبَا لِتُ ْلقَ َوَأظُن هُ قَاَل: فََأَمَر بِن ُ  جَتَْمَع  َل: َوَما ِهَي؟ قَاَلْت: َأْن  ، قَاَحاَجةٌ   َها، فَ َقاَلْت: يل ِإلَْيكَ ي فِ   ىْقَرٍة ِمْن َُنَاٍس فَُأمحِْ

يًعا، فَ َقاَل: َذِلَك َلكِ ِعظَاِمي َوِعظَاَم َوَلِدي فَ َتدْ  ، فَ ِفن ََها جَِ نَا ِمَن احْلَقِّ  أََتى أبَِْواَلِدَها فَأَْلَقى َواِحًدا َواِحًدا َحّتَّ ِإَذا  ِلَما َلِك َعَلي ْ
، ُثَّ أُْلِقَيْت َمَع َوَلِدَها " َوقَاَل َرسُ اُه، فَِإنَّ رِبِي اَي أُمَّ ُمْرَضًعا، فَ َقاَل: اصْ  آِخُر َوَلِدَها وََكاَن َصِبيًّا  انَ كَ  وُل هللِا َصلَّى  ِك َعَلى احْلَقِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   السَّاَلُم " ْبُن َمْرمَيَ َعَلْيِه َف، َوَصاِحُب ُجَرْيٍج، َوِعيَسى اوسُ يُ  َم: " َوَتَكلََّم َأْربَ َعٌة َوُهْم ِصغَاٌر: َهَذا َوَشاِهدُ اَّللَّ
 فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. # قال المحقق: إسناده 
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ثنا أَبُو َحاتٍِ الرَّازِي  حد،   َعْبُدوُس ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َمْنُصوٍر الن َّْيَسابُوِري  أَبُو اْلَفْضلِ اِهٍر اْلَفِقيُه، أخربان  َأْخرَباََن أَبُو طَ   -  1523
 َعَلْيِه يَ ْعِِن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   -أَلُهُ  أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: " َكاَن الرَُّجُل يَِيءُ فَ َيسْ   َعنْ    الطَّوِيُل،َثِِن مُحَْيدٌ اأْلَْنَصارِي ، َحدَّ   حدثنا
نْ يَا  -َوَسلََّم   نْ يَا " ِه ِمَن الد  َأَعزَّ َعَليْ ُم َأَحبَّ إِلَْيِه وَ ا مُيِْسي َحّتَّ َيُكوَن اإْلِْساَل مَ فَ  ،َعِن الشَّْيِء ِمْن أَْمِر الد 

 بي الفضل عبدوس. غير أني لم أظفر بترجمة ألرجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
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 لْمِ عِلْ ا ابِعَ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي طَلَبِ  الس 
 

 

بَاِن ، حأَبُو ا  ِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربانَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  1543 ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن،  دثنا حُمَمَُّد  حْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّي ْ
يََّة، َسُن ْبُن َعطِ : حدثنا احلَْ اْلَعْسَكِري ، قَااَل   اَيٍد، حدثنا َجْعَفُر ْبُن َعاِمرٍ زِ   نُ اَن أَبُو حُمَمٍَّد اأْلَْصب ََهاِن ، أخربان أَبُو َسِعيِد بْ َوَأْخربََ   ح

َعاِتَكَة،   َأيِب  َعْبِد هللاِ   -َعْن  َأيِب  رَِوايَِة  بْ   -  َويف  أََنِس  َعْن  َعاِتَكَة،  أَبُو  َعَلْيهِ حدثنا   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل  قَاَل:  َماِلٍك،   ِن 
نِي، فَِإنَّ طَ لََّم: " اطْلُُبوا اْلِعْلَم َوَلوْ سَ وَ   َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم " ِم َفرِيَضٌة َلَب اْلِعْل اِبلصِّ

نُهُ َمْشُهوٌر، َوِإسْ   ُجٍه، ُكل َها َضِعيفٌ نَاُدهُ َضِعيٌف " َوَقْد رُِوَي ِمْن أَوْ " َهَذا َحِديٌث َمت ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   انَ ربََ خْ أَ   -  1544 هللِا، حدثنا  َعْبِد  اأْلََصم ، حدثأَبُو  اْلَعبَّاِس  الْ و  حُمَمٍَّد، حدثنانا  ْبُن  اْلَقاِسِم،   َعبَّاُس  ْبُن  َهاِشُم  النَّْضِر  أَبُو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ى  لَّ َأيِب َعمَّاٍر، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ صَ ْلُمْستَِلُم ْبُن َسِعيٍد، َعْن زاَِيِد  حدثنا ا َضةٌ  طََلُب اْلِعْلِم َفرِي  اَّللَّ
 َوهللاُ َيُِب  ِإغَاثََة اللْهَفاِن "  لِّ ُمْسِلٍم،َعَلى كُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َسُن ْبُن ُمْكَرٍم، حدثنا احلَْ   اْلَقطَّاُن،  و َسْهِل ْبُن زاَِيدٍ بُ أَ   ِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اإْلِْسَفَرايِيِِن ، أخربانَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن عَ   -  1547
ُ عَ يََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، قَاا ََيََْي ْبُن َهاِشٍم، حدثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعطِ حدثن َلْيِه َوَسلََّم: " طََلَب اْلِعْلِم َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ٍم " لِ سْ َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ مُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

وَب، ْبِن ِإْسَحاَق، حدثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعقُ ُمْقِرُئ، أخربان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن عَ  - 1548
بْ  اْلُمَثَنَّ  َبْكٍر، حدثنا  َأيِب  اأْلَ اْلَعطَّاُر، حدثنا َعْوٌف، حدث   ْكرٍ بَ   نُ حدثنا حُمَمَُّد ْبُن  َأيِب  ْبِن  ْحوَ نا ُسَلْيَماُن، َعْن  ِص، َعْن َعْبِد هللِا 

النَّاَس، َوتَ َعلَُّموا    وهُ ْرآَن َوَعلُِّموهُ النَّاَس، َوتَ َعلَُّموا اْلِعْلَم َوَعلِّمُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َعلَُّموا اْلقُ   لَّى اَّللَُّ َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ 
ُِهَا هِبَا "  اْلَفرِيَضِة اَل يََِداِن َمْن َُيْربُِ وٌض، َوِإنَّ اْلِعْلَم َسيُ ْقَبُض َحّتَّ ََيْتَِلَف الرَُّجاَلِن يف ْمُرٌؤ َمْقبُ ، فَِإّنِ ا َوَعلُِّموَها النَّاسَ اْلَفرَاِئضَ 

ثَهُ ْن َعْوٍف َعمَّ َمْسُعوٍد، َوِقيَل: عَ  يَل: َعْن َعْوٍف َعْنُه، َعِن اْبنِ قِ  دْ " ُسَلْيَماُن َهَذا ُهَو اْبُن َجاِبٍر، َوقَ   ، َعْن ُسَلْيَماَن " ْن َحدَّ
 فيه جهالة. # قال المحقق: إسناده 

 

 ُن َأمْحََد ْبِن رََجاءٍ  بِب َْغَداَد، حدثنا حُمَمَُّد بْ ِن  ا  فَ َوائِِد الشَّْيِخ، حدثنا َمكِّي  ْبُن بُ ْنَداٍر الزَّجنَْ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف رَباََن أَ َأخْ  - 1561
ِِبِْصَر، حاحْلََنِفي   َأيِب   ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َهارُوُن  اْلَعْسَقاَلِن    دثنا  طَااْليذاِم  ْبُن  ُعْثَماُن  اجْلَْحدَ ، حدثنا  أيب لُوَت  ْبُن  ِبْشُر  ِري ، حدثنا 

ثَ  ُل ْبُن َحْرمَ   ِِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاَلِء، َحدَّ  َأْعَرايِبٌّ ِإىَل َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب ، قَاَل: َجاءَ ْبِن ُصوَحانَ َلَة، َعْن َصْعَصَعَة  َأيِب، حدثنا الذَّايَّ
 َعِليٌّ َرِضَي هللاُ ( ُكلٌّ َوهللِا ََيْطُو، فَ ت ََبسَّمَ نَ و طُ ْيَف نَ ْقَرأُ َهَذا احْلَْرِف: )اَل َيَُْكُلهُ ِإالَّ اْْلَا َعَلْيَك اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، كَ فَ َقاَل: السَّاَلمُ 



110 

 

َكاَن هللاُ لُِيْسِلَم َعْبَدُه، ُثَّ اْلت ََفَت    َوهللِا اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َما  َرايِب : }اَل َيَُْكُلهُ ِإالَّ اْْلَاِطُئوَن{ " قَاَل: َصَدْقتَ َل: " اَي َأعْ َعْنُه، َوقَا
ِإىَل  الّديِليِّ فَ َقاَل:أَ   َعِليٌّ  اأْلَْسَوِد  اأْلََعاِجَم قَ   يِب  ِإنَّ  الدِّيِن  ْد َدَخَلْت  "  ِبِه َعَلى َصاَل يف  َيْسَتِدل وَن  ئًا  لِلنَّاِس َشي ْ ِح َكافًَّة، َفَضْع 

 َع َوالنِّْصَب َواْْلَْفَض ِإىَل ُهنَا أَْلِسَنِتِهْم " فَ َرَسَم َلهُ الرَّفْ 
 من لم اذكره. هي ف# قال المحقق: إسناده 

 

 ارِهِ  عِلْمِ وَشَرَفِ مِقْدَ فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْ 
 

، حدثنا َصْفَواُن ْبُن َصاِلٍح، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْراَييِب  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أخربان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، حد  -  1576
ْبُن ُمسْ  اْلَولِيُد  أَ   ،مٍ لِ حدثنا  ْبِن  يَزِيَد  ْبُن  َماِلٍك، َعْن ُعْثمَ حدثنا َخاِلُد  َأميَْ يِب  ْبِن  أَ اَن  ْعُت َرُسوَل هللِا َن، َعْن  ْرَداِء قَاَل: َسَِ الدَّ يِب 

َعلَ   ُ اَّللَّ َغَداَصلَّى  َمْن   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  اَبابً يُ   ْيِه  لَهُ  هللاُ  فَ َتَح  َّللَِِّ  يَ ت ََعلَُّمهُ  اْلِعْلَم  اْلمَ ىَل إِ   رِيُد  َلهُ  َوفَ َرَشْت  اجْلَنَِّة،  َأْكتافَ َها،    اَلِئَكةُ 
عَ  َماَلئِ َوَصلَّْت  اْلَفضْ َلْيِه  ِمَن  َولِْلَعاملِِ  اْلَبْحِر،  َوِحيتَاُن  السََّمَواِت  َلةَ َكةُ  لَي ْ اْلَعاِبِد َكاْلَقَمِر  َعَلى  يف  ِل  َأْصَغِر َكوَْكٍب  َعَلى  اْلَبْدِر   
 السََّماِء " 

 رَثَةُ اأْلَْنِبيَاِء " اءُ وَ مَ لَ " َواْلعُ 
ِإنَّ  اأْلَ "  يُ َورِّثُوا دِ   مَلْ  أَ ْنبِيَاَء  َوَلِكن َُّهْم  أَ ينَارًا َواَل ِدْرَِهًا،  َأَخَذهُ  اْلِعْلَم َفَمْن  اْلَعاملِِ ُمصِ ْورَثُوا  َوَمْوُت  َوثُ ْلَمٌة اَل  َخَذ حِبَظِِّه،  يَبٌة اَل جُتْرَبُ 

 "   سَ ُتَسد ، َوُهَو جَنٌْم طُمِ 
 ْوِت َعاملٍِ " " َمْوُت قَِبيَلٍة أَْيَسُر ِمْن مَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

يٍل اأْلَْزِدي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن  ي ، أخربان أَبُو اأْلَْحَرِز حُمَمَُّد  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلوِ   -  1577 ْبُن ُعَمَر ْبِن جَِ
ِْمِذي  بِب َغْ محَْ أَ  ، حدثنا َعْبُد اْلُقد وِس ْبنُ السَِّريِّ أَ    ْبُن َأيِب َداَد، حدثنا احْلَُسنْيُ َد ْبِن َنْصٍر الرتِّ  احْلَجَّاِج أَبُو ُخو حُمَمَِّد ْبِن َأيِب السَِّريِّ

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائِ لز  ا  اَلِن ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد الز بَ ْيِدي ، َعنِ اْلُمِغريَِة اْْلَوْ   هللِا  قَاَل َرُسولُ   َها، قَاَلْت:َشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ْهرِيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة   ِم " تَ ْبُسُط َأْجِنَحت ََها ِلطَاِلِب اْلِعْلَصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َأيِب َعِليٍّ السَ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  1581 أَبُو سَّقَّاء، أِن ْبُن  ْبُن زاَِيٍد اْلقَ   خربان  احْلُْلَواَسْهِل  ْبِن ََيََْي  َأمْحََد  ، حدثنا  طَّاُن، حدثنا  ِنِّ
ْبُن ُمْسِلٍم اْْلَفَّ ُعب َْيُد ْبُن ُجنَا اِء، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَ ٍد، حدثنا َعطَاءُ   َصلَّى َبْكَرَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ   يِب اُف، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ

َعلَ   ُ َوَسلَّ اَّللَّ اْيِه   " قَاَل:  وَ َم  َأْو حمُِبًّا،  ُمْسَتِمًعا  َأْو  ُمت ََعلًِّما  َأْو  َعاِلًما  قَاْغُد   " فَ ت َْهِلَك  اْْلَاِمَسَة  َتُكِن  قَاَل اَل  ُجنَاٍد:  ْبُن  ُعب َْيُد  َل 
َا َكاَن يف أَْيِدينَا، اْغُد َعاِلًما مَلْ َيُكْن يف ا احْلَِديِث زَاَداَن هللاُ يف َهذَ ٍم: " اَي َعطَاءُ َهِذِه َخاِمَسٌة  ادَ كِ َعطَاٌء: قَاَل ِمْسَعُر ْبُن    أَْيِدينَا ِإَّنَّ

مُ  َتكُ َأْو  َواَل  ُمْسَتِمًعا،  َأْو  لَْيَس  ت ََعلًِّما  ِلَمْن  َوْيٌل  َعطَاُء،  اَي  فَ ت َْهِلَك  الرَّابَِعَة  "   هِ يفِ ِن  َهِذِه  ِمْن   َواِحَدٌة 
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اَن  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُسَلْيمَ  اْْلُْسَرْوِجْرِدي ، حدثنا أَبُو َبْكٍر اإْلَِْسَاِعيِلي ، حدُن َعْبِد هللاِ ِن َعِلي  بْ ْخرَباََن أَبُو احْلَسَ أَ   - 1582
ُهنَّ "  َمْن مَلْ يَ اُء، َوْيٌل لِ  يف آِخرِِه: اَي َعطَ  ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَالَ هُ رَ كَ اْلَقطَّاُن، حدثنا ُعب َْيُد ْبُن جناٍد احْلََلِب ، َفذَ   ُكْن ِفيِه َواِحَدٌة ِمن ْ

َا يُ ْرَوى َهَذا  تَ َفرََّد بِِه َعطَاٌء اْْلَفَّ   " ْرَداِء ِمْن قَ ْوِْلَِماَعْن َعْبدِ اُف َوِإَّنَّ ْرَداِء ُمتَّ يف وَ   ، هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َوَأيِب الدَّ ِبًعا:  َحِديِث َأيِب الدَّ
 ا " َبَدَل ُمْسَتِمعً 

 رجاله موثقون. ناده محقق: إس# قال ال
 

يَسى  عِ ا  نٍد الرَّفَّاُء، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح اأْلََشج ، حدثأخربان أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  1583
ْورَِقي ، ح َسلََّم: " َما ُعِبَد اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلِّي هللاُ َعَلْيِه وَ   اَنِفٍع، َعنِ ْعَنٍب، َعْن  دثنا َمْسَلَمةُ ْبُن ق َ ْبُن زاَِيٍد الدَّ

 َضَل ِمْن ِفْقٍه يف ِديٍن "  هللاُ ِبَشْيٍء أَفْ 
 "   وُظ َهَذا اللَّْفُظ ِمْن قَ ْوِل الز ْهِريِّ  آَخَر َضِعيٍف، َواْلَمْحفُ ْن َوْجهٍ ِوَي مِ  هِبََذا اإْلِْسنَاِد، َورُ دٍ ايَ " تَ َفرََّد ِبِه ِعيَسى ْبُن زِ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

َماُم لفظا، حدثنا أَبُو اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر َعبْ   -  1584 ْماَلًء،  مٍَّد اْلَعْمَرِوي  إِ ِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حمَُ ا بَّ ُد اْلَقاِهِر ْبُن طَاِهٍر اإْلِ
، َعْن يَزِيَد ْبِن ِعيَاٍض، َعْن َصْفَواَن  ْبِن َحليٍم، حدثنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ْبُن اْلُمَسيَِّب اأْلَْرِغيَاِن ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد  نا حُمَمَُّد  حدث

ُ َعَليْ  َصلَّى اُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب  سُ   نْ ْبِن ُسَلْيٍم، عَ  ٍه يف ِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ُعِبَد هللاُ ِبَشْيٍء أَْفَضَل ِمْن ِفقْ َّللَّ
َأَشد   َواِحٌد  َولََفِقيٌه  َشْيٍء عِ ِديٍن،  َوِلُكلِّ  َعاِبٍد،  أَْلِف  ِمْن  الشَّْيطَاِن  َعَلى  َوقَ   ،ادٌ م   " اْلِفْقهُ  الدِّيِن  أَلَْن  َوِعماُد   " ُهَريْ َرَة:  أَبُو  اَل 

َلًة لِ َأجْ    صَّبَاِح " ِإىَل ال َس َساَعًة، فَأَتَ َفقََّه َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن ُأْحِيَي لَي ْ
ثَ نَا حُمَمَّدُ  يُد ْبُن ، أخربان يَزِ ا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ِن َأيِب َحاتٍِ اأْلَْزِدي ، حدثنبْ    ْبُن اْلُمَسيَِّب ْبِن ُعْقَبَة، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي قَاَل: َوَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنوه يَزِيُد ْبُن  َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل    اٍض، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعنْ ِعيَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َلُم " َضِعيٌف يف احْلَِديُث، َوهللاُ َأعْ  اضٍ ِعيَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن َعدِ   -  1587 َأمْحََد  أَبُو  أخربان  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  احْلَاِفُظ، حدثنا  بَاُن،  سَ   يٍّ  َشي ْ ِمْهَراَن، حدثنا  ْبِن  ِعيِد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلُكلِّ ، قَاَل: قَالَ  ُهَريْ َرةَ  اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب مَّاُن، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعنِ سَّ ال  حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 أَْلِف َعاِبٍد "   نْ مِ ِفْقهُ يف الدِّيِن، َوَلَفِقيٌه َأَشد  َعَلى الشَّْيطَاِن  ِدَعاَمٌة، َوِدَعاَمةُ اإْلِْساَلِم الْ َشْيءٍ 
 ِد " َعْن َأيِب الّزانَ  أَبُو الرَّبِيِع،" تَ َفرََّد ِبِه 

 تالف. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا َأمْحَدُ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد، أخربان أَ   -  1588 َبَسَة، حدثنا َكِثرُي ْبُن ُعب َْيدٍ بُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ صي،  ماحل   ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعن ْ
اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  رْيِ، َوُشَرْحِبيُل ْبُن َسْعٍد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَ أَبُو الز بَ   : َحدََّثِِن ْبِن ُسَلْيَماَن، قَالَ   حدثنا بَِقيَُّة، َعْن ُمَقاتِلِ 
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َعُث اْلَعاملُ َواْلَعاِبُد، فَ ي ُ  َصلَّى اَّللَُّ  : الِْلَعاِبِد: اْدُخِل اجْلَنََّة، وَ  لُ اقَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ ب ْ نَّاِس ِِبَا َأْحَسْنَت َتْشَفَع لِل ثْ ُبْت َحّتَّ يُ َقاُل لِْلَعاملَِ
 َأَدهَبُْم " 

 ُن ُسَلْيَماَن " " تَ َفرََّد ِبِه ُمَقاتُِل بْ 
 اه. و # قال المحقق: إسناده 

 

حدثنا مُحَْيُد ْبُن  ُن ْبُن ُسْفيَاَن،  َأْخرَباََن احْلَسَ ٍن النَّْحِوي ،  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِسنَا  انَ َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر اْلُمْسَتْملي، َأْخربََ   -  1594
َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ   قَاَل: قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ٍح، حدثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َعطَاٍء،َزجْنََوْيِه، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َصالِ 

 " أنسابكُ   قَاَل:  ِمْن  َتِصلُ تَعلَُّموا  َما  َأرْ ْم  ِبِه  انْ ت َُهوا  وَن  َما  -َحاَمُكْم ُثَّ  اْلَعَربِيَِّة  ِمَن  ان ْ   َوتَ َعلَُّموا  بِِه ِكتَاَب هللِا ُثَّ    -ت َُهوا  تُ ْعرِبُوَن 
 انْ ت َُهوا "  ُلَماِت اْلرِبِّ َواْلَبْحِر ُثَّ ظُ  يف َوتَ َعلَُّموا ِمَن الن ُجوِم َما ََتَْتُدوَن بِِه 

 . يفضع# قال المحقق: إسناده 
 

، أخربان أَبُو يَ ْعَلى،َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أخربان أَبُو َأمْحََد ْبنُ   - 1596 ْمُرو ْبُن ُحَصنْيٍ، حدثنا اْبُن ُعاَلثََة، حدثنا عَ    َعِديٍّ
َوَسلََّم: " َمْن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِت َأْربَِعنَي َحِديثًا  َعَلْيِه   َصلَّى اَّللَُّ اَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ اِهٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَ َمَُ   نْ حدثنا ُخَصْيٌف عَ 

َفُعُهْم ِمْن َأْمِر ِديِنِهْم بُعِ ِفيمَ  َل اْلَعاملُِ ا يَ ن ْ رََجَتنْيِ نْيَ ُكلِّ دَ هللاُ َأْعَلُم ِِبَا بَ َلى اْلَعاِبِد َسْبِعنَي َدرََجًة، عَ  َث يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِمَن اْلُعَلَماِء، َوُفضِّ
 " 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبنُ يُه، قَ  حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَفقِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسنِ  - 1597 َثِِن َعمَِّي َأمْحَُد  ْيٍش، حَ ب َ حُ  َعِليِّ ْبنِ  اَل: َحدَّ دَّ
عَ  َثِِن  َحدَّ ُحب َْيٍش،  احْلَاِرثِ ْبُد هللاِ ْبُن  ْبُن  َعْمُرو  اْلَبْصرِي ، حدثنا  الن  ْعَماِن  ْبُن  َعْبُد    َعْنرَتََة  ، حدثنا  ْبِن  َهارُوَن  ْبُن  ح،  اْلَمِلِك 

اِعيَل الس ُيوِطي ، حدثنا  يُم ْبُن ِإَسَْ دثنا ِإبْ َراهِ ِد هللِا الصَّفَّاُر، حو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعبْ بُ أَ   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، أخربان
يَ عْ  ْبُن حُمَمٍَّد َصاِحُب  اأْلَْشَدِق، حدثنا َعْبُد اْلمَ َعْمُرو  ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْنرَتََة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ َلى ْبِن  ْرَداِء، عَ ،  ِلِك  َأيِب الدَّ ْن 

ُ َعَليْ  َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل: ُسِئلَ  ُ َعَلْيِه  : َما َحد  اْلِعْلِم ِإَذا بلغهُ الرَُّجُل َكاَن َفِقيًها؟ فَ َقالَ ِه َوَسلَّمَ اَّللَّ َوَسلََّم:   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َحِديثًا   َأْربَِعنَي  أُمَّيِت  َعَلى  َحِفَظ  َمْن  َفِقي  نْ مِ "  هللاُ  بَ َعَثهُ  ِديِنَه  يَ وْ َأْمِر  َلهُ  وَُكْنُت  اْلِقيَامَ ًها،  وَ َم  َشاِفًعا  " ِة   َشِهيًدا 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 فِي نَشْرِ الْعِلْمِ وَأَلَّا يَمْنَعَهُ أَهْلُهُ أَهْلَهُ    الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ رَ مِنْ شُعَبِ الثَّامِنَ عَشَ 
 

ُقوَب، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ   الس َلِمي  َوَغرْيُُِهَا قَالُوا: حدثنا  اِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  1606
ُعْثَماَن،   اَبَن ْبنِ لرَّمْحَِن ُهَو اْبُن أَ َُيَدُِّث َعْن َعْبِد اَلْيَماَن   سُ ْبنُ   َأْخرَبَِن ُعَمرُ   و َداُوَد الطَّيَاِلِسي ، حدثنا ُشْعَبُة،أَبُ   أَبُو أَُميََّة، حدثنا

؟ هُ لُ : َما بَ َعَث إِلَْيِه َهِذِه السَّاَعَة ِإالَّ ِلَشْيٍء َيْسأَ ِن ََثِبٍت ِنْصَف الن ََّهاِر، فَ ُقْلنَاَكِم ِإىَل زَْيِد بْ َعْن أَبِيِه، قَاَل: بَ َعَث َمْرَواُن ْبُن احلَْ 
نَ َعْم َسأَْلنَاهُ فَ َلمَّا َخَرَج َسأَْلنَاُه، فَ َقالَ  َأْشيَا  :  ْعنَاهَ َعْن  ْعُت  َء َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم، َسَِ  ُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ  ا  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َع ِمنَّا َحِديثً َعَلْيِه وَ  َوَربَّ َحاِمِل ِفْقٍه  َقهُ ِمْنُه،َمْن ُهَو أَف ْ َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل ِفظَهُ َحّتَّ يُ ب َلَِّغُه، فَ ُربَّ حَ فَ  اَسلََّم يَ ُقوُل: " َنضََّر هللاُ اْمرَأً َسَِ
   .ِقيهٍ لَْيَس ِبفَ 

يُِغل  عَ   ُمْسلِ َثاَلٌث اَل  ِإْخاَل َلْيِهنَّ قَ ْلُب  أََبًدا:  َولُزُ ٍم  اأْلَْمِر،  ُواَلِة  َوُمنَاَصَحةُ   ، اْلَعَمِل َّللَِِّ ِمْن  يُط  ْم حتُِ جْلََماَعِة، فَِإنَّ َدْعَوَتَُ ا  مُ و ُص 
   .َورَائِِهمْ 
اْلِغََن يف ق َ اَنْت نِ َوَمْن كَ  أَْمَرُه، َوَجَعَل  لَهُ  اآْلِخَرةَ َجََع هللاُ  نْ يَا َوِهَي راي َُّتهُ  الد  َوأَتَ ْتهُ  الد نْ يَا، فَ رََّق هللاُ  ْلِبِه،  نِي َّتُهُ  َوَمْن َكاَنْت  ِغَمٌة، 

ن َْيِه، َومَلْ َيَْ َأْمَرُه، َوَجَعَل فَ ْقَرهُ َبنْيَ  هِ يْ َعلَ    َما ُكِتَب َلهُ "  لد نْ يَا ِإالَّ تِِه ِمَن ا َعي ْ
أَُميََّة، حدثنا عُ  أَبُو  ثَ نَا  َوَحدَّ اْلَيَماِن ، حدثنا  قَاَل  يُوُنَس  ْبُن  الرَّمْحَنِ َمُر  َعْبِد  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  ْبِن    نِ بْ   َجْهَضٌم،  َأاَبَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث َْلهُ النَِّبِّ صَ  ََثِبٍت، َعنِ ِه، َعْن زَْيِد ْبِن ُعْثَماَن، َعْن أَبِي   لَّى اَّللَّ
 (.[ 3329( )230جه )]روي الحديث مفرقا في سنن ابن ما ثقات.له  رجا# قال المحقق: إسناده 

 

احلَْ   -  1610 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ ظُ فِ اَأْخرَباََن  َأمْحَُد  َسْهٍل  أَبُو  أخربان  اْلَقطَّانُ   ،  زاَِيٍد  ْبِن  اجْلَْهِم   حُمَمَِّد  ْبُن  حُمَمَُّد  النَّْحِوي ، حدثنا 
ثَمُ  أْلَْزِدي ، حدثنا أَبُو َهارُوَن ا  نَ اْبُن اْلُمت َوَكِِّل اْلبَاِهِلي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ذَْكوَ  ْبُن َخاِلٍد اْلُمْقِرُئ، حدثنا ََيََْي   السََّمِري ، أخربان اْْلَي ْ

أَ ا َعْن  اْلُْ ْلَعْبِدي ،  َسِعيٍد  أَ يِب   ، ِبَوِصيَّةِ ْدِريِّ َمْرَحبًا   " قَاَل:  الشَّبَاَب  رََأى  ِإَذا  وَ   نَّهُ َكاَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َأْوَصااَن َرُسوِل  َسلََّم 
ُ َعَلْيِه َوسَ  َع َلُكْم يف اْلَمْجلِ   مَ لَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُخُلوفُ نَا، َوَأْهُل احْلَِديِث بَ ْعَداَن "     فَِإنَُّكمْ ُم احْلَِديثَ ِس، َوَأْن نُ َفهَِّمكُ َأْن نُ َوسِّ

 َك ِإْن تَ ْنَصِرْف َعَلى اْلَيِقنيِ نَّ فَإِ  ِخي، ِإَذا َشَكْكَت يف َشْيٍء َفَسْلِِن َحّتَّ َتْست َْيِقَن،ى الشَّابِّ في َُقوُل َلُه: " اَي اْبَن أَ وََكاَن يُ ْقِبُل َعلَ 
 لشَّكِّ " ِرَف َعَلى اْن َأْن تَ ْنصَ َأَحب  ِإيَلَّ مِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبنِ  اْلَبْصِريِّ   َويف َحِديِث َسِعيِد  ْبِن    ، َعْن رَاِشدٍ َأيِب َكْعٍب  الرَّمْحَِن  َأيِب حُمَمٍَّد، َعْن َعْبِد  أَبِيِه، قَاَل: قَالَ   يِب أَ احْلِمَّاِنِّ   َبْكَرَة، َعْن 
َصلَّ  هللِا  َعلَ َرُسوُل   ُ اَّللَّ َوَسلَّ ى  "ْيِه  النَّاَس  َوَعلُِّموهُ  اْلِعْلَم  تَ َعلَُّموا   "  َم: 

 
أخربانَأْخربََ   -  1611 اْلَفاِرِسي ،  َبْكٍر  أَبُو  فَ   اَن  ْبِن  َأمْحََد  أبو  اأْلَْصب ََهاِن ، حدثنا  ِإْسَحاَق  ِإَْسَاِعيَل   ،سٍ رِ اأَبُو  ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا 

 َكَرهُ ُعْقَبَة السَُّدوِسي  يَ ْعِِن، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َكْعٍب َفذَ مَُّد ْبُن قَاَل يل حمَُ  اْلُبَخاِري ، قَاَل:
 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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أَبُو    -  1614 َأْخرَباََن  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  إِ محَْ أَ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، حدثنا  َعِديٍّ  ْبُن  َأسْ َد  ْبُن  ْبنُ بَاٍط، حدثنا  بْ َراِهيُم  َأيِب َمْنُصوُر   
ى لَّ صَ  َأيِب راََبٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ُسَوْيٍد، َعْن َعطَاِء ْبِن  ْبِن َأيِب  ُمَزاِحٍم، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن مُحَْيدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " عَ   َخرْيٌ ِمَن اْلُمَعنِِّف "   اْلُمَعلِّمَ  ُفوا، فَِإنَّ لُِّموا واَل تُ َعنِّ اَّللَّ
  ُمْنَكُر احْلَِديِث " " تَ َفرََّد ِبِه مُحَْيٌد َهَذا َوُهوَ 

 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس
 

َْسَاِعيُل اْبُن لزَّْعَفَراِن ، حدثنا إِ احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد ا ، حدثنا  أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   انرب خ أَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف،    -  1615
ُهْم َفَما أَْنَت ِبَِ ِهٍد، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ  ُعَليََّة، َعْن أَي وَب، َعْن َُمَا [  54{ ]الذارايت:  ومٍ لُ َعْنُه: " َلمَّا نَ َزَلْت: }فَ ت ََولَّ َعن ْ

َذِلكَ  أُِمَر  َأْحَزنَ نَا  َوقُ ْلنَا:  هللاِ ،  اَّللَُّ   َرُسوُل  }َوذَكِّ َصلَّى  فَ ن ََزَلْت:   " َعنَّا  يَ ت ََوىلَّ  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اْلُمْؤمِ   َفُع  تَ ن ْ الذِّْكَرى  فَِإنَّ  ِننَي{  ْر 
 [ 55]الذارايت: 

 .يسمع من علي  لما دهرجاله ثقات لكن مجا# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن جَنَْدَة، حدثنا َسِعيُد ْبُن َرِوي ، أخربان َأمْحَُد   حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ََخرْيََوْيٍه اْلَْ تَاَدَة، أخربانأَبُو َنْصِر ْبُن ق َ َأْخرَباََن    -  1629
ْلَعاِص َأنَّ ْمرِو ْبِن اهللِا ْبِن عَ   ْعَفٍر، َعْن ُعب َْيدِ ، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب جَ ةَ يَّ وٍر، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِ َمْنصُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ا ُهًدى، َأْو  هبَِ   ِخيِه َهِديًَّة أَْفَضَل ِمْن َكِلَمِة ِحْكَمٍة يَزِيُدهُ هللاُ : " َما َأْهَدى اْلَمْرءُ اْلُمْسِلُم أِلَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 هللِا "  ْرَساٌل َبنْيَ ُعب َْيِد هللِا، َوَعْبدِ  ِإَْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، " َويف ِإْسنَاِد َهَذا احْلَِديِث إِ ََيََْي، َعنْ  ََيََْي ْبنُ  ْن رًَدى " ََتبَ َعُه:يَ ُرد هُ هِبَا عَ 

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

، أَعْبِد الرَّ و  أَبُ   َأْخرَبانَ   -  1631 هللِا ْبُن حُمَمٍَّد    ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُصب َْيٍح اجْلَْوَهِري ، حدثنا َعْبدُ ْبِد هللِا  خربان حُمَمَُّد ْبُن عَ مْحَِن الس َلِمي 
ِإْسَحاُق احْلَْنظَ  اْلَولِيِد  اْلَمِديِِن ، حدثنا  ثَ نَا  اْلَولِيِد، َحدَّ ْبُن  َنْصِر  ا  نِ بْ ِلي ، حدثنا بَِقيَّةُ  ، َعْن  اْلَبَجِليِّ َعْبِد   ْبِن َعْلَقَمَة، َعنْ لَكاِمٍل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:اِيٍذ، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َعْن َرُسوِل هللِا  مْحَِن ْبِن عَ الرَّ  ثْ ُتُم النَّاَس َعْن َرهبِِّْم َفاَل    َصلَّى اَّللَّ " ِإَذا َحدَّ
 ْيِهْم " ا يَ ْغُرْب َعنِهْم َوَيُشق  َعلَ ِبَِ  مْ حُتَدِّثُوهُ 

 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 
 

مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا أَبُو َبْكٍر  رٍو، قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ أخربان أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعمْ   -  1632
َة، حدثنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن نُوِح ْبِن ِب ْبُن جَنْدَ ُد اْلَوهَّادثنا احْلَْوِطي  َعبْ  النَِّبيُل قَاِضي َأْصب ََهاَن، حِصمٍ َعا  َأمْحَُد ْبُن َأيِب 

َعْن  ذَْكوَ  احْلََسِن،  َعِن  َأِخيِه،  َعْن  اَّللَُّ اَن،  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  َمنْ يْ َعلَ   أََنِس  َتْدرُوَن  َهْل   " َوَسلََّم:  َأْجَوُد  ِه   
ُجٌل َعِلَم ِعْلًما فَ َنَشَرهُ ِِن آَدَم، َوَأْجَوُدُهْم َمْن بَ ْعِدي رَ َأْعَلُم، قَاَل: " هللاُ َأْجَوُد ُجوًدا، ُثَّ أاََن َأْجَوُد بَ    َوَرُسولُهُ قَالُوا: هللاُ ُجوًدا؟ "  

 ْحَدهُ " َوْحَدهُ " َأْو قَاَل: " أُمَّة وَ  اريً مِ َيَِْت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة أَ 
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 
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بْ   -  1633 َأمْحَُد  أخربان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   الْ َأْخرَباََن  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ُعب َْيٍد، حدثنا  ْبُن  ُن  حُمَمَُّد  اْلب َْلِخي ، حدثنا  َفْضِل 
، َعِن السَّاِئبِ حدثنا الز بَ ْيِدي ، َعِن الز ْهرِ ،  ةُ ِمْصَفا، حدثنا بَِقيَّ  ُ أَنَّهُ " ملَْ   ْبِن يَزِيدَ   يِّ  َيُكْن يُ َقص  َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اِري ، فَاْستَ ِه َوَسلََّم، َواَل َعَلى َعْهِد َأيِب بَ َعَليْ  هُ قَائًِما، فََأِذَن لَ   ُعَمَر َأْن يَ ُقصَّ َعَلى النَّاسِ   نَ ذَ أْ ْكٍر، وََكاَن َأوََّل َمْن َقصَّ َْتِيٌم الدَّ
ِر يف ِكتَاِب اْلَمْدَخِل، َمْن َأرَاَد  ِه بَ ْعَض َما َجاَء ِفيِهَما ِمَن اآْلَثَ ْنهُ " " َوَقْد ذََكْراَن يف َكْيِفيَِّة َنْشِر اْلِعْلِم َوَفْضلِ ِضَي هللاُ عَ ُعَمُر رَ 

 ْن َشاَء هللاُ " إِ  هِ َذِلَك رََجَع ِإلَيْ 
 حسن.ده # قال المحقق: إسنا

 

 فَصْلٌ  
 

حدثنا ُمْسِلٌم، حدثنا  حُمَمَُّد ْبُن غَاِلٍب، سَّمَّاِك، حدثناَسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أخربان أَبُو َعْمرِو ْبُن الاَن أَبُو احلُْ َأْخربََ  - 1637
ِن أََنٍس، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل ْبِد هللِا بْ اَمَة ْبِن عَ  ِدينَاٍر، َعْن َثَُ َجْعَفٍر، قَااَل: حدثنا َماِلُك ْبنُ   يِب أَ َصَدَقةُ ْبُن ُموَسى، َواحْلََسُن ْبُن  

  ُ َلَة  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ لَي ْ أَتَ ْيُت  ِِبََقارِيَض مِ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  تُ ْقَرُض ِشَفاُهُهْم  ٍر، ُكلََّما قُِرَضْت َوَفْت، انَ   نْ ُأْسِرَي يِب َعَلى قَ ْوٍم 
 "  َرُءوَن ِكتَاَب هللِا َواَل يَ ْعَمُلونَ بَاٌء من أُمَِّتَك الَِّذيَن يَ ُقولُوَن َما اَل يَ ْفَعُلوَن، َويَ قْ ؟ قَاَل: ُخطَ ْن َهُؤاَلءِ ُت: اَي ِجرْبِيُل، مَ فَ ُقْل
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َعْبدِ   -  1638 أَبُو  الس َلِمي ، أخرب محَْ الرَّ   َأْخرَباََن  حُمَمَّ ِن  ْبُن حمَْ ان  ِِبَرْ ُد  اْلَفِقيهُ  َأمْحَدُ ُموٍد  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َعْبِد هللِا    َو، حدثنا  ْبُن 
  ِوي ، أخربان َأمْحَدُ هللِا ْبِن مُحَرْيََوْيِه اْْلَرَ  دِ َعبْ  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أخربان حُمَمَُّد ْبنُ وَ  ، حدثنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض، حاْلِفْراَياَنِن  
جَنْدَ  َسعِ ْبُن  ْبنِ َة، حدثنا  ََيََْي  َعْن  ِعيَاٍض،  ْبُن  ُفَضْيُل  َمْنُصوٍر، حدثنا  ْبُن  َأيِب يُد  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  هللِا،  ُعب َْيِد  قَاَل   قَاَل:  ُهَريْ َرَة،   

َعَليْ   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  إِ وَ   هِ َرُسوُل  اأْلُمَُّة،  أَي َّتُ َها   " َعلَ َسلََّم:  َأَخاُف  اَل  ِفيمَ ّنِ  تَ ْعَلمُ ْيُكْم  اَل  ِفيَما ا  تَ ْعَمُلوَن  اْنظُُروا َكْيَف  َوَلِكِن  وَن، 
 تَ ْعَلُموَن " 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
 

ثَ ا َعْبُد اْلَكِرمِي بْ ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، حدثنمَّ حمَُ   اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أخربان أَبُو َجْعَفرٍ َأْخربََ   -  1639 ْيُد  ِم، حدثنا ُعب َ ُن اْْلَي ْ
  هللاِ   بُ َرْيَدَة، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  اْلُمَعلُِّم، َعِن َعْبِد هللِا ْبِن  هللِا ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنرَبِي ، حدثنا َأيِب، حدثنا ُحَسنْيٌ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ي ُمنَاِفٌق َعلِيُم اللَِّساِن " ْيُكْم بَ ْعدِ َأَخاُف َعلَ  " ِإنَّ َأْخَوَف َما َصلَّى اَّللَّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

نا  ِجِد احْلََراِم، حدثَد ْبِن َماَهاَن ُمَؤذُِّن اْلَمسْ محَْ أَ   ُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أخربان حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعبْ   -  1641
بْ  الْ َعِلي   َعْبِد  َمْيمُ ُن  َغْزَواَن، حدثنا  ْبُن  َديْ َلُم  َعارٌِم، حدثنا  ُعْثَماَن  َعزِيِز، حدثنا  َأيِب  َعْن  اْلُكْرِدي ،  ْبِن وٌن  ُعَمَر  َعْن   ، الن َّْهِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ا ىلَّ اْْلَطَّاِب، َعِن النَِّبِّ صَ  َا َأَخاُف َعلَ َّللَّ َواهُ ُمنَاِفٍق يَ َتَكلَُّم اِبحلِْْكَمِة، َويَ ْعَمُل اِبجْلَْوِر " َورَ مَِّة ُكلَّ  ى َهِذِه اأْلُ ِإَّنَّ
 َساِن " اأْلُمَِّة ُمنَاِفٌق َعِليُم اللِّ  هِ َهذِ  ٍم، َوقَاَل يف احْلَِديِث: " ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلىيَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َعْن َديْ لَ 
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 م أعرفه. من لفيه # قال المحقق: إسناده 
 

اْلُمزَ   -  1642 ِإْسَحاَق  ْبُن َأيِب  أَبُو زََكرايَّ  ْبُن  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  اْلَفِقيُه، حدثنا َجْعَفٌر الصَّائُِغ، حدثنا  كِّي، أخربان  َسْلَماَن 
ي  ان أَبُو ِإْسَحاُق ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِفَراٍس اْلَماِلكِ مَِّد ْبُن يُوُسَف، أخرب َوَأْخرَباََن أَبُو حمَُ   ْقَسٍم، حُن َصاِلٍح، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن مِ بْ   دُ ي اْلَولِ 

َن ْبِن َساَلٍم، َعْن ُعْثَما َوْهٍب، َأْخرَبَِن ََيََْي ْبُن  نُ ابْ   ُن َأيِب رََجاٍء، حدثنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، أخربانِِبَكََّة، حدثنا َعْبُد اْلَعزِيِز بْ 
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، أَ ٍم، َعْن َسعِ ِمْقسَ  ُ َعَلْيهِ يٍد اْلَمْقرُبِيِّ  َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذااًب  نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َفْعهُ هللاُ  ا يَ قِ يَ ْوَم الْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ زََكرايَّ قَ   َوايَِة َأيِب بِِعْلِمِه " َويف رِ َمِة َعاملٌ مَلْ يَ ن ْ  َأَشدَّ النَّاِس َعَذااًب  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َفْعهُ ِعْلُمهُ " يَ ْوَم اْلقِ   يَاَمِة َعاملٌ مَلْ يَ ن ْ

 يف. عض هد# قال المحقق: إسنا
 

، أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ  َأمْحََد اْلَفِقيهُ اِبلطَّاِبَراِن، حدثنا ْبنِ َسِن حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب َأْخرَباََن أَبُو احلَْ  - 1648 مٍَّد ُعْثَماَن اْلَواِسِطيِّ
اجْلََنِدي  ِِبَكََّة، َحدَّثَ نَادثنا  ح ْبُن حُمَمٍَّد  اجْلََنِدي ، حدثناِمتُ َصا  اْلُمَفضَُّل  ُمَعاٍذ  ْبُن  بْ     اْلَمِجيِد  الْ َعْبُد  ْبِن  ُن َعْبِد  أيب َروَّاٍد،  َعزِيِز 

ْبِن سُ  ، َعِن  حدثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِري ، َعْن َصْفَواَن  ْبِن َعِديٍّ  َّللَُّ ا   ىالص نَاحِبِّي، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّ َلْيٍم، َعْن َعِديِّ 
 َشبَاِبِه ِفيَما أَْباَلُه، َوَعْن َحّتَّ ُيْسَأَل َعْن َأْرَبٍع: َعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَف ْنَاُه، َوَعنْ   ِقيَاَمةِ ٍد يَ ْوَم الْ ا تَ ُزوُل َقَدَما َعبْ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " مَ 

 اَذا َعِمَل ِفيِه " مَ  هِ ِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبهُ َوِفيَما أَنْ َفَقُه، َوَعْن ِعْلمِ َما
ُ َعلَ ِديِث َأيِب بَ ْرزََة اأْلَْسَلمِ ُجٍل، َعْن ُمَعاٍذ َورُوِّينَاهُ أَْيًضا ِمْن حَ ُن رَاِشٍد، َعْن رَ ًضا: ََيََْي بْ َوَرَواهُ أَيْ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ْيِه َوَسلَّمَ يِّ

 . لم أجد ترجمة لشيخ البيهقي# قال المحقق: إسناده 
 

ْسَحاُق ْبُن َأمْحََد اْلَكاِذي ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمحَْ ْبُن ِبْشراَن، أخربان أَبُو احْلُسَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ    -  1649 ُِ ِن حُمَمَِّد  َد بْ نْيِ ِإ
َبٍل، حدثنا َأيِب، لَّى اَل َرُسوُل هللِا صَ ِدينَاٍر، َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَ  نُ بْ  حدثنا َسيَّاٌر، حدثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا َماِلكُ  ْبِن َحن ْ

  ُ َها أظنه قال َما َأرَالََّم: " َما ِمْن َعْبٍد ََيُْطُب ُخْطَبًة ِإالَّ هللاُ َعزَّ َوجَ َعَلْيِه َوسَ اَّللَّ َد هِبَا " قَاَل َجْعَفٌر: " َكاَن َماِلُك ْبُن لَّ َسائُِلهُ َعن ْ
َقِطَع، ُثَّ يَ قُ  هِبََذا احْلَِديَث َبَكى َحّتَّ  ثَ َحدَّ   ِدينَاٍر ِإَذا زَّ َوَجلَّ ِِن تَ َقر  ِبَكاَلِمي َعَلْيُكْم، َوَأاَن َأْعَلُم َأنَّ هللاَ عَ وَن َأنَّ َعيْ وُل: حْتَسبُ يَ ن ْ

 يَاَمِة َما َأرَْدُت ِبِه " َسائِِلي َعْنهُ يَ ْوَم اْلقِ 
 . لحسن لكنه مرس# قال المحقق: إسناده 

 

يِب ِإاَيٍس، ى ْبِن أَ ، أخربان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِعيسَ ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن عَ   -  1763
هللاُ  ٍب، َرِضَي  ِليِّ ْبِن َأيِب طَالِ ، َعْن َجدِِّه، َعْن عَ َعْن أَبِيهِ   ،دٍ مَّ َجْعَفِر ْبِن حمَُ   اَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن دَُكنْيٍ، َعنْ حدثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيمَ 

ُ عَ  َقى وِشُك َأْن َيَِْتَ َعَلى النَّاِس زََما َلْيِه َوَسلََّم: " يُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َقى ِمَن اإْلِْساَلِم ِإالَّ اَْسُُه، َواَل يَ ب ْ  ٌن اَل يَ ب ْ
َنةُ   ُعَلَماُؤُهْم َشر  َمْن حَتَْت َأِدمِي السََّماِء َمْن ِعْنَدُهمْ َن اْْلَُدى،  َي َخَراٌب مِ ُدُهْم َعاِمَرٌة َوهِ ْلُقْرآِن ِإالَّ َرَْسُُه، َمَساجِ  اِمنَ  ََتُْرُج اْلِفت ْ

تَ ُعوُد    " َوِفيِهْم 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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، حدثنا ِعيَسى ْبُن سُ ْبُن عَ   َأمْحَدَ يِِن ، َأْخرَباََن أَبُو  الِ مَ لْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد ا  -  1764 اْلَولِيِد،   َلْيَماَن اْلُقَرِشي ، حدثنا ِبْشُر ْبنُ ِديٍّ
 وفًا دَُكنْيٍ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َمْوقُ حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن 

ثَ نَاهُ َعْبُد السَّاَلِم ْبنُ  ، حدثنا َعْبُد  زِيُد ْبُن َهارُونَ ْزِدي ، حدثنا يَ ْبُن ََيََْي اأْلَ رِيِس ْبِن َسْهٍل، حدثنا حُمَمَُّد  دْ إِ   قَاَل أَبُو َأمْحََد: َحدَّ
َقى  ، َعْن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل النَِّب   هللِا ْبُن دَُكنْيٍ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُوِشُك َأْن اَل يَ ب ْ إْلِْساَلِم ِإالَّ اَْسُهُ "  ا  نَ مِ َصلَّى اَّللَّ

 َدَل قَ ْولِِه " ُعَلَماُؤُهْم " اُؤُهْم " بَ اَل: " فُ َقهَ َرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَ َفذَكَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 انِ وَهُوَ بَابٌ فِي " تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ " التَّاسِعُ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَ 

 

 

ِم  َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَقاسِ   حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل الس َلِمي ، ح  ْعَفٍر الرَّزَّاُز،َراَن، أخربان أَبُو جَ احْلَُسنْيِ ْبُن ِبشْ   اَن أَبُوْخربََ أَ   -  1786
ْمِ  ٍب،نَ ْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، حدثنا أَبُو َبْكِر ْبُن خَ ِليِّ ْبِن عَ َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن عَ  ُسَلْيَماَن ِذي ، حدثنا أَي وُب ْبُن حدثنا أَبُو ِإَْسَاِعيَل الرتِّ

َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنِ ِن ِباَلٍل،  بْ  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص،    ِباَلٍل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَلَن،  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ هللاِ ِد  َعْن َعبْ  ْم، ِإنَّ َهَذا  َمْأُدبَةُ هللِا فَ ت ََعلَُّموا ِمْن َمْأُدبَِتِه َما اْسَتطَْعتُ َذا اْلُقْرآنَ : " ِإنَّ هَ ى اَّللَّ

هللاِ  َحْبُل  ُهَو  عِ اْلُقْرآَن  النَّاِفُع،  َفاءُ  َوالشِّ اْلُمِبنُي،  َوالن وُر  مَ   ةُ ْصمَ ،  َوجَنَاةُ  ِبِه،  َْتَسََّك  يَ ْعَوج  َمْن  َواَل  تَِبَعُه،  يَزِيغُ   فَ يُ َقوَُّم،  ْن    َواَل 
َقِضي َعَجائُِبُه، َواَل ََيَْلُق ِمنْ  نَاٍت َأَما  سَ  حَ  َيَُْجرُُكْم َعَلى ِتاَلَوتِِه ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشرَ َكث َْرِة الرَّدِّ فَات ُْلوُه، فَِإنَّ هللاَ   فَ ُيْست َْعَتُب، َواَل تَ ن ْ

َثاَلثُوَن    َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف، َواَلٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرفٌ   -َوايَِتِه  َراَن يف رِ اَد اْبُن ِبشْ زَ   -[ َحْرٌف،  1مل{ ]البقرة:  ِإّنِ اَل أَقُوُل: }ا
 َحَسَنًة "  

ِإْسَحاَق   اْْلَجَ أَبُو  ِإبْ َراِهيُم  بْ ِلحُ َصاوََكَذِلَك َرَواهُ    ِري  َهَذا ُهَو  ْبُن ُعَمَر، َوََيََْي  َمْرفُوًعا َوَروَ َماَن، عَ ُن ُعثْ   ِإبْ َراِهيَم  ْبُن ْن  َجْعَفُر  اهُ 
 ِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ْهَماَن، َمْوقُوفًا َعَلى َعبْ َعْوٍن، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن طَ 

   ضعيف. ناده# قال المحقق: إس
 

احلَْ   -  1789 هللِا  َعْبِد  أَبُو  حُمَمَّدُ ظُ افِ َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  يَ ْعُقو ، حدثنا  ْبُن  ْبنُ   ِإبْ َراِهيُم  بْ   َب، حدثنا  َوْهُب  ُن َمْرزُوٍق، حدثنا 
ْبَن   قَ ْيَس  ْعُت  قَاَل: َسَِ َأيِب  النَّ َجرِيٍر، حدثنا  َعِن  رَُجٍل،  َعْن  َُيَدُِّث  َحِديٍث ذَكَ َسْعٍد  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل: " ،  َرهُ ِبِّ َصلَّى 

 ْسَتِقيُم " َراُط اْلمُ ِكيُم، َوالصِّ اْلُمِبنُي، َوالذِّْكُر احلَْ اْلُقْرآُن ُهَو الن وُر 
 فيه رجل لم يسم.# قال المحقق: إسناده 

 

َنْصرِ َأْخربََ   -  1792 أَبُو  ْبُن قَ تَاَدَة، أخربان  اَن  احْلَُسنْيِ   ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن َمطٍَر، أخربان  ْبُن َنصْ بْ   أَبُو َعْمرِو  َنْصٍر، حدثنا َعِلي   ٍر،  ِن 
ْبُن اْلمَ  ، حدث حدثنا َعِلي   أَبُو َخالِ ِديِِنِّ ْبُن َحيَّاَن، َعنْ نا  احْلَِميِد ْبِن َجْعَفرٍ   ٍد ُسَلْيَماُن  ْبِن َأيِب َسعِ َعْبِد  َأيِب    يٍد، َعنْ ، َعْن َسِعيِد 

نَا رَ  ُ َعَلْيِه َوسَ ُل  ُسو ُشَرْيٍح اْْلُزَاِعيِّ قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ ِإالَّ هللاُ، َوَأّنِ َرُسوُل هللِا؟   اَل ِإلََه  ْشَهُدوَن َأنْ لََّم فَ َقاَل: " أَلَْيَس تَ هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْن َتِضل وا  فَ َتَمسَُّكوا ِبِه، فَِإنَُّكْم لَ   مْ يكُ َبٌب طََرفُهُ بَ ْيِد هللِا تَ َعاىَل، َوطََرفُهُ أِبَْيدِ قَاَل: " فَِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن سَ   -ى  َأْو بَ لَ  -" قُ ْلنَا: نَ َعْم  

 أََبًدا "  وا بَ ْعَدهُ َوَلْن ََتِْلكُ 
اْلَمْقرُبِي ، َعْن اَنفِ  َوَسِعيٌد  ْبُن َسْعٍد،  اللَّْيُث  النَِّبِّ َصلَّ َوَرَواهُ  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  اْلُبَخارِ ِع  ُمْرَساًل. قَاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َهَذا   : "ي  ى اَّللَّ

 َأَصح  " 
 صحيح. اده # قال المحقق: إسن
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ْبِن َعْبدِ ِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربان أَ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  1794 ْبُن حُمَمَِّد  أَبُو ُعاَل   بُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن هللِا اْلب َْغَداِدي ، حدثنا  ثََة حُمَمَُّد 
ْعُت َأيِب َُيَدِّثُ اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَانا  حدثَعْمرِو ْبِن َخاِلٍد، حدثنا َأيِب،   بن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َأيِب   َة، َعْن ساملَعْن قَ تَادَ   َل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ   أَُماَمَة، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إىل َكَذا قَاَل:  ُفاَلٍن، فَ َرحِبُْت ِفيِه َكَذا وَ   َبِِن لََّم، فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللِا، اْشرَتَْيُت ِمْقَسَم  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َم َعْشَر آاَيٍت، َر آاَيٍت " َفَذَهَب الرَُّجُل فَ ت َْعلَ ُر ِرحْبًا؟ " قَاَل: َوَهْل يُوَجُد؟ قَاَل: " رَُجٌل تَ َعلََّم َعشْ ا ُهَو َأْكث َ ُئُكْم ِبَِ " أََفاَل أُنَ بِّ 

ُ َعلَ  ا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، حدثنا  ِعيَسى، حدثن  َعِلي  ْبنُ    أَبُو َعْبِد هللِا، حدثناَسلََّم فََأْخرَبَُه. َوَأْخرَبانَ  وَ ْيهِ فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
، َوأَ  ْعُت َأيِب َيَُ مْحَُد ْبُن اْلِمْقَداِم قَااَل: حدثنا  َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َأِو    -ِد  َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب اجْلَعْ   ثُ دِّ اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ يِب أَُماَمةَ ْعِد، َعْن أَ اْبِن َأيِب اجلَْ   ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 فيه كالم. قق: إسناده المح # قال

 

ِإْسَحاَق، حدثنا َأمحَْ َأْخربََ   -  1798 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  بْ دُ اَن  إِ   اْلَفِقيُه، حدثنا  ِإْسَحاَق، حُن َسْلَماَن  ْبُن  ُمْسِلمُ َْسَاِعيُل  ْبُن    دثنا 
أَبُو الصَّهْ ِإبْ َرا َجْعَفٍر، حدثنا  َأيِب  ْبُن  احْلََسُن  َعِن  ِهيَم، قال حدثنا  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  قَ َرأَ بَاِء  َمْن  قَاَل: "  رَفَ َعهُ  َعبَّاٍس،  اْبِن 

 حْلُْكَم َصِبيًّا "  َأْن ََيْتَِلَم فَ َقْد أُوِتَ اْبلَ ق َ  اْلُقْرآنَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

  ، حدثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس، حدثنا حُمَمَّدُ ، أخربان أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسي    - 1799
َع   َأيِب ُفَديْ ، حدثنا اْبنُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِري ، حدثنا  ُن  بْ  َحِكيَم ِك، حدثنا َعِلي  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعْثَماَن، َسَِ

، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْبَن حُمَمٍَّد، َعِن اْلَمْقربُِ  نِّ  لََّم اْلُقْرآَن َوُهَو َفيِت  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن تَ عَ َعلَ   يِّ   َأْخَلطَهُ هللاُ  السِّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَسَْ  ، َمقْ الْ  َأِخيِه، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَاِفٍع، َعْن َسِعيٍد  اِعيَل، حدثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعنْ بَِلْحِمِه َوَدِمِه " قَاَل: َوَحدَّ رُبِيِّ

 َسلَّمَ  َعَلْيِه وَ ِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، عَ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

 ْبُن  ُن َخرَّزَاَذ، َحدَّثَ نَا َأمْحَدُ  بْ انَ ْكِر ْبِن حُمَمََّوْيِه اْلَعْسَكِري ، َحدَّثَ نَا ُعْثمَ بَ   َد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن أَبُوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  1800
ي ، َواْبُن اَنِجَيةَ   الصََّفاُر، حدثنا َعبَّاٌس اأْلَْسَفاطِ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ رَباََن َعِلي  ْصَعَب، وَأخْ َأيِب َبْكٍر أَبُو مُ 

، َعْن أَ ِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقربُِ َمُر ْبُن طَْلَحَة، َعْن َسِعيِد بْ عُ   ثناقَااَل: حدثنا أَبُو ُمْصَعٍب، حد  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  يِب ُهَريْ َرةَ يِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   َفِلُت مِ   هُ مَ  اْخت ََلَط اْلُقْرآُن بَِلْحِمِه َوَدِمِه، َوَمْن تَ َعلَّ َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن يف َشِبيَبِتهِ اَّللَّ َواَل َيرْتُُكُه،  يف ِكرَبِِه فَ ُهَو يَ ن ْ ْنهُ 

 َة َمْوىَل اللَّْيِثيِّنَي " ْلَفاظُُهْم َسَواٌء. َوقَاَل اْبُن اَنِجَيَة: " ُعَمُر ْبُن طَْلحَ رََّتنْيِ " أَ  َأْجُرهُ مَ فَ َلهُ 
 ال بأس به. قق: إسناده # قال المح

 

ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ، حدثنا َشاَذاُن   اسُ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا اْلَعبَّ  حمَُ احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ   هللاِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  1801
 ا ِإَذا تَ َعلَّْمنَا ِمَن النَِّبِّ نَّ " كُ َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل:  َشرِيٌك، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب،    اأْلَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، حدثنا

ُ َعَلْيِه   نَ ت ََعلَّْم ِمَن اْلَعْشِر الَّيِت أُْنزَِلْت ب َ َر آاَيٍت مِ َوَسلََّم َعشْ َصلَّى اَّللَّ ِقيَل ِلَشرِيٍك: ِمَن  ْعَدَها َحّتَّ نَ ت ََعلََّم َما ِفيِه "  َن اْلُقْرآِن مَلْ 
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" نَ َعْم   " قَاَل:   اْلِعْلِم؟ 
 

حدثنا   ْيُموِن ، حدثنا َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن احْلََكِم احْلَرَّاِن  َعِليٍّ اْلمَ مَُّد ْبُن أَبُو اْلَعبَّاِس، حدثنا حمَُ  رَباََن أَبُو َعْبِد هللاَ، حدثناَأخْ  - 1802
نَّ َحّتَّ يِت بَ ْعَدهُ  نَ ت ََعلَُّم اْلَعْشَر الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر آاَيٍت اَل    قَاَل: ُكنَّا نَ ت ََعلَُّم ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َشرِيٌك َفذََكَرُه، َغرْيَ أَنَّهُ 

 ْعَلَم َما أُْنِزَل يف َهَذا اْلَعْشِر ِمَن اْلِعْلمِ ن َ 
 لط. فيه عطاء بن السائب وكان قد اختق: إسناده # قال المحق

 

احْلَاِفُظ،    -  1806 هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَ َوحمَُ َأْخرَباََن  قَااَل: حدثنا  ُموَسى  ْبُن  حُمَمَّ مَُّد  اْلَعبَّاِس  يَ ْعُقوَب،بُو  ْبُن  ْبنُ   ُد  َأمْحَُد  َعْبِد حدثنا   
ُ َعَلْيِه  ى الَّ : " تعلموا القرآن ََخَْس آاَيٍت " فَِإنَّ النَِّبَّ صَ اٍر قَاَل: قَاَل لَنَا أَبُو اْلَعالَِيةِ اجْلَبَّاِر، حدثنا وَِكيٌع، َعْن َخاِلِد ْبِن ِدينَ  َّللَّ

 ًسا ََخًْسا " ُخُذهُ ِمْن ِجرْبِيَل َخَْ َوَسلََّم َكاَن َيَْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبِن َعبْ   -  1807 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد، حَأْخرَباََن َعِلي   َأمْحَُد  ْبُن َعِليٍّ َداَن، أخربان  َأمْحَُد  بْ   دثنا  َماِلُك  ِر ْبِن  َنصْ ُن  اْْلَزَّاُز، حدثنا 
ُموا اْلُقْرآَن ََخًْسا اَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: " تَ َعلَّ َدَة، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة قَاَل: قَ نا َعِلي  ْبُن َبكَّاٍر، َعْن َأيِب َخْلثَماِلٍك اْْلَُزاِعي ، حد

ُ َعَلْيِه وَ النَّ ى   ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم نَ َزَل اِبْلُقْرآِن َعلَ ََخًْسا، فَِإنَّ  " قَاَل بَ ْعُض    ُن َبكَّاٍر:اَل َعِلي  بْ َسلََّم ََخًْسا ََخًْسا " قَ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
َهِقي  َرمِحَ َأْهِل اْلِعْلِم: َمْن تَ َعلََّم ََخًْسا ََخًْسا ملَْ   هللاُ َعْنُه، َورَِوايَةُ  ِضيَ رَ   هُ هللاُ: " َخاَلَف وَِكيًعا يف رَْفِعِه ِإىَل ُعَمرَ  يَ ْنَسهُ " قَاَل اْلب َي ْ

  َأَصح  " وَِكيعٍ 
 ر. فيه مستو # قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ فِي إِدْمَانِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ  
 

 َسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ حدثنا احلَْ  ،بَ ُقو يَ عْ  وَسى قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ ُد ْبُن مُ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 1815
احْلُبَاِب،  َعفَّاَن، حدثنا زَْيُد   يَ ُقوُل، َسَِْعتُ ْبُن  َأيِب  ْعُت  ْبُن َعِليٍّ قَاَل: َسَِ ْبنِ   حدثنا ُموَسى  يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا    ُعْقَبَة  َعاِمٍر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َعلَُّموا اْلُقْرآنَ صَ  يً نَ ْفِسي بَِيِدِه َْلَُو َأشَ  َغن َّْوا بِِه َوأفشوُه، َوالَِّذيَوت َ ، لَّى اَّللَّ  َخاِض من اْلُعُقِل " ا ِمَن اْلمَ د  تَ َفصِّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

أَ َأخْ   -  1817 احْلَاِفُظ،  رَباََن  هللِا  َعْبِد  اْلَعبَّاِس  بُو  أَبُو  حدثنا  قَااَل:  ُموَسى  ْبُن  إِبْ َراهِ مَّ حمَُ َوحُمَمَُّد  حدثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ْبُن  ُد  يُم 
ِد ْبِن ٍط، َأْو ِإاَيٍد، َعْن رَُجٍل، َعْن َسعْ ُشْعَبُة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن ِعيَسى ْبِن لَِقي  اِمٍر، حدثناِعيُد ْبُن عَ َمْرزُوٍق، حدثنا سَ 

ُ عَ   َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوُهَو  الَّ لَِقَي هللاَ  َنِسَيهُ إِ  تَ َعلََّم اْلُقْرآَن، ُثَّ َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن رَُجلٍ   هِ َليْ ُعبَاَدَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  اْلَعْدُل "  الَّ إِ   َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْغُلواًل اَل يُطِْلُقهُ أَِمرِي َعْشَرٍة ِإالَّ أََتى هللاَ َعزَّ  َأْجَذُم، َوَما ِمنْ 
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شُ  َعْن  رُِوَي  َخطَ َكَذا  َوُهَو  عَ ْعَبَة،  ُهَو  َا  َوِإَّنَّ احلَْ أٌ  َعِن  ُعب َْيٍد،  أَبُو  َورََواهُ  فَاِئٍد،  ْبِن  ِعيَسى  ُشْعبَ ْن  َعْن  الصََّواِب،  جَّاِج،  َعَلى  َة 
 َغرْيُ ُشْعَبُة، َعْن يَزِيَد، َعْن ِعيَسى ْبِن فَائِدٍ وََكَذِلَك َرَواهُ 

 ضعيف. : إسناده المحقق ال # ق
 

ُن جَنَْدَة، حدثنا َسِعيُد ْبُن َرِوي ، حدثنا َأمْحَُد بْ ان أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّضْ و َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أخرب رَباََن أَبُ َأخْ  - 1818
 َغرْيَ اَل: َحدَّثَهُ ُعبَاَدَة قَ   ْن رَُجٍل، َعْن َسْعِد ْبنِ اَيٍد، َعْن ِعيَسى ْبِن فَاِئٍد، عَ زِ   يِب ، حدثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن يَزِيَد ْبِن أَ َمْنُصورٍ 

اَّللَُّ  هللِا َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  َمرََّتنْيِ  ِمنْ َمرٍَّة َواَل  َما  قَاَل: "  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اْلِقيَاَمةِ     يَ ْوَم  ِبِه  يُ ْؤَتى  ِإالَّ  َعَشَرٍة  ِإالَّ غْ  مَ أَِمرِي  يَ ُفك هُ  اَل  ُلواًل 
  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأْجَذَم " َيهُ لَِقَي هللاَ ، ُثَّ َنسِ ُل، َوَمْن قَ َرأَ اْلُقْرآنَ اْلَعدْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 اْلَقطَّاُن، حدثنا ِن اْْلَِليلِ احْلَُسنْيِ بْ   ْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ و بَ بُ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي ، أخربان أَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ   -  1820
َثُم ْبُن مُحَْيٍد قَا أْلَْزَهِر، حدثنا َمْرَواُن ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا اْلَْ أَبُو ا َثِِن زَْيُد ْبُن َواِقٍد، َعنْ ي ْ ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، َعْن َكِثرِي ْبِن   َل: َحدَّ

ُ َعَليْ يَد ْبِن اأْلَْخَنِس، َأنَّ َرُسولَ زِ  يَ ُمرََّة، َعنْ  َنُكْم ِإالَّ يف اْثنَتنْيِ: رَُجٍل آََتهُ هللاُ ا   قَاَل: " اَل   ِه َوَسلَّمَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ ْلُقْرآَن تَ نَاُفَس بَ ي ْ
ما يَ ُقوُم   وُم ِبِه مثلَما َأْعَطى لُِفاَلٍن فَأَقُ   َلْو َأنَّ هللاَ َأْعطَاِن ِمْثلَ :  ُجلٌ ْيِل َوالن ََّهاِر، َويَ تَِّبُع َما ِفيِه، فَ ي َُقوُل رَ فَ ُهَو يَ ُقوُم ِبِه آاَنَء اللَّ 

ُجٌل:  رَ الَ طَاِن ِمْثَل َما َأْعَطى ُفاَلاًن فَأََتَصدَُّق بِِه قَ به " قَاَل رَُجٌل: َلْو َأنَّ هللاَ َأعْ   ِه، َورَُجٍل َأْعطَاهُ هللاُ َمااًل فَ ُهَو يُ ْنِفُق َويَ َتَصدَّقُ بِ 
 ِإنَّ اْلَكْلَب يَِهر ِمْن َورَاِء َأْهِلِه "   َما ِبَعْدٍل،لَْيَست ْلَُ  وُن يف الرَُّجِل؟ قَاَل: "َأرَأَيْ َتَك النَّْجَدَة تكُ 

 فيه ضعف يسير ال بأس به في المتابعات.ه # قال المحقق: إسناد
 

، حدثنا ْبُن َمْنُصورٍ حدثنا َسِعيُد  نا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة،  بُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، حدث أَ انَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخربََ   -  1828
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َتاَل َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسو ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن لَْيٍث، َعْن َُمَاِهٍد،   ِمْن ِكتَاِب    ةً آيَ   ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْن ِكتَاِب هللِا ُكتَِبْت َلهُ َحَسَنًة ُمَضاَعَفًة " َع آِليٍَة مِ َمِن اْسَتمَ ورًا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، وَ هللِا َكاَنْت َلهُ نُ 
 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 

 

َبةُ حْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، حدثبُو َبْكِر ْبُن قُ َرْيٍش، حدثنا اا أَ دثنو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم اْلَفاِرِسي ، حَأْخرَباََن أَبُ   -  1829  نا قُ ت َي ْ
اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، عَ ْبُن َسِعيدٍ  َأيِب  َْلِيَعَة، َعْن  َها قَاَلتْ ، حدثنا اْبُن  َعن ْ َعَلْيِه  ْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ   ُ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ى الن ُجوُم أِلَْهِل اأْلَْرِض " َما َترَتَائَ لسََّماِء، كَ ُقْرآُن َيرَتَائى أِلَْهِل اب َْيُت الَِّذي يُ ْقَرأُ ِفيِه الْ الْ  : "َوَسلَّمَ 
 فيه جهالة. # قال المحقق: إسناده 

 

احْلََسِن حمَُ   -  1830 أَبُو  ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي ، أخربانَأْخرَباََن  احْلَُسنْيِ  َأمْحََد بْ بُ  أَ مَُّد ْبُن  حدثنا    ِن َداَلَوْيِه الدَّقَّاُق،و َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن 
َثِِن َأيِب، َحدََّثِِن إِبْ َراِهيمُ ُد ْبُن َحْفصِ َأمحَْ  ، َعْن ْهَماَن، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدةَ  طَ ْبنُ    ْبِن َعْبِد هللِا، َحدَّ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعِب اْلُقَرِظيِّ

، أَنَّهُ قَاَل:َما ْن  َعْوٍف ب ُ َعَليْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى    ِلٍك اأْلَشَجِعيِّ اَل   : " َمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمَن اْلُقْرآِن َكَتَب هللاُ لَهُ َحَسَنةً ِه َوَسلَّمَ اَّللَّ
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اَبٌء َوسِ  َوَلِكْن  ِبْسِم،  أَقُوُل: }امل{ ]البقرة:  أَقُوُل:  َوِميٌم، َواَل  َوَلِكِن  1نٌي  َواْلِميُم " " َوهَ لِ اأْلَ [  ُم  ِإْسنَاُدُه، ُف َوالالَّ ِإْن َصحَّ  َذا 
َا أَ    ُمَضاَعَفًة " رَاَد َحَسَنةً فَِإَّنَّ

ْعُت اْبَن َمْسُعوٍد يَ ُقولُ وَب ْبِن ُموَسى، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكعْ فقد َرَواهُ الضَّحَّاُك ْبُن ُعْثَماَن، َعْن أَي    َرُسوُل  الَ : قَ ٍب اْلُقَرِظيِّ قَاَل: َسَِ
ُ َعلَ  َما ِإّنِ اَل أَقُوُل: }امل{ ]البقرة:  فَ َلهُ بِِه َحَسَنٌة، َواحْلََسَنةُ بَِعْشَرِة أَْمثَاِْلَا أَ ْن ِكتَاِب هللاِ أَ َحْرفًا مِ ْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ رَ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 "  فٌ َحرْ [ َحْرٌف، َوَلِكْن أَْلٌف َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف َوِميٌم 1
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َجْعَفُر مَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، أخربان ْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حمَُ  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن أَبُو عَ فَِفيَما َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ  - 1832
اْْلََجرِ  اْبُن  إِبْ َراِهيُم  أخربان  َعْوٍن،  الْ   ح،  يِّ ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  َبْكِر  َوَأْخرَباََن  أَبُو  أخربان  دلُوَ َعَلِوي ،  َحْفِص، ْبُن  ْبُن  َأمْحَُد  ْيِه، حدثنا 

َثِِن َأيِب، َحدََّثِِن إِبْ َراهِ  ، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمسْ ُن طَْهَماَن، َعْن ِإبْ َراِهيَم اْْلََجرِ يُم بْ َحدَّ أَنَّهُ قَاَل: " ِإنَّ َهَذا   ودٍ عُ يِّ
َْتَسََّك ِبِه، َوجَنَاةٌ    اْلُمِبنُي النَّاِفُع، ِعْصَمٌة ِلَمنْ  َما اْسَتطَْعتُْم، ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َحْبُل هللِا َوالن ورُ ْأُدبََة هللاِ َعلَُّموا مَ ْرآَن َمْأُدبَةُ هللِا، فَ ت َ اْلقُ 

َقِضي َعَجائِ َقوَُّم، َواَل يَزِيُغ فَ ُيْست َْعتَ ي ُ  ف َ ِلَمْن تَِبَعُه، اَل يَ ْعَوج   َكث َْرِة الرَّدِّ، فَات ُْلوهُ فَِإنَّ هللاَ َيَُْجرُُكْم َعَلى َلُق َعِن  ُبُه، َواَل َيَْ ُب، َواَل تَ ن ْ
َحَسنَاتٍ ِتاَل  َعْشَر  َحْرٍف  ِبُكلِّ  ]البقرة:  َوتِِه  }امل{  ب  أَقُوُل:  اَل  ِإّنِ  أََما  َوَلِكنِ 1،  وَ أْلَ اب  [   "  " َواْلِميِم  ِم  َوالالَّ رَِوايَِة ِلِف  يف 

 ، ُم َعْشًرا، َواْلمِ 1  امل{ ]البقرة:اَل َأْعِِن }اْلَعَلِويِّ  يُم َعْشًرا " [ َعْشًرا َوَلِكِن اأْلَِلُف َعْشًرا، َوالالَّ
َأيِب  مَُّد ْبنُ ُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حمَُ مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، حدثنا يُو  حمَُ ْبنُ ِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أخربان احْلََسُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ 

آَن ِفيِه رْ ْلقُ نَاهُ َمْرفُوًعا َوقَاَل يف َأوَّلِِه: " ِإنَّ َهَذا ا َجِري ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوَمعْ ، حدثنا ََيََْي ْبُن ُعَمَر احْلََنِفي ، أخربان إِبْ َراِهيُم اْلَْ َبْكرٍ 
 لشَّايف "  اْلَقْوُل اقَاَل: " ُهوَ ُموا ِمْن َمْأُدبَِتِه " وَ َمْأُدبَةُ هللِا فَ ت ََعلَّ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، َحاِمُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن َحْربٍ نا  حدثأَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ،  اِفُظ، أخربان  ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن حُمَمَّ   -  1833
بن َقِفي ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن أمحد  قَاَل: َوأخربان أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث َّ   ِكي ، ح الدَّْشتَ ُن َعْبِد هللاِ حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن بْ 

  ،  هللِا، َعِن ، َعْن َعْبدِ  اأْلَْحَوصِ ْيٍس، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َأيِب، حدثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب ق َ نا  حدث َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا الدَّْشَتِكي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   نَُّكْم جُتَْزْوَن َعَلْيِه إِ  فَ  ِفيِه ِمْن ِكتَاِب هللِا َشْيٌء، فَاق َْرُءوا اْلُقْرآنَ " ِإنَّ َأْصَغَر اْلبُ ُيوِت بَ ْيٌت لَْيسَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 "   [، َوَلِكْن أَقُوُل: أَْلٌف َواَلٌم َوِميمٌ 1وُل: }امْل{ ]البقرة: ّنِ اَل أَقُ اٍت، َأَما إِ  َحْرٍف ِمْنهُ َعْشَر َحَسنَ ِبُكلِّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َبْكرٍ أَ   -  1834 أَبُو  اْلَفِقيُه، أخربان  أَبُو طَاِهٍر  ْبُن يُوُسفَ قَ الْ   ْخرَباََن  َأمْحَُد  ْبنُ  الس َلِمي ، حدثنا ُعب َيْ طَّاُن، حدثنا  ُموَسى،    ُد هللِا 
آَن َوات ُْلوُه، فَِإنَُّكْم تُ ْؤَجُروَن يف ُكلِّ اْسٍم  ُعوٍد قَاَل: " تَ َعلَُّموا َهَذا اْلُقرْ ان ِمْسَعٌر، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعِن اْبِن َمسْ أخرب 
ِإّنِ اَل أَقُولُ   رَ َعشْ  أََما  ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن  َحْرٍف، أَْلفٌ ْن يف ُكلِّ  [، َوَلكِ 1: }امل{ ]البقرة:  َحَسنَاٍت  َوِميٌم " َورُِوَي َهَذا   َواَلٌم 

 َمْرفُوًعا َعطَاٍء 
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ْبُن جَنٍْدة اْلُقَرِشي ، ح وَ ْضِر حُمَمَُّد ْبُن يوسف  ربان أَبُو النَّ  احْلَاِفُظ، أخأَبُو َعْبِد هللاِ   انَ َأْخربََ   -  1835 َأْخرَباََن اْلَفِقيُه، حدثنا ُمَعاذُ 
ْبُن جَنَْدَة اْلُقَرِشي    ثناحد   َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأمْحََد اْلب َْغَداِدي ،ِر ْبُن قَ تَاَدَة، أخربان أَبُو حُمَمَّدٍ أَبُو َنصْ   أَبُو َسَلَمَة، حدثنا  ُمَعاذُ 

بِيِه قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد  نا َعْبُد هللِا ْبُن بُ َرْيَدَة، َعْن أَ َواَن اْلُكويف ، حدثنا َبِشرُي ْبُن ُمَهاِجٍر اْلَغَنِوي ، حدثََي ْبِن َصفْ ُد ْبُن َيَْ َخالَّ 
هللِا َصلَّى ااَّللَُّ   َنِبِّ  َفَسِمْعُت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َعلَ    ُ اَّللَّ َوَسلَّ لنَِّبَّ َصلَّى  ت َ ْيِه   " قَاَل:  َوتَ رْكَ َم  بَ رََكٌة،  َأْخَذَها  فَِإنَّ  اْلب ََقَرِة  َها  َعلَُّموا ُسورََة 

َُما الزَّْهَراَواِن،  َة اْلب ََقَرِة، َوآَل ِعْمَراَن فَ ورَ سُ   طََلةُ " ُثَّ َسَكَت َساَعًة، ُثَّ قَاَل: " تَ ْعَلُمواَحْسَرٌة، َواَل تْسَتِطيُعَها اْلبَ  َُما  ِإنَّ ِن  َوِإنَّ تِظالَّ
َُما َغَماَمتَاِن  َصا اْلِقيَاَمِة، َكأَنَّ يَ ْوَم  ِمْن َطرْيٍ صَ   -ايَ تَاِن  أْو َغيَ   -ِحب َُهَما  ِفْرقَاِن  يَ ْوَم الْ َأْو  اْلُقْرآَن يَ ْلَقى َصاِحَبهُ  ، َوِإنَّ  ِة امَ ِقيَ َوافَّ

َمْأُتَك يف  ِذي َأظْ أاََن الَّ   فَ ي َُقوُل له: َما َأْعرُِفَك، فَ ي َُقوُل َلهُ اْلُقْرآُن:تَ ْعرُِفِِن؟  ُقوُل: َهْل   َكالرَُّجِل الشَّاِحِب فَ ي َ ِحنَي يَ ْنَشق  َعْنهُ َقرْبُهُ 
َوأَ  التَّ اْْلََواِجِر،  َورَاِء  ِمْن  ََتِجٍر  وِإنَّ ُكلَّ  َلَك،  لَي ْ َورَاءَ ارَ جِ ْسَهْرُت  اْلي َْوَم  َلَك  َوَأاَن  فَ يُ ْعَطىِة،  جِتَارٍَة،  بِ    ُكلِّ  َوااْلُمْلَك  ْْلُْلَد َيِميِنِه 

وَ  اْلَوقَاِر،  ََتُج  رَْأِسِه  َعَلى  َويُوَضُع  تَ قُ ِبِشَماِلِه،  اَل  ُحلََّتنْيِ  َواِلَداهُ  ِِبَا ُكِسينَا َهذَ يُْكَسى  نْ يَا فَ ي َُقواَلِن:  الد  َقاُل َْلَُما: فَ ي ُ ا؟  وُم َْلَُما 
ا ْو تَ ْرتِياًل " " لَْفُظ َحِديِث اجْلَنَِّة َوُغَرِفَها، فَ ُهَو يف ُصُعوٍد َما َداَم يَ ْقَرأُ َهذًّ  يف َدرََج  َرْأ َواْصَعدْ ا اْلُقْرآَن، ويُ َقاُل: اق ْ أبَِْخِذ َوَلدُِكمَ 

مَُّد ْبُن و ُعَمَر حمَُ ٍر، حدثنا أَبُ ربان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَ  أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أخ انَ ربََ  قَ تَاَدَة، َوَحِديُث أيب َعْبِد هللِا خُمَْتَصر " وَأخْ اْبنِ 
آِن قربه يَ ْوِم ُقرْ الْ ِه َوََنِْوِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: يُنَشق  عن قَاِرِئ ُن اْلُمَهاِجِر، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَادِ َجْعَفٍر اْلُكويف ، حدثنا يَ ْعُقوُب، حدثنا َبِشرُي بْ 

 ا تَ ْعرُِفِِن. . . .؟ ُثَّ ذََكَرهُ ي َُقوُل: أَمَ اللَّْوِن، ف َ ْست َْقبُِلهُ رَُجٌل َشاِحُب اْلِقيَاَمِة فَ يَ 
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ِإبْ َراِهيَم  ِدي ، أخربان َأمْحَُد ْبُن ْبِن ََيََْي ْبِن َحازٍِم اأْلَزْ   يلَ اعِ ُن قَ تَاَدَة، حدثنا أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَُد ْبُن ِإَسَْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر بْ   - 1836
هللاِ  َعْبِد  بْ ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ْبِن َكاِسٍب،  مُحَْيِد  ْبُن  يَ ْعُقوُب  أخربان  ِإَسَْ ،  َعْن  ِعْكرَِمَة،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َسِعيٍد ِن  َعْن  رَاِفٍع،  ْبِن  اِعيَل 
َوزِ   ، بْ يدِ اْلَمْقرُبِيِّ َأيِب    َعْن  يًعا،  َأْسَلَم جَِ النَِّبَّ ِن  َأنَّ  اَّللَُّ   ُهَريْ َرَة،  وَ َصلَّى  َعَلْيِه  اللَّ   آاَنَء  بِِه  فَ َقاَم  اْلُقْرآَن  قَ َرأَ  َمْن  قَاَل: "   ْيلِ َسلََّم 

وَ  َحاَللَهُ  َوَيُِل   َوَدِمِه،َوالن ََّهاِر،  بَِلْحِمِه  هللاُ  َخَلطَهُ  َحرَاَمهُ  اْلِكَرا َجعَ وَ   َُيَّرُِم  السََّفَرِة  رَِفيَق  َوِإَذا َكانَ َلهُ  اْلرَبَرَِة،  اْلقِ ِم  يَ ْوُم    يَاَمِة َكانَ  
، ُكل  َعاِمٍل يَ عْ  نْ يَا َيَُْخُذ بَِعَمِلِه  اْلُقْرآُن َلهُ َحِجيًجا، فَ َقاَل: اَي َربِّ ْيِل َوآانء  لَّ ال  ِمَن الد نْ يَا ِإالَّ ُفاَلن َكاَن يَ ُقوُم يفَّ آاَنءَ َمُل يف الد 

ِمْن ُحلَ اَي َربِّ فَأَ ، فَ ي َُقوُل:  اَليل َوَُيَّرُِم َحَراِميالن ََّهاِر فَ ُيِحل  حَ  ََتَج اْلُمْلِك، َوَيْكُسوهُ  ِل اْلَكَراَمِة، ُثَّ يَ ُقوُل:  ْعِطِه، فَ يُ ت َوُِّجهُ هللاُ 
، َأْرَغُب لَهُ يف أَْفَضَل  َهْل رَ   يُ َقاُل لَُه:  َماِلِه، ُثَّ اْْلُْلَد ِبشِ لَّ اْلُمْلَك بَِيِميِنِه وَ َذا، فَ يُ ْعِطيهُ هللاُ َعزَّ َوجَ  هَ ِمنْ ِضيَت؟ فَ ي َُقوُل: اَي َربِّ

، َوَمْن  نِّ َهْل َرِضيَت؟ في َُقوُل: نَ َعْم اَي َربِّ َفِلُت ِمْنهُ َأْعطَاهُ هللاُ أَ َأَخَذهُ بَ ْعَدَما يَْدُخُل يف السِّ  َمرََّتنْيِ "   هُ ْجرَ ، فََأَخَذهُ َوُهَو يَ ن ْ
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 

أَ   -  1837 َماُم  اإْلِ ثَ نَا  ْبُن حمَُ َحدَّ ِإْماَلًء، أخربان َعْبُد  بُو الطَّيِِّب َسْهُل  ْبِن زِ مَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن  ْبِن َعِليِّ  ْبُن حُمَمَِّد  اْلَعْدُل، هللِا  اَيٍد 
ْبُد هللِا ْبُن ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، حدثنا عَ ِإبْ رَاِهيَم احْلَْنظَِلي ، حدثنا ُسوَ  نُ ِد الرَّمْحَِن، حدثنا ِإْسَحاُق بْ بْ  عَ أخربان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ 

ُسوِل هللِا َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعْن رَ  نم، غهللِا ْبِن أيب اْلُمَهاِجِر، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبنِ اِبٍر، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُعب َْيِد  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن جَ 
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ُ عَ  َمَع السََّفَرِة َواْلرَبَرَِة، َوَمْن َعِة بَ َعَثهُ هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن َوَعِمَل ِِبَا ِفيِه، َوَماَت يف اجْلََما  َم قَاَل: "َلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَّ
اْلُقْرآنَ  أَ ُهوَ وَ   قَ َرأَ  هللاُ  آََتهُ  ِمْنهُ  َفِلُت  يَ ن ْ َوَمْن    َمرََّتنْيِ،  وَ َكاَن َحرِيصً ْجَرهُ  َعَلْيِه  اْلِقيَاَمةِ ا  يَ ْوَم  بَ َعَثهُ هللاُ  يََدُعهُ  َواَل  َيْسَتِطيُعهُ  َمَع اَل   

ُلوا عَ  َلِت الن ُسوُر َعَلى َسائِ َأْشَراِف َأْهِلِه، َوُفضِّ َعايَةُ تُ ْلِهيِهْم رِ ْيَن الَِّذيَن َكانُوا اَل  يُوِر، ُثَّ يُ نَاِدي ُمنَاٍد، أَ الط  ِر  َلى اْْلَاَلِئِق َكَما ُفضِّ
اهُ ِإْن َكااَن  بَ وَ أَ  ِنِّ بَِيِميِنِه َواْْلُْلَد بَِيَسارِِه، ُثَّ يُْكَسىْم ََتَج اْلَكَراَمِة، َويُ ْعَطى التَّمَ نْ َعاِم َعْن ِتاَلَوِة ِكتَايِب؟ فَ ي َُقوُموَن فَ يُ َلبَُّس َأَحُدهُ اأْلَ 

نْ يَا،ُمْسِلَمنْيِ ُحلَّ    " نَّ َوَلدَُكَما َكاَن يَ ْقرَأُ اْلُقْرآنَ : َأَّنَّ لَنَا َهَذا؟ َوَما بَِلَغْتهُ َأْعَمالُنَا؟ فَ يُ َقاُل: إِ فَ ي َُقواَلنِ  َوَما ِفيَها ًة َخرْيًا ِمَن الد 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  1838 اْلَمالِيِِن ، أخربان أَبُ عْ و سَ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، حدثنا حمَُ مْحَدَ و أَ ٍد  ْبُن َعِديٍّ  ْبنُ   ُخَرميٍْ الدَِّمْشِقي ، حدثنا ِهَشاٌم بن   مَُّد 
َمْرَواُن   َُّنرَْيٍ َخاِلٍد، حدثنا  ْبِن  ِبْشِر  َعْن  قَالَ اْلَفزَاِري ،  أَُماَمَة  َأيِب  َعْن   ، الشَّاِميِّ اْلَقاِسِم  َعِن  عَ قَا:  ،   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َلْيِه  َل 

ِة، َوَمْن قَ َرأَ ِنْصَفهُ أُْعِطَي ِنْصَف اُقْرآِن أُعْ أَ ثُ ُلَث الْ َوَسلََّم: " َمْن قَ رَ  ِة، َوَمْن قَ َرأَ ثُ لُثَ ْيِه أُ ِطَي ثُ ُلَث الن  بُ وَّ ِة، لن  بُ وَّ ْعِطَي ثُ لَُثِي الن  بُ وَّ
اْلُقْرآَن كُ  قَ َرأَ  وَ   هُ لَّ َوَمْن  َة ُكلََّها،  الن  بُ وَّ اْلِقيَ أُْعِطَي  يَ ْوَم  َلهُ  اق َْرأْ يُ َقاُل  بِ اَمِة:  َواْرقَه  اْلُقْرآِن،    ِمَن  َمَعهُ  َما  يُ ْنِجَز  َدرََجًة َحّتَّ  آيٍَة  ُكلِّ 

 َرى النَِّعيُم " ْلُيْمََن اْْلُْلُد، َويف اأْلُخْ  ا ِدهِ اُل َلُه: َهْل َتْدِري َما يف يََدْيَك؟ فَِإَذا يف يَ يُ َقاُل َلُه: اْقِبْض فَ ي َْقِبُض، فَ يُ قَ ف َ 
 . واه# قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن سَ   -  1839 احْلَاِفُظ، حدثنا َعْبُد هللِا  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبنُ َأْخرَباََن  َأْخرَبَِن ُموَسى  احْلَاِفُظ،  ْبُن ْعٍد  اْلُمْؤِمِن، حدثنا َهارُوُن   َعْبِد 
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َأنَّ ْن َأيِب َعبْ ِد هللِا، عَ َأْخرَبَِن ُحَيي  ْبُن َعبْ ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب،  ي  لِ َسِعيٍد اأْلَيْ   ِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليِّ

ُ َعَلْيِه وَ  يَاُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن لِ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ يَاُم: َأْي َربِّ بْ ْلعَ َسلََّم قَاَل: " الصِّ اِت َم َوالشََّهوَ ، ِإّنِ َمن َْعُتهُ الطََّعا ِد في َُقوُل الصِّ
ْعُتهُ الن َّْومَ اِبلن َّهَ   َعاِن "  اِبللَّْيِل َفَشفِّْعِِن ِفيِه فَ ُيَشفَّ اِر َفَشفِّْعِِن ِفيِه، َويَ ُقوُل اْلُقْرآُن: َمن َ
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بُو َعْبِد هللِا  ا أَ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْْلَيَّاُط بِب َْغَداَد ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه، حدثنَسنْيِ   احْلَاِفُظ، أخربان أَبُو احلُْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  1843
ْبُن َرْوٍح،   ِإْسَحاحُمَمَُّد  ْبُن  ْبُن ُموَسى، حدثنا ُشَعْيُب  احْلََكُم  أَبِيِه، عَ عَ   َق،حدثنا  اْبِن ُعْرَوَة، َعْن  َها،  ْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ عَ ْن  ن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَدُد َدرَِج اجلَْ ْت: قَاَل َرسُ قَالَ  َل اجْلَنََّة ِمْن َأْهِل اْلُقْرآِن فَ َلْيَس  نَِّة َعَدُد آِي اْلُقْرآِن، َفَمْن َدخَ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ٌة "  جَ َدرَ فَ ْوَقهُ 

 َمِْتُ ِإالَّ هِبََذا اإْلِْسنَاِد َوُهَو ِمَن الشََّواِذ " ْب َهَذا الْ ْسنَاٌد َصِحيٌح َومَلْ يُْكتَ قَاَل احْلَاِكُم: " َهَذا إِ 
 ليس بالقوي.ه # قال المحقق: إسناد

 

ِن ، حدثنا   ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَْمَداْسُعوٍد، حدثنا أَبُو َسِعيٍد ََيََْي مَ   نِ طَاِهٍر اْلَفِقيُه، حدثنا اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد هللِا بْ   َأْخرَباََن أَبُو  -  1845
ِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: قَاَل َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعبْ   اَرِك، َعْن ِرْشِديَن ْبِن َسْعٍد، َعِن ََيََْي ْبِن َعْبِد هللِا،اْبُن اْلُمبَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِب  النَّ   َجًة ِمَن اجْلَنَِّة َوِمْصبَاًحا ِمْن نُوٍر " ْت لَهُ َدرَ ُقْرآِن َكانَ " َمْن قَ َرأَ آيًَة ِمَن الْ   َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف وفيه جهالة. ه # قال المحقق: إسناد
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رٌِم  ْبُن يُوُسَف الس َلِمي ، حدثنا َعا  دُ حْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، حدثنا َأمحَْ  ا ْبنُ أَبُو طَاِهِر اْلَفِقيُه، أخربان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد  َأْخرَباََن    -  1847
ْعُت َأاَب ْيُموٍن، َعْن َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن،  مَ   ِه َوأان َسأَْلتُُه، حدثنا اْلَفْضُل ْبنُ أَبُو الن  ْعَماِن ِمْن ِكتَابِ  َعْن زَاَذاَن َأيِب ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َسَِ

ْعنَا َرُسوَل هللِا َصلَّ   ، َوَأاَب ُهَريْ َرَة، يَ ُقواَلِن:يدٍ َسعِ  ُ عَ َسَِ  اْلِقيَاَمِة اَل َم يَ ُقوُل: " َثاَلثٌَة َعَلى َكِثيٍب ِمْن ِمْسٍك َأْسَوَد يَ ْومَ َلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ
ٍد َدَعا ِإىَل َن يف َمْسجِ رَُجٌل َأذَّ ًما َوُهْم ِبِه رَاُضوَن، وَ اَء َوْجِه هللِا َوَأمَّ بِِه قَ وْ ِتغَ ابْ َواَل يَ نَاُْلُُم احلَِْساُب، رَُجٌل قَ َرأَ اْلُقْرآَن  يَ ُهوُْلُُم اْلَفزَعُ 

نْ يَا، فَ َلْم َيْشغَْلهللِا ابِْتغَاَء َوْجِه هللِا َورَُجٌل ابْ تُِلَي ابِ   هُ َذِلَك َعْن طََلِب اآْلِخَرِة " لرِّقِّ يف الد 
 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

بِيُع ْبُن  ِبْشٍر اْلَمْرَثِدي ، حدثنا الرَّ   ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا َأمْحَُد ْبنُ َأمْحَُد  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أخربان  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن    -  1848
  َعَلْيهِ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَ سَ ِمقْ اِعيَل اْلُمَؤدُِّب، َعْن ِفْطٍر، َعِن احْلََكِم، َعْن  و ِإَسَْ ثَ ْعَلٍب، حدثنا أَبُ 

 ُب َلهُ ِبُكلِّ آيٍَة َحَسَنٌة " وِقِه َأْن يَ ْقَرأَ َعْشَر آاَيٍت يُْكتَ اَي َمْعَشَر الت جَّاِر أَيَ ْعِجُز َأَحدُُكْم إذا رََجَع ِمْن سُ  َوَسلََّم: "
اْلُمبَا اْبُن  ِفْطٍر ِبِِ  يف َركِ َرَواهُ  َعْن  الّرِقَاِق،  قَ   اِدهِ ْسنَ   َعبَّاٍس  اْبِن  َعَلى  َعْن  َمْوقُوفًا  رََجَع  ِإَذا  َأَحدَُكْم  َمَنَع  َما  ِمْن  اَل: "  َأْو  ُسوِقِه 

 ِحيحُ لصَّ  اُكوُن لَهُ ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشُر َحَسنَاٍت " َوَهَذا ُهوَ  َأْهِلِه َأْن يَ ْقرَأَ اْلُقْرآَن فَ يَ َحاَجِتِه ِإىَل 
 . موثقون رجاله  # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبدِ   -  1849 أَبُو  أَبُو   َأْخرَباََن  أخربان  احْلَاِفُظ،  َحاِمدٍ   هللِا  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  حُمَمَُّد  حمَُ رتِّْ ال  َنْصٍر  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن ِمِذي ، حدثنا  مَُّد 
َقِري  اْلَبْصرِ بْ   دُ ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجي ، حدثنا حُمَمَّ  ا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، يِِن ، حدثنْعٍد اْلَمالِ ي  ح، َوَأْخرَباََن أَبُو سَ ُن حَبٍْر اْلِمن ْ

، َعِن اْبِن ُجَريْ نا حُمَمَُّد ْبُن حَبٍْر اْلَبْصِري ، ححدثنا أَبُو يَ ْعَلى، حدث َة، َعْن ْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيكَ عَ  ٍج،دثنا َسِعيُد ْبُن َساملٍِ اْلَمكِّي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ الْ قَاَل: قَاَل  الز َبرْيِ،  َعْبِد هللِا ْبِن   َشَجَرًة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة يف ُقْرآَن ظَاِهًرا أَْو اَنِظًرا أُْعِطَي  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها اابً رَ اجْلَنَِّة لَْو َأنَّ غُ    اْْلَِرُم قَ ْبَل َأْن يَ ْقَطَع تِْلَك اْلَورََقَة "  أَلَْدرََكهُ ْرُخ فَ ن ََهضَ ، ُثَّ َأْدَرَك َذِلَك اْلفَ  أَف َْرَخ حَتَْت َورََقٍة ِمن ْ
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ْيَماُن ْبُن ، حدثنا ُسلَ أَبُو اْلَقاِسِم اْلب ََغِوي  ُعْكرَبِيَّ، َأْخرَبَُهْم، أخربان  الْ    َأْخرَباََن َعْبُد الرَّمْحَِن، َأنَّ َأاَب َعْبِد هللاِ وفيما أَنْ بََأِن   -  1852
، وََكاَنْت لَهُ ُصحْ َمْرمَيَ، َحدََّثِِن ُمَهاِصُر ْبُن َحبِ ُعَمَر اأْلَْقَطُع، حدثنا بَِقيَُّة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب   اَل:   قَ َبةٌ يٍب، َعْن ُعب َْيَدَة اْلُمَلْيِكيِّ

ا َعَلْيِه َوَسلََّم: "قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ُ َأْهَل ا  َّللَّ َوات ُْلوهُ َحقَّ ِتاَلَوتِِه آاَنَء اللَّ ْلُقْرآِن، اَل اَي  اْلُقْرآَن  َوأَْفُشوُه،  تَ َوسَُّدوا  ْيِل َوالن ََّهاِر 
 ثَ َوااًب " ْعَجُلوا ِتاَلَوتَهُ فَِإنَّ َلهُ ت َ  اَل ْوهُ َوَتَدب َُّروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن، وَ َوتَ َغن َّ 
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اأْلَْصب َهَ   -  1853 ِإْسَحاَق  أَبُو  أخربان  اْلَفاِرِسي ،  َبْكٍر  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  أخربان  ِإَْسَاِعيَل فَارِ   اِن ،  ْبُن  حُمَمَُّد  ٍس، حدثنا 
ْبِد هللِا، َعْن ُمَهاِصِر ْبِن َحِبيٍب، َعْن ُعب َْيَدةَ ْكِر ْبِن عَ َعْن َأيِب بَ   أنبأان ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ   اَل َأمْحَُد ْبُن َأيِب ُشَعْيٍب:: قَ الَ اْلُبَخاِري ، قَ 

، َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ اأْلُْملُ   "   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تَ َوسَُّدوا اْلُقْرآنَ وِكيِّ
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 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق
 

مَُّد ْبُن َعِقيٍل اْلب َْلِخي ، حدثنا ِن الش َرَِيِي ، أخربان حمَُ َمِري ، أخربان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمحَْ  الشَّْيُخ أَبُو اْلَفْتِح اْلعُ ْخرَبانَ أَ   -  1854
 َصاِحِب  اْلُمَلْيِكيِّ  ُعب َْيَدَة  ُمَهاِصِر ْبِن َحِبيٍب، َعنْ ْكِر ْبِن َأيِب َمْرمَيَ، َعِن الْ  بَ يِب ِلي  ْبُن َخْشَرَم، أخربان ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن أَ عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ   اَلَوتِِه يف آاَنِء تِ   قَّ َث َمرَّاٍت: اَل تَ َوسَُّدوا اْلُقْرآَن، َوات ُْلوهُ حَ قال يَ ُقوُل: " اَي َأْهَل اْلُقْرآِن َثاَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  لَهُ ثَ َوااًب "  يِه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن، َواَل َتْست َْعِجُلوا ثَ َوابَهُ فَِإنَّ ُكُروا َما فِ ن وُه، َواْذ لن ََّهاِر َوتَ َغن وهُ َوتَ فَ اللَّْيِل َوا

هِبَذَ  رُِوَي  عَ َهَكَذا  بَِقيَّةُ  َوَرَواهُ  َمْوقُوفًا  اإْلِْسنَاَدْيِن  ِمنْ َأيِب ْن  ْيِن  َورُِوَي  َمْرفُوًعا  َبْكٍر  َبكْ     َأيِب  َعْن  آَخَر  َأيِب َوْجٍه  ْبِن  عَ ِر  َمْرمَيَ،  ِن  
ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل اْلُمَهاِصِر ْبِن َحِبيٍب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ
 

، اللَّخْ  َد ْبِن أَي وبَ َماُن ْبُن َأمحَْ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ، حدثنا ُسَليْ مَّ حمَُ َأْخرَباََن اْلَقاِضي أَبُو ُعَمَر  - 1855 حدثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ِمي 
َمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن  عْ اأْلَ ْمَداِن ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن اأْلَْجَلِح، َعِن  ُظ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء اْلَْ َحاتٍِ ُعب َْيُد اْلِعْجِل احْلَافِ 
ُ َعلَ  هللِا َصلَّ َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  اجْلَنَِّة،   ، َفَمْن َجَعَلهُ ِإَماًما قَاَدهُ ِإىَل ْيِه َوَسلََّم: " اْلُقْرآُن َشاِفٌع ُمَشفٌَّع وَماِحٌل ُمَصدَّقٌ ى اَّللَّ

   "ارِ َوَمْن َجَعَلهُ َخْلَفهُ َساقُهُ ِإىَل النَّ 
َعِن اأْلَْعَمِش،    آَخرَ   ُد هللِا ْبُن اأَلجَلِح، َعِن اأْلَْعَمِش فَ َوقَ َفهُ َوَعَقَبهُ حِبَِديثٍ اهُ َعبْ ُف ِبَربِيِع ْبِن َبْدٍر، َورَوَ قَاَل أَبُو َأمْحََد َهَذا يُ ْعرَ 

 َعْن َجاِبرٍ  َعْن َأيِب ُسْفيَاَن،
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو عَ ربََ َأخْ   -  1857 الر وْذاَبِري  اَن  أَبُو َعلِ ِليٍّ  ْبنُ ، أخربان  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن ُمْكَرٍم، حدثنا  يٍّ  احْلََسُن  ِغيَاٌث،   حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، حدثنا 
ُ َعَلْيِه وَ طَرُِّف ْبُن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َعنْ حدثنا مُ   َأْن تُ ْؤَتى َمْأُدبَ ُتهُ َم قَاَل: " ُكل  ُمَؤدٍِّب َيُِب  لَّ سَ  أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُن َفاَل ََتُْجُروهُ "  اْلُقْرآوَمْأُدبَةُ هللاِ 
 مظلم. # قال المحقق: إسناده 

 

اُء، حدثنا  حدث  ،وِف اْلَفِقيُه، أخربان أَبُو َسْهٍل اإْلِْسِفَرايِيِِن  َسِن ْبُن َأيِب اْلَمْعرُ اَن أَبُو احلَْ َأْخربََ   -  1858 نا َعِلي  ْبُن  أَبُو َجْعَفٍر احْلَذَّ
  ، ، َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َعْن َأيِب    ، َعنْ و َخاِلٍد ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفرٍ حدثنا أَبُ اْلَمِديِِنِّ ُشَرْيٍح اْْلَُزاِعيِّ

نَا َرُسوُل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    هللاِ قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ هللاُ َوَأّنِ َرُسوُل هللِا؟ " فَ ُقْلنَا: نَ َعْم َأْو  ِإلََه ِإالَّ وَن َأْن اَل  فَ َقاَل: " أَلَْيَس َتْشَهدُ َصلَّى اَّللَّ
 "   ََتِْلُكوا بَ ْعَدهُ أَبًَدا فَِإنَُّكْم َلْن َتِضل وا َوَلنْ  به واَرفُهُ بَ ْيِد هللِا َوطََرفُهُ أِبَْيِديُكْم، فَ َتَمسَّكُ َل: " فَِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َسَبٌب طَ بَ َلى، قَا

 رجاله ثقات.  قق: إسناده# قال المح
 

أَ   -  1859 أخربان  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  اْلب َزَّاُر، حدَأْخرَباََن  ِباَلٍل  ْبُن  َحاِمِد  الرَّحِ بُو  َعْبُد  أخربان  َعْبِد هللِا،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  بْ يمِ ثنا  ُن  
و َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن  بُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، أخربان أَبُ اإْلَِماُم أَ   َوَأْخرَبانَ يِز ْبُن َأيِب َروَّاٍد، ح  َهارُوَن، أخربان َعْبُد اْلَعزِ 
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ِفٍع، يِب، َعْن انَ اٍد، حدثنا أَ  اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّ ج ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبدِ شَ أْلَ ْبِد هللِا اْْلََرِوي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح احُمَمَِّد ْبِن عَ 
ِإنَّ َهِذِه الْ َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  احْلَِديُد ِإَذا َأَصابَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  " الْ   هُ ُقُلوَب َتْصَدأُ، َكَما َيْصَدأُ  َماءُ 

يَِة اْلَفِقيِه قَاَل: َوِتاَلَوةُ اْلُقْرآِن " هي َلْفُظ َحِديِث اإْلَِماِم، َويف رَِوا ِر اْلَمْوِت  َكث َْرةُ ِذكْ َوَما ِجاَلُؤَها؟ قَاَل: "    ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا،
 ْلَماءُ " ْوَلُه: " ِإَذا َأَصابَهُ اَومَلْ يَْذُكِر اْلَمْوَت َواَل ق َ   "آنِ ُسوَل هللِا، َوَما ِجاَلُؤَها؟ قَاَل: " ِقَراَءةُ اْلُقرْ فَ َقالُوا: اَي رَ 

 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق
 

َعبَّاُس  الْ نا يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَمْروِذي ، حدث ْنرَبِي ، حدثناالتَّارِيِخ، حدثنا أَبُو زََكرايَّ اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف  - 1865
، َحاَدَة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن ُحجَ َكِثرٍي، َعْن حُمَمَِّد ْبِن جُ    بَُكرْيٍ، حدثنا َعبَّاُد ْبنُ ِكنُي ْبنُ ْبُن اْلَفْضِل، حدثنا ِمسْ  يََّة ْبِن َعِديٍّ

ُ عَ َعِن الن  ْعَماِن بْ   "  مَّيِت ِقَراَءةُ اْلُقْرآنِ َوَسلََّم: " أَْفَضُل ِعبَاَدِة أُ  هِ َليْ ِن َبِشرٍي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح

 

مْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حدثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َمْنُصوٍر اْلروي النَّْضَرِوي ، حدثنا أَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، حدثنا أَبُو    -  1869
اْلَعزِ حد  َل:قَا ْبَن مَ ثنا ُسْفيَاُن، حدثنا َعْبُد  َع َشدَّاَد  ِمْن َع َعْبَد هللاِ ْعِقٍل، َسَِ يِز، َسَِ تَ ْفِقُدوَن  َما  َأوََّل  ِإنَّ  يَ ُقوُل: "  َمْسُعوٍد،  ْبَن   
قَ دِ  هُ هللاُ يف  لُوا: َكْيَف َوَقْد أَثْ ب َتَ ُكْم َأْوَشَك َأْن يُ ْرَفَع " قَاُهِر ظْ ى الصَّاَلُة، َوِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن الَِّذي َبنْيَ أَ يِنُكُم اأْلََمانَُة، َوآِخَر َما يَ ب ْ

نَاهُ يف اْلَمَصاِحِف؟ قَاَل: " ُيْسَرى َعَلْيِه لَْياًل قُ ُلوبِنَا، وَ  ُع َما يف اْلَمَصاِحِف "، ُثَّ قَ َرأَ َعْبُد هللِا  فَ َيْذَهُب َما يف قُ ُلوِبُكْم، َويُ ْرفَ   أَثْ ب َت ْ
نَا لََنْذَهَُبَّ اِبلَِّذي ِئنْ لَ }وَ  نَا ِإلَْيَك ُثَّ اَل  ِشئ ْ  [ 86نَا وَِكياًل{ ]اإلسراء:  ِبِه َعَلي ْ  جتَُِد َلكَ َأْوَحي ْ

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

احلَْ   -  1871 َعْبِد هللِا  أَبُو  يَ ْعُقوَب،َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اجْلَبَّاِر،  َأمْحَدُ   ثناحد   اِفُظ، حدثنا  َعْبِد  ْبُن   ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا 
ات ََّبَع َما ِفيِه َهَداهُ  اٍس، قَاَل: " َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن وَ ِن اْبِن َعبَّ اَن، حدثنا َعطَاءُ بُن السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، عَ َضْيِل ْبِن َغْزوَ فُ 

}َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضل  َواَل َيْشَقى{  َجلَّ قَاَل:  َعزَّ وَ َساِب " َوَذِلَك أبَِنَّ هللاَ  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُسوَء احلِْ  هللاُ اهُ هللاُ ِمَن الضَّاَلَلِة َوَوقَ 
 [ 123]طه: 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
 

ثَ نَا أَ   َوَقدْ   -  1874 ٍد اْلَبرْيُوِت ،   ْبِن َمْزيَ ُن اْلَولِيدِ ، َأْخرَباََن اْلَعبَّاُس بْ ْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ و ابُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
َع احْلَسَ   َأْخرَباََن أَبُو ُشَعْيٍب، َأْخرَبَِن َعْبدُ  َرُسوُل هللِا َصلَّى ى  ْوصَ َن اْلُكويفَّ، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجنَاَدَة، قَاَل: أَ اْلُقد وِس ْبُن َحِبيٍب، َسَِ

ُ َعَليْ  ْن  الن ََّهاِر فَات ُْلوهُ َعَلى َما َكاَن مِ بِت َْقَوى هللِا َواْلُقْرآِن فَِإنَّهُ نُوُر الظ ْلَمِة َوُهَدى    " أُوِصيُكمْ   ِبِه فَ َقاَل:ِه َوَسلََّم بَ ْعَض َأْصَحا اَّللَّ
مَ  فَاْجَعْل  َباَلٌء  َعَرَضَك  فَِإْن  َوفَاَقٍة،  ا  كَ الَ َجْهٍد  َجاَوَزَك  َوِإْن  ِديِنَك،  َماَلَك  ُدوَن  فَاْجَعْل  ُدونَ ْلَباَلءُ  فَ َوَدَمَك  ِديِنَك،  ِإنَّ  

ِقريَُها َواَل   فَ ِِن نَِّة، َواَل ِغًَن بَ ْعَد النَّاِر، النَّاُر اَل َيْست َغْ اَل اَل فَاَقَة بَ ْعَد اجلَْ ِديَنُه، أَ   َمْن ُحرِمَ   اْلَمْسُلوَب َمْن ُسِلَب ِدينُُه، َواْلَمْحُرومَ 
 "   يُ َفك  َأِسريَُها

 ِإْن مَلْ يَ ت ََعدَّْه َوهللاُ َأْعَلُم "  َأْخطَأَ يف ِإْسنَاِد َهَذا اْلَمِْتِ، اِمي  َهَذا َضِعيٌف َمرًَّة، َوَقدْ " َعْبُد اْلُقد وِس ْبُن َحِبيٍب الشَّ 
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 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َأمْحََد الشَّاَماِت ،    ُمبَاَرِك احْلَنَّاُط، أخربان َجْعَفُر ْبنُ يِِّب حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الْ لطَّ اْلَفِقيُه، َأْخرَبَِن أَبُو ا  رٍ اهِ َأْخرَباََن أَبُو طَ   -  1875
ُ َعلَ يُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، حدثنا َكِثرٌي، عَ حدثنا َسعِ  ْم اِبلصَّاَلِة َوِقَراَءةِ  َوَسلََّم: " نَ وِّرُوا َمنَازَِلكُ ِه يْ ْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اْلُقْرآِن " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ؤُهُ وَالتَّفَك رِ فِيهِ فَصْلٌ فِي إِحْضَارِ الْقَارِئِ قَلْبَهُ مَا يَقْرَ 
 

ا َأخْ   -  1880 أَبُو  َأْخرَبان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  الرَّبِ بَّ ْلعَ رَبان  يَ ْعُقوَب، حدثنا  ْبُن  ُسَلْيَماَن، حدثنا  اِس  ْبُن  مُ يُع  ْبُن  وَسى،  َأَسُد 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن َجْسَرَة اْلَعاِمرِيَِّة، َعْن أَ حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيِل ْبِن َغْزَواَن، َعْن ُكَلْيٍب اْلَعاِمِريِّ حدثنا    يِب َذرٍّ، قَاَل: َسَِ

حَ َليْ عَ  آيًَة  يُ َردُِّد   " َوَسلََّم  يَ رَْكعُ ِه  وهِبَا  َأْصَبَح  يَ ّتَّ  َوهِبَا  }ِإنْ ،   " فَِإنَّ ْسُجُد  َْلُْم  تَ ْغِفْر  َوِإْن  ِعبَاُدَك  ُْم  فَِإنَّ تُ َعذِّهْبُْم  اْلَعزِيُز   أَْنَت  َك 
]املا زِْلتَ 118ئدة:  احْلَِكيُم{  َما  هللِا،  َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلُت:  قَاَل:  َأْصبَ َردِّ ت ُ   [  َحّتَّ  اآْليََة  َهِذِه  َسأَ ُد  ِإّنِ   " فَ َقاَل:  َ  ْحَت،  َريبِّ ْلُت 

ئًا " أِلُمَّيِت، فََأْعطَانِيَها َوِهَي اَنئَِلٌة َمْن اَل ُيْشَرُك ابِ الشََّفاَعَة   هلِل َشي ْ
 [ (.1350(، وابن ماجه )1010]الشطر األول رواه النسائي ) ه ثقات.رجال# قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن ْيُد  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا َْتْتَاٌم، حدثنا أَبُو ُمْسِلٍم، حدثنا زَ مْحَُد  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، حدثنا أَ   َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ   -  1881
، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب سَ احْلُبَاِب، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن   ُ  يدٍ عِ ُمْسِلٍم اْلَعْبِديِّ َأْصَبَح   آيًَة َحّتَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم " رَدَّدَ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 " 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

  قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَصْلٌ فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ 
 

َسِعيَأْخربََ   -  1893 أَبُو  َأْخرَبان  يُوُسَف،  ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  احْلََسنُ ْبنُ ٍد  اَن  ، حدثنا  اأْلَْعَرايِبِّ الزَّْعَفَرا     حُمَمٍَّد  ُسْفيَاُن،  ِن ، حدثنا  ْبُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإّنِ قَ اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َأنَّ َرُسوَل هللاِ ثنا ُهَشْيٌم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد  حد  ئٌ ارِ  َصلَّى اَّللَّ

َبَكى ف َ  " فَ َقَرأَ  َعَلْيُكْم ُسورًَة َفَمْن  اجْلَنَّةُ  يَ ْفعَ َلهُ  َأحَ فَ َلْم  هُ ْل َذِلَك  ِمن ْ َأَحٌد  يَ ْفَعْل َذِلَك  أَْيًضا: فَ َلْم  ُهْم، فَ َقاَل  ِمن ْ النَِّب   ٌد  ْم قَاَل 
ُ َعلَ   ْبُكوا فَ ت َبَاَكْوا " ى فَ َلهُ اجْلَنَّةُ فَِإْن مَلْ ت َ َبكَ ْن ْيِه َوَسلََّم: " ِإّنِ قَاِرٌئ َعَلْيُكْم ُسورًَة َفمَ َصلَّى اَّللَّ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف والحديث مرسل. قال المحقق: إسناده # 
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نَا بِن َيْ اُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْهَرَوْيِه  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر َأمحَْ   -  1894  ْبُن َر، أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ بُو َساْلَفارِِسي  اْلُمِقيُم ِِبَْرَو َقِدَم َعَلي ْ
َسُن ْبُن احْلََسِن  ْصَعِب ْبِن ِبْشٍر اْلَفِقيِه، ثنا احلَْ ي ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعْن مُ  اْلَمْرَوزِ  اْلُقَرِشي  َأمْحََد ْبِن َسَلَمةَ 

اِقٍد، ثنا أَبُو مَحَْزَة الس كَِّري ، ثنا أَبُو اَلُم ْبُن وَ يِب ، ثنا سَ ِد ْبِن يُوُسَف اْلِفْرايَ ِري ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ بُو َساْبِن ُمَهاِجٍر الس َلِمي  الن َّيْ 
، قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى ْمَداِن ، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللاِ ِإْسَحاَق اْلَْ  اِرٌئ َعَلْيُكْم ُسورََة  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّنِ قَ اَّللَُّ    اْلَبَجِليِّ

َجِهْداَن اَي َرُسوَل هللِا َأْن نَ ْبِكَي فَ َلْم  قَاَل الَِّذيَن مَلْ يَ ْبُكوا: لََقْد  هُ اجْلَنَّةُ فَ َقَرأَ فَ َبَكى بَ ْعُضنَا، َومَلْ يَ ْبِك اْلبَاقُونَ ْن َبَكى فَ لَ اُكْم َفمَ َأْلَْ 
   مَلْ يَ ْقِدْر َأْن يَ ْبِكَي فَ ْلي َت َبَاَك " نَُّة، َوَمنْ فَ َلهُ اجلَْ   الثَّانَِيَة، َفَمْن َبَكىاَل: " ِإّنِ قَارِئُ َها َعَلْيُكمُ قَ  ف َ نَ ْقِدرْ 

  ْبِن حُمَمٍَّد اْلِفْراَييِب  يمَ اهِ ُن إِبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمٍَّد اْلَفَزاِري ، َعْن ِإبْ رَ بَ َعهُ حُمَمَُّد بْ َضِعيٌف ِِبُرََّة َتَ َوَهَذا ِإْسنَاُدهُ 
 ضعيف جدا. قال المحقق: إسناده  #

 

فِ  بِالْ ي قَطْعِ  فَصْلٌ  تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ  بِحَمْدِ اهللِ  لِلْإِميَانِ وَتَصْدِالْقِرَاءَةِ  الْآخِرَةِ، وَالص لَ قُرْآنِ، وَهَدَاهُ  بِهِ عَنِ  فِيمَا أَخْبَرَ    اةِ يقِ اهللِ 

 لِيغِ تَّبْ قُوفِنَا عَلَى الْقُرْآنِ وَوُصُولِنَا إِلَيْهِ، وَالش هَادَةِ لَهُ بِال بُ فِي وُ يْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هُوَ الس بَ لَى الن بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ عَ 
 

زِيِز، ثنا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلعَ أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزي ، حد  ثناحد   َن َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبَداَن،َأْخرَباََن أَبُو ُعْثَما  -  1905
، َعْن َسعِ أَبُو نُ َعيْ   حدثنا ُ  يِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن ُحَذيْ َفَة، قَالَ ِم َعْن َحْنظََلَة، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي اْلَبْصرِيِّ : َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 قَ َرأَ ْلُت لَعْبِد اْلَكِرمِي: َكْم َمرًَّة؟ قَاَل: َسْبَع َمرَّاٍت، ُثَّ ْمُد " فَ قُ نَا َلَك احلَْ َمَها قَاَل: " اللُهمَّ رَب َّ َم فَ َقَرأَ ُسورًَة، فَ َلمَّا َختَ لَّ سَ َعَلْيِه وَ 
ًعا،الَِّذي بَ ْعَدَها فَ َلمَّا َختَ  يَع اْلُقْرآِن َفَختَ ِإذَ وَ   َمَها قَاَل: ََنًْوا ِمْن َذِلَك َحّتَّ بَ َلَغ َسب ْ َها َأنْ   َلهُ آَدااًب:َمهُ فَ َقْد قُ ْلنَا: ِإنَّ  ا قَ َرأَ جَِ   ِمن ْ

ئًا   ِمْنُه، ُثَّ يَ ْقَطعُ يَ ْرِجَع اْلَقارُِئ ِإىَل َأوَِّل اْلُقْرآِن، فَ ي َْقَرأُ َشي ْ
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

ثنا َعْمُرو َقطَّاُن اْلب َْلِخي ، حد ِلي  ْبُن احْلََسِن الْ بُو احْلََسِن عَ اْلُمْقِرُئ اِبْلُكوَفِة، حدثنا أَ   شٍ َشيْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن خُ   -  1908
الْ  احْلَاِفُظ  َعْمرٍو  أَبُو  ُعْثَماَن  اِبلرَّْمَلةِ ْبُن  اْلب َْغَداِدي   ُمْكَرٍم،َعْبِدي   ِبَعْسَكِر  ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  َأمْحَُد  ُموَسى    ثناحد  ، حدثنا  ْبُن  حُمَمَُّد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن قَ تَادَ   ْن ِمْسَعٍر،، حدثنا أَبُو نُ َعْيٍم، عَ الد واَليِب   َأْهَلهُ   َم َكاَن ِإَذا َخَتَم اْلُقْرآَن َجَعَ َة، َعْن أََنٍس: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُعهُ َوْهٌم َويف ِإْسنَاِدِه ََمَاِهيلُ   َوُهَو يف الّرِقَاقِ  ْبِن َماِلكٍ  َعَلى أََنسِ  ِك َعْن ِمْسَعٍر َمْوقُوفًاصَِّحيُح رَِوايَةُ اْبِن اْلُمبَارَ ال ، وَ " رَف ْ

 فيه من لم أعرفهم. # قال المحقق: إسناده 
 

  الْخَتْمِ  لٌ فِي اسْتِحْبَابِ التَّكْبرِيِ عِنْدَ صْ فَ 
 

َد اْلُمْقرُِئ اإْلَِماُم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِي َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد  مَُّد ْبُن  ِإْماَلًء، حدثنا أَبُو ََيََْي حمَُ   ظُ افِ َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  1913
عْ ِسمِ َقاْيٍد الصَّاِئُغ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الْ ْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن زَ ِِبَكََّة، حدثنا أَبُو عَ  ُت ِعْكرَِمَة ْبَن   ْبِن َأيِب بَ زََّة، قَاَل: َسَِ

ْ ِعْندَ ى ِإَْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُقْسطَْنِطنَي فَ َلمَّا بَ لَ قَ َرْأُت َعلَ   اَن، يَ ُقوُل: ُسَلْيمَ   َخاْتَِة ُكلِّ ُسورَةٍ َحّتَّ ْغُت الض َحى قَاَل يل: " َكربِّ
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َرأَ َحّتَّ ََتِْتَم، وَأْخرَبَِن َعْبُد هللِا ْبُن َكِثرٍي أَنَّهُ ق َ  يل: َكربِّْ  لض َحى قَالَ َكِثرٍي فَ َلمَّا بَ َلْغُت ا   قَ َرْأُت َعَلى َعْبِد هللِا ْبنِ ّنِ إِ ََتِْتَم اْلُقْرآَن " فَ 
 ُأيَبٌّ ، َوَأْخرَبَهُ َرهُ ِبَذِلكَ نَّ ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب َأمَ َك، َوَأْخرَبَهُ اْبُن َعبَّاٍس أَ لِ ِبذَ ، َوَأْخرَبَهُ َُمَاِهٌد َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َأَمَرهُ  َعَلى َُمَاِهٍد فََأَمَرهُ ِبَذِلكَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأمَ   َرهُ ِبَذِلَك " " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 يف. ضع# قال المحقق: إسناده 

 

َرِة، َأْخرَبان َأمْحَُد سَّاِجي  اِبْلَبصْ ْبِد الرَّمْحَِن الرَبان ََيََْي ْبُن عَ ان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َأخْ ْخربََ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أَ   -  1914
 ْبِن َعْبِد قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى ِإَْسَاِعيلَ  ،ِثريٍ َراِم، َأْخرَبان ِعْكرَِمةُ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن كَ  َأيِب بَ زََّة، ُمَؤذُِّن املَْسِجِد احلَْ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم ْبنِ 

ْ َمَع َخاْتَِة ُكلِّ ُسورٍَة َلمَّا بَ َلغْ طَْنِطنَي ف َ هللِا ْبِن ُقسْ  ِن َكِثرٍي فََأَمَرِن ِبَذِلَك، " فَِإّنِ قَ َرْأُت َعَلى َعْبِد هللِا بْ ُت ِإىَل َوالض َحى قَاَل: " َكربِّ
ِبَذِلكَ ُن َكِثرٍي أَنَّهُ قَ َرأَ َعَلى َمَُ  بْ َوَأْخرَبَِن َعْبُد هللاِ  ِبَذِلَك، قَ ْخرَبَِن َمَُ ، قَاَل: َوأَ اِهٍد فََأَمَرهُ  اَل: اِهٌد أَنَّهُ قَ َرأَ َعَلى اْبِن َعبَّاٍس فََأَمَرهُ 

ُ َعَلْيهِ رَبه أَنَّهُ " قَ َرأَ َعَلى النَِّبِّ خْ َوأَ  قَ َرأَ َعَلى ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب فََأَمَرهُ ِبَذِلَك،  َوَأْخرَبَِن اْبُن َعبَّاٍس أَنَّهُ  ِلَك " َأَمَرهُ ِبذَ َوَسلََّم فَ    َصلَّى اَّللَّ
ْلَقاِسِم ْبِن َأيِب   ا ْبنِ اِعٍد، حدثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َأْخرَبان اْبُن صَ  َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو

ْعُت ِعكْ بَ زََّة اْلمَ  َبَة َفذََكَرهُ ََنَْوهُ َلْيَماَن بْ رَِمَة ْبَن سُ كِّي ، قَاَل: َسَِ    ِن َكِثرِي ْبِن َعاِمٍر َمْوىَل َبِِن َشي ْ
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َة اْلُقَرِشي ،  ْبُن جَنْدَ حدثنا َأمْحَدُ يِسي  اْْلََرِوي ، هِبَا،  ِل ْبُن َُخَرْيََوْيِه اْلَكَرابِ َفضْ الْ ْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو  أَ   -  1915
، قَالَ   َرَة، َعنْ حدثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، حدثنا َعْمُرو ْبُن َسَُ  ُ َعَلْيِه لَّ  صَ : َكاَن َعِلي  ْبُن احلَُسنْيٍ َيْذُكُر َعِن النَِّبِّ َجاِبٍر اجْلُْعِفيِّ ى اَّللَّ

أَنَّ  الْ َوَسلََّم  َخَتَم  ِإَذا   " ِِبَحَ ُقْرآَن محَِدَ هُ َكاَن  هللاَ  الْ   َربِّ  َّللَِِّ  احْلَْمُد  يَ ُقوُل:  ُثَّ  قَائٌِم  َوُهَو  خَ اِمِدِه  الَِّذي  َّللَِِّ  }احْلَْمُد  َلَق َعاَلِمنَي، 
ْلَعاِدلُوَن اِبهلِل َوَضل وا َضاَلاًل ، وََكَذَب ا ِإالَّ هللاُ ْم يَ ْعِدلُوَن{، اَل ِإَلهَ  ُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّ ورَ لن  السََّمَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظ ُلَماِت َوا 

إَِلَه ِإالَّ  اَل  اْلُمْشرُِكوَن اِبهللِ بَِعيًدا،  وََكَذَب  َوالنََّصاَرى     هللاُ،  َواْلي َُهوِد  َواْلَمُجوِس  اْلَعَرِب  ادََّعى َّللَِِّ  لصَّ َواِمَن  َوَمِن  َأْو  ابِِئنَي،  َوَلًدا 
ا َأْو شَ َصاِحَبًة َأْو   يًّا َأْو َعْداًل، فَأَْنَت رَب  نَا َأْعظَُم ِمنْ ِبيًها أَْو  نِدًّ ، َواحْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي مَلْ   َأْن نَ تَِّخَذ َشرِيًكا ِفيَما َخَلْقتَ ِمْثاًل َأْو َسَِ

ْهُ َتْكِبريًا، هللاُ َأْكرَبُ َكِبريًا، َواحْلَْمُد َّللَِّ  ِمَن الذ لِّ  َلهُ َويلٌّ يف اْلُمْلِك، َومَلْ َيُكنْ   َوَلًدا َومَلْ َيُكْن َلهُ َشرِيكٌ   َواَل يَ تَِّخْذ َصاِحَبًة   َكِثريًا،   وََكربِّ
ىَل [ قَ َرَأهَ 2:  هُ ِعَوًجا قَ يًِّما{ ]الكهف ِدِه اْلِكتَاَب َومَلْ َيَْعْل لَ َعبْ ى  ًة َوَأِصياًل َو }احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي أَنْ َزَل َعلَ َوُسْبَحاَن هللِا بُْكرَ  ُِ ا ِإ

ْن يَ ُقولُوَن ِإالَّ َكِذاًب{ ]الكهف: قَ وْ  ُِ  َما يف اأْلَْرِض َوَلهُ احْلَْمُد يف اآْلِخَرِة َوُهوَ  الَِّذي َلهُ َما يف السََّمَواِت وَ [، }احْلَْمُد َّللَِّ 5ِلِه: }ِإ
 َوَساَلٌم َعَلى اِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض{ اآْليَ َتنْيِ، َو }احْلَْمُد َّللَِّ ُد َّللَِِّ فَ ، َو }احْلَمْ ِلُج يف اأْلَْرِض{، اآْليَةَ ِكيُم اْْلَِبرُي، يَ ْعَلُم َما يَ حلَْ ا

ا الَِّذيَن  ُيْشرُِكوَن{ ]النمل:  ِعبَاِدِه  أَمَّا  َخرْيٌ   ُ َوَأْحَكُم وَ  هللاُ َبلِ [،  59ْصطََفى آَّللَّ َوأَبْ َقى  َوَأْعظَ  َخرْيٌ  َوَأَجل   رُِكوَن، ُم ِمَّا ُيشْ َأْكَرُم 
َوَأاَن َعَلى َذِلُكمْ حْلَْمُد َّللَِِّ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َصَدَق هللاُ وَ َوا يِع اْلمَ بَ لََّغْت ُرُسُلهُ  ِة ِئكَ اَل  ِمَن الشَّاِهِديَن، اللُهمَّ َصلِّ َعَلى جَِ

 لَنَا يف اْلُقْرآِن اْلَعِظيِم ْرِض، َواْخِتْم لَنَا ِِبَرْيٍ، َواف َْتْح لَنَا ِِبَرْيٍ َواَبِركْ اَواِت َواأْلَ ْهِل السَّمَ اَدَك اْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَ َواْلُمْرَسِلنَي َواْرَحْم ِعبَ 
تَ َقبَّ َوانْ فَ  رَب َّنَا  احْلَِكيِم  َوالذََّكِر  اِبآْلاَيِت  الْ  مِ لْ ْعنَا  السَِّميُع  أَْنَت  إِنََّك  الرَّمحَْ نَّا  ِبْسِم هللِا  الرَّحِ َعِليُم  اْلُقْرآَن يِم "، ُثَّ  ِن  ت ََتَح  اف ْ َذا  ُِ ِإ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُِطيقُ َحٌد يُِطيُق َما َكاَن َنِب  هللِا َصلَّ قَاَل: ِمْثَل َهَذا َوَلِكْن لَْيَس أَ   ى اَّللَّ
 عة.الصن أثربمرة. والحديث يبدو عليه ه وا اده# قال المحقق: إسن



131 

 

 

ِد اْلَعزِيِز، َكازِِري ، َأْخرَبان َعِلي  ْبُن َعبْ ِد ْبِن َعْبَداَن، حدثنا أَبُو احْلََسِن الْ َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو ُعْثَماَن    -  1916
اْلرِبِْت ،    حدثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدٍ الصَّفَّاُر،  َعْبِد هللِا  ُن ُموَسى، َأْخرَبان أَبُو  رَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد بْ خْ َوأَ حدثنا أَبُو نُ َعْيٍم، َعْن َحْنظََلَة، ح 

، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي اْلَبصْ حدثنا َحْنظََلةُ اْلقَ   َعَلْيِه ُت َخْلَف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ يْ لَّ ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن ُحَذيْ َفَة، قَاَل: صَ ِريِّ اص 
َأْو َسْبَع َمرَّاٍت، ُثَّ ْلَكِرمِي: َكْم َمرًَّة؟ قَاَل: َعْشًرا  مَّا َخَتَمَها قَاَل: " اللُهمَّ َلَك احْلَْمُد " قُ ْلُت لَعْبِد اب ََقَرِة فَ لَ  ُسورََة الْ َوَسلََّم فَ َقَرأَ 

بَ ْعَدَها فَ فَ  الَِّذي  اْبُن عَ َل  عَ قَ َرأَ  يَ ُقِل  مَلْ  اْلب ََقَرُة، َوقَالَ ِمْثَل َذِلَك  اللُهمَّ ْبَداَن:  احْلَمْ   : "  الَّيِت َلَك  ُد " َوقَاَل: َسْبَع َمرَّاٍت، ُثَّ قَ َرأَ 
ًعا مَّا َخَتَمَها قَاَل: ََنًْوا يف َذِلكَ بَ ْعَدَها، فَ لَ   َحّتَّ بَ َلَغ َسب ْ
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ُن  دثنا ِبْشُر بْ ْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر، حَأمْحَُد ْبُن ُعب َ  َعْبَداَن، َأْخرَبان  ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبنِ رَباََن عَ َأخْ   -  1917
 قَ َرأَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمنْ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ الَ قَ   ، حدثنا أاََبُن، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،ُمَعاٍذ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِدينَارٍ 

ُ َعَلْيِه َوسَ ْرآَن َومحَِ اْلقُ  ، َوَصلَّى َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َلَب اْْلرَْيَ َمَكانَهُ "  لََّم، َوَاْست َْغَفَر رَبَّهُ فَ َقْد طَ َد الرَّبَّ
 اٍش َوُهَو َضِعيفٌ َعيَّ  َأاَبُن َهَذا ُهَو اْبُن َأيِب 
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أَبُو    -  1918 أَ َأْخرَباََن  اْلَمالِيِِن ،  َأيِب َسْعٍد  اْبُن  ، حدثنا  َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  ِعْصَمَة،ْخرَبان  احلَْ     َعْبِد  ْبُن  اْلُفْرغَاِن ،  َوحُمَمَُّد  ِميِد 
،  يٍم، حدثنا عَ َمَر ْبِن َحكِ َحْرٍب، حدثنا َحْفُص ْبُن عُ يَل، قَالُوا: حدثنا َعِلي  ْبُن  اعِ َسَْ َوحُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن إِ  ْمُرو ْبُن قَ ْيٍس اْلُماَلِئي 

اْبِن َعبَّاسٍ  ِمْن كِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعْن َعطَاٍء، َعِن  اْسَتَمَع َحْرفًا  َمْن  َلهُ    ابِ تَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  هللِا طَاِهًرا ُكِتَبْت 
  هللِا يف َصاَلٍة قَاِعًدا ُكتَِبْت َلهُ ِفَعْت َلهُ َعْشُر َدرََجاٍت، َوَمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب  يِّئَاٍت، َورُ هُ َعْشُر سَ ُر َحَسنَاٍت، َوحمَُِيْت َعنْ َعشْ 

ائًِما ُكِتَبْت َلهُ يف َصاَلٍة قَ تَاِب هللِا  َوَمْن قَ َرأَ َحْرفًا ِمْن كِ رُِفَعْت َلهُ ََخُْسوَن َدرََجًة،  وَ   ًة،ََخُْسوَن َحَسَنًة، َوحمَُِيْت َعْنهُ ََخُْسوَن َسيِّئَ 
ِماَئةُ   َحَسَنٍة، َوحمَُِيْت َعْنهُ  َدرَجَ ِماَئةُ  ِماَئةُ  لَهُ  َدْعوَ َسيَِّئٍة َورُِفَعْت  ِعْنَدهُ  َفَخَتَمهُ َكَتَب هللاُ  َوَمْن قَ َرأَ  ُمَؤخَّرَ َمَُ   ةً ٍة،  أَْو  ُمَعجََّلًة  ًة "  ابًَة 

يَ ت ََعلَّْم ِإالَّ ُسورًَة أَْو ُسورََتنْيِ، قَاَل:  اٍس ِإْن َكانَ  َأاَب َعبَّ فَ َقاَل َلهُ رَُجٌل: ايَ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  رَُجٌل مَلْ 
 َخْتُمهُ ِمْن َحْيُث َعِلَمهُ "   ُه،مَ قَاَل: " َخْتُمهُ ِمْن َحْيُث َعلِ 

  ََمُْهوٌل " " تَ َفرََّد ِبِه َحْفُص ْبُن ُعَمَر َوُهوَ 
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أَبُو َعْبِد هللاِ   -  1919 اإْلِ َأْخرَباََن  َبْكٍر  أَبُو  احْلَاِفُظ، حدثنا  ْبُن ََيََْي َسَْ   َثِِن مَحُْدونَ حَ   ،ْبِن اَيِسنيَ   اِعيِلي ، حدثنا َعْبُد هللِا  ْبُن  دَّ  
 قَاَل: " َمَع ُكلِّ َخْتَمٍة َدْعَوٌة  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  َهاِشٍم، َعْن ِمْسَعرٍ حدثنا ََيََْي ْبنُ َعبَّاٍد،  

 ُمْسَتَجابٌَة " 
  أََنسٍ ِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعنْ رُ ، وَ يف ِإْسنَاِدِه َضْعٌف َوهللاُ َأْعَلمُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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أَ   -  1920 ْبِن َمْهَرَوْيِه،  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا  أَبُو طَاِهٍر  ْبُن حمَُ َأْخرَباََنهُ  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  ْبنُ ْخرَبان  ِِبَْرَو َأْخرَبان َعْمُرو  اْلرُبقَاِن    مٍَّد 
، حدثنا َأيِب، حدثنا اَن بن فتح، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن  ْمرَ عِ  ، َعْن أََنِس بْ  ُهَو نُوٌح أَبُو ِعْصَمةَ َعِليٍّ ِن اجْلَاِمُع َمْرَوِزيٌّ، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَهُ ِعْنَد َخْتِم اَماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ   ٌة يف اجْلَنَِّة " آِن َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة َوَشَجرَ رْ ْلقُ لَّى اَّللَّ
 مظلم.  # قال المحقق: إسناده

 

 ةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ ذِكْرِ الْجَن ةِ وَالن ارِ وَالْمَسْأَلَ 
 

ان َوْهُب ٍب، َأْخربََ ان ََيََْي ْبُن َأيِب طَالِ  حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َأْخربََ اسِ بَّ  أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، حدثنا أَبُو اْلعَ َأْخرَبانَ   -  1925
ْعُت ََيََْي ْبَن أَي وَب َيَُ ْبنُ  ، عَ دُِّث، َعِن احْلَاِرِث ْبِن يَزِيَد احلَْ  َجرِيٍر، حدثنا َأيِب، قَاَل: َسَِ ، َعْن زاَِيِد ْبِن نُ َعْيٍم احْلَْضَرِميِّ  نْ ْضَرِميِّ
قُ ْلمُ  قَاَل:  خِمَْراٍق،  ْبِن  رَِجااًل ْسِلِم  ِإنَّ  لَِعاِئَشَة:  أَ ُت  يَ ْقَرأُ  الْ   أُولَئِ َحُدُهُم   " قَاَلْت:  َثاَلثًَة،  أَْو  َمرََّتنْيِ  َلٍة  لَي ْ يف  َومَلْ  ُقْرآَن  قَ َرُؤوا  َك 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ يَ ْقَرُؤوا، ُكْنُت أَ   ِِبيٍَة ِفيَها ، فَِإَذا َمرَّ َوالنَِّساءِ   ْلب ََقَرِة َوآِل ِعْمَرانَ  اللَّْيِل التَّامِّ فَ ي َْقَرأُ ابِ يف   مَ قُوُم َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ٍة ِفيَها ََتْوِيٌف َدَعا َواْست ََعاَذ " اْسِتْبَشاٌر َدَعا، َورَِغَب َوِإَذا َمرَّ ِِبيَ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

نا الرَّبِيُع  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدث   احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: حدثنا أَبُو  ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبنُ  هللاِ ْبدِ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  1926
ْبُن َوْهٍب، حدثنا ُسَلْيمَ   ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا  ْبِن َسِعيٍد، َعْن ََيََْي َعْبُد هللِا  ِباَلٍل، َعْن ََيََْي  ْبُن   َعبَّاٍد، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، ْبنِ   اُن 
ُْم ِإْذ ظََلُموا  رَِحيًما ِإالَّ َغَفَر هللاُ َلهُ " }َولَ َهِذِه اآْلاَيِت، ُثَّ َيْست َْغِفَر هللاَ يَُِد هللاَ َغُفورًا    أَ َأَحُدُهمُ ْن اَل يَ ْقرَ قَاَل: " ِإّنِ أَلَْرُجو أَ  ْو َأنَّ

[، }َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا 110نساء:  ِر هللَا{ ]ال َيْست َْغفِ ا َأْو َيظِْلْم نَ ْفَسهُ ُثَّ وا هللَا{، }َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوءً َفرُ غْ أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْست َ 
 [ 135ا ِلُذنُوهِبِْم{ ]آل عمران: نْ ُفَسُهْم ذََكُروا هللاَ فَاْست َْغَفُرو فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَ 

 اع. قطناه في # قال المحقق: إسناده 
 

 فْسِهِ بِهِ عَنْ نَ   هِ تَعَالَى بِمَا يُخْبِرُ فَصْلٌ فِي الِاعْتِرَافِ لِلَّ 
 

أَبُو الْ   -  1928 ْبُن َأمْحََد اْلَمحْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان  ُبويِب ، قَاَل: حدثنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد، حدثنا  َعبَّاِس حُمَمَُّد 
بْ يدُ يَزِ  بْ   يَزِيُد  َأْخرَبان  َهارُوَن،  ِإَْسَاِعيُن  َعْن  ِعيَاٍض،  أَُميَّ ُن  ْبِن  أَ َل  َعْن  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َة،  َأنَّ   " ُهَريْ َرَة:  َأيِب  َعْن  اْلَيَسِع،  َعَلْيِه  يِب   

قَ رَ  ِإَذا  اْلمَ َوَسلََّم َكاَن  َُيِْيَي  َأْن  َعَلى  ِبَقاِدٍر  َذِلَك  }أَلَْيَس  َوِإذَ 40]القيامة:    ى{ْوتَ أَ  بَ َلى،  قَاَل:  أبَِ [  هللاُ  }أَلَْيَس  قَ َرأَ  ْحَكِم ا 
 [ قَاَل: بَ َلى " 8لتني:  اِكِمنَي{ ]ااحلَْ 

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

  الْمُصْحَفِ وَمَسِّهِ  ي حَمْلِ فَصْلٌ فِ 
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احْلَاِفُظ، َأخْ   -  1935 َعْبِد هللِا  أَبُو  َأْخرَباََن  ْبُن حمَُ   انربََ َوَقْد  اْلَعْنرَبِي ، حدثناأَبُو زََكرايَّ ََيََْي  َعْبدِ   مٍَّد  حُمَمَّ   أَبُو  إِبْ َراِهيَم  هللِا  ْبُن  ُد 
، َعْن َأيِب َبْكِر  دثنا ََيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيمَ اْلَعْبِدي ، حدثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ح مَِّد ْبِن َعْمرِو   حمَُ ْبنِ اَن ْبِن َداُوَد، َعِن الز ْهِريِّ

الدِّاَيُت،  تَاٍب ِفيِه اْلَفرَاِئُض َوالس َنُن وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َكَتَب ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِبكِ  َصلَّى اَّللَُّ َعِن النَِّبِّ  َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، ْبِن َحْزٍم،
 ، َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِّ  طَاِهٌر " َورُوِّينَا يف َذِلكَ الَّ إِ  َفذََكَرهُ َوِفيِه: " اَل مَيَسَّ اْلُقْرآنَ 

 ال بأس به.  قق: إسناده# قال المح
 

 فَصْلٌ فِي السِّوَاكِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 
 

الر وْذاَبِري  ْخرَبانَ أَ   -  1937 َعِليٍّ  أَبُو  اْلُمَحمََّدآاَبِذي ، حدثنا   طَاِهٍر  أَبُو  َأْخرَبان  ْبنُ ْثمَ عُ   ،  الدَّارِِمي ، ح  اُن  ْبُن َسِعيٍد  ُعَمُر  دثنا 
، َعْن ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّ ، َعْن َسْعِد  ثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعِن احْلََسِن ْبِن ُعب َْيِد هللاِ اْلَواِسِطي ، حدَعْوٍن   مْحَِن الس َلِميِّ

َواِك " فَ َقالَ :  الَ َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَ  َلُك فَ َقاَم َخْلَفُه، فَ َيْسَمُع اْلُقْرآَن َويَْدنُو  َأََتهُ اْلمَ اَم ُيَصلِّي  : " ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا قَ " أُِمْراَن اِبلسِّ
 اْلَمَلِك "  فِ َجوْ اهُ َعَلى ِفيِه َفاَل يَ ْقَرأُ آيًَة ِإالَّ َكاَنْت يف ُل َيْسَتِمُع َويَْدنُو َحّتَّ َيَضَع فَ َفاَل يَ َزا

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ُن، حدثنا حُمَمَُّد  ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد، حدثنا َمْرَوا نْيِ ْبِن حُمَمٍَّد َلْفظًا، حدثنا أَبُو اْلَقاِسِم  َمَر حُمَمَُّد ْبُن احْلُسَ َأْخرَباََن أَبُو عُ   -  1938
َبَة،   َأيِب َشي ْ ْبِن  اأْلَعْ نا  حدثْبُن ُعْثَماَن  َأيِب ُسْفيَاَن،  َأيِب، حدثنا َشرِيٌك، َعِن  ، قَاَل:  ْبِن َعْبِد هللاِ َعْن َجاِبِر  َمِش، َعْن   اأْلَْنَصارِيِّ

ُ عَ   ا قَ َرأَ يف َصاَلٍة َوَضَع َمَلكٌ ِإذَ ْم  ْم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل فَ ْلَيْسَتْك فَِإنَّ َأَحدَكُ َلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا قَاَم َأَحدُكُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِإالَّ َدَخَل َفَم اْلَمَلِك " ِفيِه َشْيٌء رُُج ِمْن فَاهُ َعَلى ِفيِه، َفاَل َيَْ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

 السَّْمِح، حدثنا ِغيَاُث حدثنا احْلََسُن ْبُن اْلَفْضِل ْبنِ ،  ارُ اَبِري ، َأْخرَبان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وذْ   -  1940
َسَنَة ََخٍْس َوَسْبِعنيَ اْلُكويف ،  ُن َكل وٍب  بْ  َوَلِقيتُهُ  ْبُن ََسَُرَة،  أَبِيِه قَاَل: قَاَل  حدثنا ُمطَرُِّف  َوِماَئٍة، َعْن  َعَلْيِه     ُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َواِك؛ فَِإنََّ ا أَ بُو َوَسلََّم: " طَيِّ   ا طُُرُق اْلُقْرآِن "  ف َْواَهُكْم اِبلسِّ
 ُهولٌ ِغيَاٌث َهَذا َمَْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَصْلٌ فِي الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 
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أَ َأْخربََ   -  1944 ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَبان  ْبُن اْلَفْضِل، ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا    دُ محَْ اَن َعِلي   ي َ   ِإَْسَاِعيُل  ْبنُ َحدََّثِِن   ْعُقوُب 
ى  لَّ  صَ ٍب، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن َجْهِر النَِّبِّ خَمَْرَمَة ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ُكَريْ َكاِسٍب، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَُمِوي ، َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلْ   ُحْجَرتِِه فَ َيْسَمُع ِقَراَءَتهُ َمْن َكاَن َخارًِجا " يَ ْقَرأُ يف اَل: " َكاَن ِقرَاَءِة اِبللَّْيِل، فَ قَ اَّللَّ
 لين.  قق: إسناده# قال المح

 

أَبُ   -  1947 بْ َأْخرَباََن  هللِا  ُعب َْيُد  َأْخرَبان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  بِب َ حمَُ ُن  و  التَّاِجُر  اْلب َْلِخي   ِإَسَْ مٍَّد  أَبُو  حدثنا  حُمَمَّ ْغَداَد،  ْبُن اِعيَل  ُد 
 نْ ، عَ ْبِن َمْعَداَن، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة احْلَْضَرِميِّ َعْن حبَِرِي ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد  اِعيَل، حدثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، حدثنا ََيََْي ْبُن أَي وَب،ِإَسَْ 

هللاُ   َرِضَي  َجَبٍل  ْبِن  َرسُ ُمَعاِذ  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َصلَّ َعْنُه،  هللِا  عَ وَل   ُ اَّللَّ اِبْلُقْرآِن َكاجْلَاِهِر  ى  اجْلَاِهُر   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  اِبلصََّدقَِة، َلْيِه 
ِإَْسَاِعيُل بْ بْ   اذِ َكاْلُمِسرِّ اِبلصََّدقَِة " َكَذا َوَجْدتُهُ َعْن ُمعَ   َواْلُمِسر  اِبْلُقْرآنِ  قَاَل َعْن ِن َسْعٍد، وَ ُن َعيَّاٍش، َعْن حبَِرِي بْ ِن َجَبٍل َوَرَواهُ 

 َبَة ْبِن َعاِمرٍ َسى، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة، َعْن ُعقْ ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: وََكَذِلَك َرَوى ُسَلْيَماُن ْبُن ُمو عُ 
(، 2919نن الترمذي )بن عامر في س]حديث عقبة    حاكم وبقية رجاله ثقات.ال  شيخلم أجد من ترجم ل# قال المحقق: إسناده  

 (.[ 1333اود برقم )وسنن أبي د
 

 فَصْلٌ فِي تَحْسِيِ الص وْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْقُرْآنِ 
 

ْبُن فُ   -  1955 َبْكِر  ْبُن حَمْمُ َأْخرَباََن أَبُو  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  اْلَقاِضي  بْ ودِ وَرٍك، حدثنا  اأْلَْهَواِزي ، هبَِ   ْبُن ِن ِخْرزَاٍذ  ا حدثنا َعْبُد هللِا 
ْبُن سَ   ُموَسى، حدثنامْحََد ْبِن  أَ  ْبُن ِعيٍد، َعْن َصَدَقَة ْبِن َأيِب ِعْمَرانَ احْلََسُن ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْهَواِزي ، حدثنا َسَلَمةُ  ، حدثنا َعْلَقَمةُ 

زَاَذانَ  َعْن  عُ   َمْرثٍَد،  اْلربََ   َر،مَ َأيِب  قَاَعِن  َعاِزٍب،  ْبِن  َرُسوَل  اِء  ْعُت  َسَِ اَّللَُّ َل:  َصلَّى  اْلُقْرآَن   هللِا  ُنوا  َحسِّ  " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
 نًا " ََتبَ َعهُ حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر، َعْن َصَدَقةَ ْوَت احْلََسَن يَزِيُد اْلُقْرآَن ُحسْ ُكْم فَِإنَّ الصَّ أبَِْصَواتِ 

 . فيه من لم أجد له ترجمةده حقق: إسناالمال # ق
 

َعْبدِ   -  1958 أَبُو  َأْخرَباََن  َجْعفَ فَ َقْد  أَبُو  احْلَاِفُظ، حدثنا  هللِا  احْلَاِفُظ، حدث   ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  الت َُّنوِخي    ناٍر  ِإْسَحاَق  ْبُن  ، حُمَمَُّد 
ُ  النَِّب   قَاَل: ُسِئلَ   اُووٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي، َعْن طَ َعرٌ سْ حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْمرٍو اْلَبَجِلي ، حدثنا مِ  َصلَّى اَّللَّ

ِقَراَءةً  النَّاِس  َأْحَسُن  َمْن  َوَسلََّم  أَ َعَلْيِه  رَأَْيَت  قَ َرأَ  ِإَذا  َمْن   " قَاَل:  "؟  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  ََيَْشى   نَّهُ 
 

، قَااَل: حدثنا أَبُ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َز و  أَبُ َأْخرَباََن   -  1959 ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب،   حُمَمَُّد و َعْبِد هللاِ َكرايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ وٍس، قَاَل: ُسِئَل النَِّب  َصلَّ اوُ  طَ ٌر، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي ْبِن َأيِب اْلُمَخاِرِق، َعنْ  َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َأْخرَبان ِمْسعَ َأْخرَبان َم ى اَّللَّ

 ِقَراَءًة؟ َفذََكَرهُ ُمْرَساًل ُن النَّاِس َمْن َأْحسَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 قِرَاءَةُ مِقْدَارِ مَا تُسْتَحَبُّ فِيهِ الْ    فِيفَصْلٌ 
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،    ْبُن َحِبيٍب، حدثنا أَبُو  ، حدثنا يُوُنسُ رَبان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ َأخْ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  1978 حدثنا  َداُوَد الطَّيَاِلِسي 
َع أابَ  ُ َعَليْ  اْلَعبَّاٍس َُيَدُِّث َعْن َعْبِد هللاِ ُشْعَبُة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َسَِ َأْن يَ ْقَرأَ يف وَ   هِ  ْبِن َعْمرٍو: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ   َسلََّم َأَمَرهُ 

 ََخٍْس " 
 . رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 

 

اُن ْبُن ُعَمَر، حدثنا ُمَسدٌَّد، حدثنا َعْبُد   ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا ُعْثمَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَبان َأمْحَدُ  - 1992
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِلُكلِّ ُسورَةٍ َع َرُسوَل  َثِِن َمْن َسَِ  اْلَعالَِيِة، قَاَل: َحدَّ ثنا َعاِصٌم اأْلَْحَوُل، َعْن َأيِب حد  ِد،اْلَواحِ    هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ازُ وَ جلَْ َهَذا ُكل هُ َعَلى طَرِيِق ااِلْسِتْحبَاِب، َوَأمَّا ا َحظ َها ِمَن الر ُكوِع َوالس ُجوِد "
 ت. رجاله ثقا# قال المحقق: إسناده 

 

َسْعُد ْبُن  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َشاِكٍر، حدثنا    َفرُ حُمَمٍَّد الص ويف  ِِبَْرٍو، حدثنا َجعْ    احْلَاِفُظ، َأْخرَبان َبْكُر ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2001
اَن، َعْن أَبِيِه َأيِب َعْبِد هللِا   ْبِن َسْلمَ ُعب َْيِد هللاِ    ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعنْ مْحَِن ْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعنْ لرَّ  ا َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر، حدثنا َعْبدُ 

َعنْ  اأْلََغرِّ،  َرُسوُل    ُسَلْيَماَن  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة،  يف َأيِب  َصلَّى  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  يُْكَتبْ لَي ْ   هللِا  مَلْ  آيٍَة  ِِبِاَئِة  ِمَن َلٍة   
َلٍة ِِبِاَصلَّى يف لَ  اْلغَاِفِلنَي، َوَمنْ   "   َئيَتْ آيٍَة، فَِإنَّهُ يُْكَتُب ِمَن اْلَقانِِتنَي اْلُمْخَلِصنيَ ي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ِه، َأْخربََ أَبُو اْلُموَ   الس ِنِّ  ِِبَْرَو، حدثنا  َسِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ احلَْ و  ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُ أَ   -  2002 ان َعْبَداُن، جِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَ   َأْخرَبان أَبُو مَحَْزَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعنْ  َمْن َحاَفَظ َعَلى   : "مَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلٍة ِماَئَة آيٍَة ُكِتَب ِمَن اْلَقانِ َن اْلغَاِفلِ  يُْكَتْب مِ َلَواِت اْلَمْكُتواَبِت ملَْ َهُؤاَلِء الصَّ   ِتنَي " نَي، َوَمْن قَ َرأَ يف لَي ْ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَاِفُظ، َأخْ   -  2003 أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن مَحَْدانَ انربََ َأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  ُب، حدثنا حمَُ  َعْبُد  إِبْ رَ   مَّدُ  اجْلالَّ بْ ْبُن  ِن َكِثرٍي الص وِري ، اِهيَم 
ْبِن أَ حدثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَْسَاِعيَل، حدثنا مَحَّ  ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُسَهْيِل   َرُسوُل هللِا الَ : قَ يِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَالَ اُد 

ُ َعلَ   َلٍة مَلْ يُْكَتْب ِمَن اْلغَاِفِلنَي " ٍت يفٍ لَي ْ أَ َعْشَر آايَ ْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ رَ َصلَّى اَّللَّ
 . ثقات   رجاله# قال المحقق: إسناده 

 

كََّة، دِّيبِلي  ِبَِ مَِّد ْبِن إِبْ َراِهيَم ال بُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن حمَُ أَ   انٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ   -  2006
، َعِن  َمْنُصوٍر، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّ ا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد الصَّائُِغ، حدثنا َسِعيُد ْبنُ حدثن اٍش، َعْن ََيََْي ْبِن احْلَاِرِث الذَِّماِريِّ

ُ  النَِّبِّ صَ َضالََة ْبِن ُعب َْيٍد َعِن  ِسِم بن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن فَ َقاالْ  َلةٍ لَّى اَّللَّ ُكِتَب ِمَن   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ َعْشَر آاَيٍت يف لَي ْ
وُل اجْلَبَّاُر: َقْد  َوَمْن قَ َرأَ بَِثاَلَثِاَئِة آيٍَة يَ قُ   َن احْلَاِفِظنَي َحّتَّ ُيْصِبَح،مِ  بَ ْب ِمَن اْلغَاِفِلنَي، َوَمْن قَ َرأَ ََخِْسنَي آيًَة ُكتِ اْلُمَصلِّنَي َومَلْ يُْكتَ 
ِة يَ ُقوُل رَب َك َعزَّ امَ ِقيَ  ِمَن الد نْ يَا َوَما ِفيَها، فَِإَذا َكاَن يَ ْوُم الْ َب لَهُ قَ نَاِطرُي، َواْلِقْنطَاُر َخرْيٌ ، َوَمْن قَ َرأَ أِبَْلِف آيٍَة ُكتِ أَْنَصَب َعْبِدي يفَّ 
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آيَةٍ َوَجلَّ   ِبُكلِّ  َواْرَق  حَ اق َْرْأ  َدرََجًة  َتهِ   يَ ن ْ " ّتَّ  َمَعهُ  آيٍَة  آِخِر  ِإىَل   َي 
 ير جيد. جيد ولكن رفعه غ# قال المحقق: إسناده 

 و اْلَعبَّاسِ َرٍك أَبْصب ََهاَن، حدثنا أَبُ ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن فُو عَ   انِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن، َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاسِ   -  2007
ْضرَ َأمْحَُد بْ    لَةَ َضا، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َعْن فَ ِمي ، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ُن حُمَمٍَّد اْْلَُزاِعي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن بَُكرْيٍ احلَْ

ارِ   ْبنِ  ، َوقَاَل يف احْلَِديثِ ُعب َْيٍد، َوَْتِيٍم الدَّ آِخرِِه يَ ُقوُل رَب َك زَاَد يف  هُ ِقْنطَاٌر، َواْلِقْنطَاُر َخرْيٌ ِمَن الد نْ يَا َوَما ِفيَها " وَ : " ُكِتَب لَ يِّ
، أَْنَت َأْعَلُم، فَ ي َقُ   َعزَّ َوَجلَّ: " ِإَسَْ ِذِه اْْلُْلَد، َوهِبَِذِه النَّ هبَِ   ولُ اْقِبْض " فَ ي َُقوُل: اَي َربِّ وًعا، يَّاٍش َمْرفُ اِعيُل ْبُن عَ ِعيَم " َكَذا َرَواهُ 

ثَُم ْبُن مُحَْيٍد، َعْن ََيََْي ْبِن احلَْ   لََة ْبِن ُعب َْيدٍ اِرِث َمْوقُوفًا، َعْن َْتِيٍم، َوَفَضاَوَرَواهُ اْْلَي ْ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َنْصرِ ْخربََ أَ   -  2008 أَبُو  أَ اَن  قَ تَاَدَة،  ْبُن  احلَْ   أَبُو  ْبُن  ْخرَبان  حُمَمَُّد  حَ َسِن  ْبُن  َعِلي   حدثنا  ُمَطنيٌَّ،  حدثنا  السَّرَّاُج،  ْرٍب احْلََسِن 
ُ َعبَّاٍس قَاَل النَِّب  َصلَّى    نِ ابْ    َحِكيٍم، حدثنا َعْمُرو ْبُن قَ ْيٍس، َعْن َعطَاٍء، َعنِ ، حدثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر يَ ْعِِن اْبنَ اْلَمْوِصِلي   اَّللَّ

َلةٍ   " َمْن قَ َرأَ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِما  يف لَي ْ يُْكَتْب ِمَن اْلغَاِفِلنَي، َوَمْن قَ َرأَ  َثاَلََثِاَئِة آيٍَة َئيَتْ آيٍَة ُكِتَب ِمَن اْلَعاِبِديَن،  ِماَئَة آيٍَة مَلْ  َوَمْن قَ َرأَ 
 ُر ِمائٌَة َوِعْشُروَن ِقريَاطًا، َواْلِقريَاُط ِمْثُل ُأُحٍد " َواْلِقْنطَا  َن اأْلَْجِر، َأْصَبَح َلهُ ِقْنطَاٌر مِ َوَمْن قَ َرأَ َأْربَ َعِمائَِة آيَةٍ ، نيَ ُكِتَب ِمَن اْلَقانِتِ 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
 

َْسَاِعيَل  الرَّبِيُع ْبُن ثَ ْعَلٍب، حدثنا أَبُو إِ   االسَّرَّاُج، حدثنا ُمَطنيٌَّ، حدثنِن  سَ اَن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو احلَْ َأْخربََ   -  2009
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َمْعَشَر الت جَّ  َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبنِ اْلُمَؤدُِّب، َعْن ِفْطٍر،    ارِ لَّى اَّللَّ

  َلهُ ِبُكلِّ آيٍَة َحَسَنًة؟ " فَ َيْكُتَب هللاُ  ْشَر آاَيٍت،ِمْن ُسوِقِه َأْن يَ ْقرَأَ عَ يَ ْعِجُز َأَحدُُكْم ِإَذا رََجَع أَ 
 ون. رجال موثق# قال المحقق: إسناده 

 

  يِب َمْرمَيَ، حدثنا ََيََْي ب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، حدثنا اْبُن أَ عُ   ثنامْحََد ْبِن َعْبَداَن، أخربان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، حد َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن أَ   -  2010
أَي وبَ  أَنَُّه، َسَِ ، َعْن مُحَيْ ْبُن  ثَهُ  الرَّقَاِشيَّ، َحدَّ َأنَّ يَزِيَد  ْبِن َصْخٍر،  عْ ِد  يَ ُقوُل: َسَِ َماِلٍك  أََنَس ْبَن  َعَلْيِه َع   ُ ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َأْربَِعنَي آيًَة يف   : "ولُ َوَسلََّم يَ قُ  يُْكَتْب ِمنَ   َمْن قَ َرأَ  َلِة مَلْ  ِماَئيَتْ ، َوَمْن قَ رَ اْلغَاِفِلنيَ   لَي ْ ِماَئَة آيٍَة ُكِتَب ِمَن اْلَقانِِتنَي َوَمْن قَ َرأَ   آيٍَة مَلْ  أَ 

 ِقْنطَاٌر ِمَن اأْلَْجِر "  هُ  لَ  اْلِقيَاَمِة، َوَمْن قَ َرأَ ََخَْس ِمائَِة آيٍَة ُكِتبَ َُيَاجَّهُ اْلُقْرآُن يَ ْومَ 
 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 

 

 مِ الْقُرْآنِ فَصْلٌ فِي تَعْلِي 
 

ُر،    -  2018 ِن بْ   الذ ْهِلي ، حدثنا أَبُو َخاِلِد ْبُن يَزِيدُ    َعِليٍّ َحدََّثِِن َأيِب، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َحِبيٍب اْلُمَفسِّ
ْبُن ُمْصَعبٍ َصاِلٍح اْلَيْشُكِري ، حدثنا َخارِ  ، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن أَ يِب َعُروبََة، َعْن َأشْ ، َعْن َسِعيِد ْبِن أَ َجةُ  اِنِّ يِب َعَث احْلُدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َفْضُل اْلُقْرآنِ ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ   ِه " مْحَِن َعَلى َسائِِر َخْلقِ ى َسائِِر اْلَكاَلِم َكَفْضِل الرَّ لَ  عَ  َصلَّى اَّللَّ



137 

 

 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال
 

ي  ْبُن َعلِ نا  مَحُْدوَن الشَّْرَمَقاِن ، حدث  ُد ْبُن َأمْحََد ْبنِ اْلُمْقِرُئ، حدثنا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد    - 2021
ْن َمْكُحوٍل،  ْلب َزَّاُر، حدثنا ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ، عَ ، حدثنا َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب ا ا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َصاِلحٍ حدثنَسِعيٍد اْلَعْسَكرِي ، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَالَ  َجابَةً ْعَوةً ُمْستَ اْلُقْرآِن دَ أَق َْرَأُه، ِإنَّ حِلَاِمِل  رْيُُكْم َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن وَ خَ   : ": قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َيْدُعو هِبَا فَ ُيْسَتَجاُب َلهُ " 
 . يفضع# قال المحقق: إسناده 

 

، قَااَل: حدثنا أَبُو َعمْ فَ الْ   ُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر بْ   -  2022 اِهيُم رِو ْبُن َمطٍَر، حدثنا ِإبْ رَ اِرِسي 
، حدثنْبُن   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا   إِبْ َراِهيَم ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن مَحَّ ا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َأْخرَبان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعنْ َعِليٍّ اٍد اأْلَْنَصاِريِّ
 ، َواَل َيْستَْأثُِر َعَلْيِه " اَل ََيُْذلُهُ َو َمْواَلهُ َم رَُجاًل اْلُقْرآَن فَ هُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َعلَّ َّللَُّ ى اَصلَّ 

َقِطٌع وَ َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ َعِن ابْ   َضِعيفٌ ِن َعيَّاٍش َوُهَو ُمن ْ
 ضعيف ومنقطع.# قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  2023 مَ بُ َأْخرَباََن  َعلِ و  ْبُن  َأمْحَُد  الدَّ ْنُصوٍر  سَ اِمغَايٍّ  َوأَبُو  َهَق،  بَ ي ْ نَزِيُل  َأمْحَدَ ِن   أَبُو  حدثنا  قَااَل:  اْلَمالِيِِن ،  َعِديٍّ ْعٍد  ْبُن   
ْعُت  َرزِيٍن أَبُو ُعب َْيَدَة اأْلَْلَْ   نُ  بْ  احْلََسِن اْْلَْواَلِن  أَبْطَرابُ ْلَس حدثنا ُعب َْيدُ نا أَبُو َعِقيٍل أََنُس ْبُن َساملِِ ْبنِ احْلَاِفُظ، حدث اِن ، قَاَل: َسَِ

، قَاَل: قَاَل َرسُ ُقوُل: حدثنا حُمَمَُّد ْبُن زاَِيٍد اأْلَْْلَاِن ، َعْن َأيِب أُ  َعيَّاٍش، ي َ اِعيَل ْبنَ ِإَسَْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َماَمَة اْلبَاِهِليِّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َعلَّ  عَ مَ َمْن  ف َ   هللِا  ِمْن ِكتَاِب  آيًَة  َبِغيْبًدا  يَ ن ْ اَل  َمْواَلهُ  َيَْ   ُهَو  َأْن  َواَل لَهُ  عُ ُذلَُه،  ِمْن  ُعْرَوًة  َقَصَم  فَ َعَل  ُهَو  فَِإْن  َعَلْيِه  َيْستَْأثَِر  َرى  

: " َمْن َعلََّم رَُجاًل "  اإْلِْساَلِم " َويف رَِوايَِة اْلمَ   الِيِِنِّ
َفرِ :  دَ َوقَاَل أَبُو َأمحَْ  ُد رَبان أَبُو احْلََسِن َأمحَْ يَل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ ُن َرزِيٍن َهَذا َعْن ِإَْسَاعِ ب َْيُد بْ ُد ِبِه عُ َهَذا احْلَِديُث يَ ن ْ

 ا " َعلََّم َعْبدً  ِمث َْلُه، َوقَاَل: " َمْن رَابُ ْلَس َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ طْ أبَِ  ، حدثنا أَبُو َعِقيٍل أََنُس ْبُن سامل اْْلَْواَلِن ،ْبُن حَمُْبوٍب الرَّْمِلي  ِِبَكَّةَ 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

 نَ الْمُصْحَفِ فَصْلٌ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِ 
 

أَبُ   -  2025 ْبُن  َأْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَبان  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  مَحَّاٍد  يٍّ َعدِ و  ْبُن  اْلَولِيُد  ُسَلْيمَ ، حدثنا  َعبْ الرَّْمِلي ، حدثنا  ْبُن  ِد اُن 
  اَل: حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن اْلَفْضِل، حدثنا ُسَلْيَمانُ  َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، قَ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبُن َعْبَداَن، َأْخرَبان  ، حالرَّمْحَنِ 

بِْنِت شُ   نُ بْ  اْبِن  الرَّمْحَِن  َمْرَواُن  َعْبِد  ُمَعاوِيَ َرْحِبيَل، حدثنا  أَ ْبُن  َأوْ َة، حدثنا  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  اْلُمْكِتُب،  َسِعيٍد  ٍس  بُو 
، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الث ََّقِفيِّ هُ َوَمْن قَ َرأَ  ِتَب لَهُ أَْلَفا َحَسَنٍة،َرأَ اْلُقْرآَن يف اْلُمْصَحِف كُ  ق َ َمنْ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  اْلُمْصَحِف َأظُن هُ قَاَل: فَأَْلُف َحَسَنٍة " يف َغرْيِ 
 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ
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أَبُو سَ   -  2026 ،َأْخرَباََن  ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  اْلَمالِيِِن ، حدثنا  ْبُن حُمَمَِّد  ْخربََ أَ   ْعٍد  ُمْسِلٍم، حدثنا ُدَحْيمٌ ان َعْبُد هللِا  ، حدثنا  ْبِن 
، َعْن ُعْثَماَن بْ َواُن حدثنا أَ َمرْ  ، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ِن َعْبِد هللِا ْبِن َأْوٍس الث ََّقِفيِّ بُو َسِعيِد ْبُن ُعوٍذ اْلُمَعلُِّم اْلَمكِّي 
 تُهُ يف اْلُمْصَحِف ُتَضعَُّف َعَلى َذِلَك أَْلَفْي َدرََجٍة " ٍة، َوِقَراءَ أَْلُف َدرَجَ آِن يف َغرْيِ اْلُمْصَحِف  ْيِه َوَسلََّم: " ِقَراَءةُ اْلُقرْ لَ  عَ اَّللَُّ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 

 

عَ َأْخربََ   -  2027 أَبُو  َأْخرَبان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإَسَْ   ِليٍّ اَن  ْبُن  َعِلي   حدثنا  حمَُ   اِعيلَ احْلَاِفُظ،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  ْبِن  الصَّفَّاُر،  مَِّد 
قَااَل  اْلَمْرَوِزي  ُسَلْيَماَن،  َجاِبٍر  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  اْلَعْنربَِ : حدثنا  َماِلٍك  ْبُن  احْلُر   َأيِب ، حدثنا  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  ُشْعَبُة،    ي ، حدثنا 

قَ اأْلَ  قَاَل:  هللِا  َعْبِد  َعْن  اَّللَُّ ْحَوِص،  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َعَلْيهِ اَل  َوَسلََّم:    ف َ   َوَرُسولَُه،  َيُِبَّ هللاَ  أَنَّهُ  يَ ْعَلَم  َأْن  ِمْن َسرَّهُ  ْلي َْقَرْأ يف " 
 اْلُمْصَحِف "  

 َماِلٍك، َعْن ُشْعَبَة "  َد ِبِه أَبُو َسْهٍل احْلُر  ْبنُ رَّ فَ رُِوَي هِبََذا اإْلِْسنَاِد َمْرفُوًعا َوُهَو ُمْنَكٌر ت َ " َهَكَذا 
 رجاله موثقون. سناده # قال المحقق: إ

 

نْ يَا، حدثنا َعْبُد اأْلَعْ   رَبان احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، حدثناَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأخْ   -  2030 ُن ى بْ لَ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
الْ َواِصٍل اأْلََسِدي ، َحدََّثِِن  ْبُن َعاِصٍم  َأمْحَُد  ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ ، حدثنا َحْفصُ َعبَاَداِن    َبَسةَ  َمْيُموٍن، َعْن َعن ْ ْبِن  ْبُن ُعَمَر     ، اْلُكويفِّ ِن 

َأْسَلَم، عَ  اْبِن  اْْلُْدِريِّ َعِن  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  اَّللَُّ الَ قَ   ْن  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  َأعْ :   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َأْعيُ نَ   ُكْم  طُوا 
َوَما َحظ َها ِمنَ َحظَّهَ  اْلِعبَاَدِة " ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا،  ِمَن  ا ا  اْلِعبَاَدِة؟ قَاَل: " النَّظَُر يف  َوااِلْعِتبَاُر ِعْندَ   ِفيِه،  َوالت ََّفك ُر    ْلُمْصَحِف، 

 ئِِبِه " َجاعَ 
  َأْعَلمُ ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف َوهللاُ 

 تالف. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا أَبُو اْْلَِطيِب َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الشَِّعرِيي  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو الطَّيِِّب    -  2047
مُحَْيٍد،  اضِ قَ الْ  ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا  ذَ ي،  َفَشَكْوُت  رَِمْدُت  جَ قَاَل:  ِإىَل  فَ َقاِلَك  رَِمْدُت رِيٍر،  فَِإّنِ  اْلُمْصَحِف،  يف  النَّظََر  َأِدِم  َل: 

يل: َأِدِم النَّظََر    َذِلَك ِإىَل ِإبْ َراِهيَم فَ َقالَ   تُ َكوْ َأِدِم النَّظََر يف اْلُمْصَحِف؛ فَِإّنِ رَِمْدُت َفشَ َذِلَك ِإىَل اْلُمِغريَِة فَ َقاَل يل:    َفَشَكْوتُ 
النَّظَ ِإّنِ رَِمدْ ْلُمْصَحِف؛ فَ يف ا َأِدِم  ِإىَل َعْلَقَمَة فَ َقاَل يل:  اْلُمْصَحِف؛ فَِإّنِ رَِمْدُت فَ ُت َفَشَكْوُت َذِلَك  ِإىَل َر يف  َشَكْوُت َذِلَك 

َمْسُعوٍد، فَ َقا ْبِن  اْلُمْصَحِف؛  يل  َل:َعْبِد هللِا  النَّظََر يف  ِإىَل فَِإّنِ رَِمْدُت َفَشَكْوتُ   َأِدِم  َعَلْيِه َوَسلََّم  َرُسوِل هللاِ  َذِلَك   ُ  َصلَّى اَّللَّ
"  : َأِدِم النَّظََر يف اْلُمْصَحفِ يل َل َكْوُت َذِلَك ِإىَل ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َقاَر يف اْلُمْصَحِف فَِإّنِ رَِمْدُت َفشَ فَ َقاَل يل: " َأِدِم النَّظَ 

، َهَكَذا  َبْكٍر، عْن حُمَمَِّد ْبِن مُحَْيٍد الَد ْبِن مَحَْداَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َداُوَد اْلَمْخُضوِب َأيِب ُد ْبُن َأمحَْ ْمرٍو حُمَمَّ َوَرَواهُ أَْيًضا أَبُو عَ  رَّاِزيِّ
احْلََسِن اْلَقِصرِي، َعْن حُمَمَِّد ْبِن مُحَْيٍد ُمَسْلَساًل  ٍك َأيِب  ِب ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن محَْ َوَرَواهُ أَبُو ِبْشٍر اْلُمْصعَ  خِ رِياَكَما َأْخرَباََنهُ َشْيُخنَا يف التَّ 

 ْصَعِب  َمرْتُوٌك َوَهَذا َل ُمِغريََة، َوأَبُو ِبْشٍر اْلمُ َبدَ ٍر َجلَّ وقَاَل: يف ِإْسنَاِدِه َعْن َجرِيٍر، َعْن َمْنُصو َكايََة ِجرْبِيَل ِإىَل رَبِِّه َعزَّ وَ يِه شِ َوزَاَد فِ 
  أَْعَلمُ  اْلَباَلَء ِفيِه ِمْن حُمَمَِّد ْبِن مُحَْيٍد الرَّاِزيِّ َوهللاُ َكٌر، َوَلَعلَّ َحِديٌث ُمنْ 
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 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الص لَاةِ 
 

َأمْحََد    -  2049 ْبُن  َعِلي   َأمْحَدُ َأْخرَباََن  َأْخرَبان  َعْبَداَن،  ْبُن  ْبِن  ْبُن سَ   حُمَمَُّد  الد نْ يَا، حدثنا  َأيِب  اْبُن  الصَّفَّاُر، حدثنا   اَلمٍ ُعب َْيٍد 
، قَاَل: حدثنا اْلُفَضْيلُ   َسَن َعَلْيهِ ْبِن َأيِب رَبِيَعَة َوَأحْ   خَمُْزوٍم ِمْن َوَلِد َعْبِد هللاِ   َبِِن ْبُن ُسَلْيَماَن الن َمرْيِي ، َوذََكَر رَُجاًل ِمْن    اجْلَُمِحي 

َها، أَ الث َّنَاَء،  ُ َعَلْيِه َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  َضلُ فْ َوَسلََّم قَاَل: " ِقَراَءةُ اْلُقْرآِن يف الصَّاَلِة أَ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
أَْفَضُل ِمَن الصََّدقَِة،  اَلِة أَْفَضُل ِمَن التَّْكِبرِي َوالتَّْسِبيِح، َوالتَّْسِبيُح   َغرْيِ الصَّ اْلُقْرآِن يف   رْيِ الصَّاَلِة، َوِقَراَءةُ ِمْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن يف غَ 

 " ِر أَْفَضُل ِمَن الصَّْوِم َوالصَّْوُم ُجنٌَّة ِمَن النَّا  َوالصََّدَقةُ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #

 

 ي شَهْرِ رَمَضَانَ لِاسْتِكْثَارِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِ فِي ا   فَصْلٌ 
 

نا  حدث،  ُعب َْيٍد، حدثنا أَبُو مسلم ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ ِن َعْبَداَن، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بْ   -  2053
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْلَمِليِح، عَ َعْن َأيِب ا ا ِعْمَراُن، َعْن قَ تَاَدَة،َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، حدثن اَل: " أُْنزَِلْت ُصُحُف ْن َواثَِلَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

الت َّ ِإبْ َراِهيَم أَ  َوأُْنزَِلِت  ِمْن َشْهِر رََمَضاَن،  َلٍة  لَي ْ ِمْن َشْهِر رَمَ اةُ ْورَ وََّل  َوأُْنِزَل اإْلِجنِْ  ِلِستٍّ َمَضنْيَ  لَِثاَلثَ َضاَن،  ِمْن   َعْشَرةَ   يُل  َخَلْت 
 ْرآُن أِلَْرَبٍع َوِعْشرِيَن َمَضْت ِمْن رََمَضاَن "  َة َخَلْت ِمْن رََمَضاَن َوأُْنزَِل اْلقُ َشْهِر رََمَضاَن، َوأُْنِزَل الزَّبُوُر لَِثَماِن َعْشرَ 

 رجاله موثقون. إسناده لمحقق: ل اقا #
 

و ْبُن  حُمَمٍَّد الشَّْعَراِن ، حدثنا َعْمرُ   اْلُمَؤمَِّل، حدثنا اْلَفْضُل ْبنُ ُظ، َأْخرَبَِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  2054
اْلَواِسِطي ، حدثنا ُهَشْيٌم، َأْخرَبان   اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: "  ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، عَ نْيٌ ُحصَ َعْوٍن  لَ أُْنِزَل اْلقُ ِن  ِمَن ْرآُن يف  اْلَقْدِر  َلِة  ي ْ

ِإىَل  اْلُعْليَا  الد    السََّماِء  وَ السََّماِء  ُجَْلٌة  فُ رَِّق  نْ يَا  أُْقِسُم  اِحَدٌة، ُثَّ  اآْليََة }َفاَل  َوَتاَل  قَاَل:  ِننَي،  السِّ الن ُجوِم{ ]الواقعة: وَ ِبَِ يف  اِقِع 
 اَل: نُ زَِّل ُمت ََفّرِقًا " [ قَ 75

 رجاله موثقون. إسناده  # قال المحقق:
 

 فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْمُمَارَاةِ فِي الْقُرْآنِ 
 

أَ   -  2060 اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  اْلَقطَّاُن، حدثنا  َبْكٍر  أَبُو  قَ ُسفَ يُو ْخرَبان  يُوُسَف،  ْبُن  حُمَمَُّد  اَل: ذََكَر  ، حدثنا 
نا أَبُو َأمْحََد الز برَْيِي ،  مْحَُد ْبُن اْلَولِيِد اْلَفحَّاُم، حدث ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَبان أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزي ، حدثنا أَ بُو احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَ ُسْفيَاُن ح، وَ 

ُ َعَلْيِه    ُهَريْ َرَة،يِه َعْن َأيِب ِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِ ْبِن إِبْ َراِهيَم، َعْن ُعَمَر بْ   دِ َسعْ حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 جْلَِداُل يف اْلُقْرآِن ُكْفٌر " َوَسلََّم: " ا
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 احدى طريقيه فيها ضعف. المحقق: إسناده # قال 
 

ُن ْبُن َحِبيٍب، حدثنا أَبُو َداُوَد، حدثنا فُ َلْيُح بْ    ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يُوُنسُ َعْبُد هللاِ َأْخرَبان  و َبْكِر ْبُن فُوَرٍك،  بُ  أَ َأْخرَبانَ   -  2061
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   هللاِ    َيَساٍر، َعْن َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َأنَّ َرُسولَ  َأيِب النَّْضِر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنِ ُسَلْيَماَن، َعْن َساملٍِ  قَاَل: " اَل   َصلَّى اَّللَّ

   اًل ِفيِه ُكْفٌر "فَِإنَّ ِجَدا اْلُقْرآِن جُتَاِدلُوا يف 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ُف ْبُن يَ ْعُقوَب، مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، حدثنا يُوسُ حمَُ ُن مَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِرُئ، َأْخرَبان احْلََسُن بْ و احْلََسِن َعِلي  ْبُن حمَُ رَباََن أَبُ َأخْ  - 2069
َفَة، َعْن ُمْسِلمِ ، حدثنا ِإَسَْ و الرَّبِيعِ حدثنا أَبُ  ، َعْن َأيِب ُجَهْيٍم  ْبِن َسِعيٍد َمْوىَل اْبِن احْلَْضَرمِ اِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَزِيُد ْبُن ُخَصي ْ يِّ

، َأنَّ رَُجَلنْيِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْتََ  َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اِمنْ   اأْلَْنَصاِريِّ ا يَ ْزُعُم أَنَّهُ تَ َلقَّاَها ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى  آيٍَة ِكاَلِهَُ اراََي يف  َّللَّ
يًعا حَ   اَّللَُّ  َعَلْيِه َوسَ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَشيَا جَِ  ُ أَتَ يَا َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه وَ وَِكاَلُِهَا ذََكَر ِلَرُسوِل هللاِ   َم،لَّ ّتَّ   ُ هُ  َسلََّم أَنَّ  َصلَّى اَّللَّ

َعَها َعَلْيِه َوسَ   َسَِ  ُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ أُ ِمْنُه، َفذََكَر  اْلُقْرآَن  ِإنَّ َهَذا  ِفيِه، فَ لََّم قَاَل: "  َعِة َأْحُرٍف، َفاَل ُْتَارُوا   نَّ إِ ْنِزَل َعَلى َسب ْ
 اْلِمَراَء ِفيِه ُكْفٌر " 

 رجاله ثقات. إسناده لمحقق: # قال ا
 

ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َحاَق، حدثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، حد حْلََسُن اْلُمْقِرُئ، َأْخرَبان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإسْ اَن أَبُو اَأْخربََ   -  2070
َة، َعْن يَزِيَد ْبِن اْْلَادِّ، َعْن ُبْسِر ْبِن  ْبِن خَمَْرمَ اْلِمْسَوِر    ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبنِ حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر    ِر،زِيَبْكٍر، حدثنا اْبُن َأيِب اْلوَ 

وا اْلُقْرآَن َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اق َْرءُ  عَ ، َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ يِب قَ ْيٍس َمْوىَل َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ َسِعيٍد، َعْن أَ 
َعةِ  َا قَ رَ َأْحُرٍف، فَ  َعَلى َسب ْ ُتْم، َواَل ُْتَارُوا ِفيِه، فَِإنَّ اْلِمَراَء ِفيهِ َأمي   ُكْفٌر "   ْأتُْ َأَصب ْ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ُد ْبُن  رَبان حُمَمَّ رََجاٍء، َأخْ   ُم ْبُن َعِليٍّ، حدثنا اْبنُ مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنا ِهَشا ا أَ دثنَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ح  -  2074
َرأَ َعَلْيِهُم قَ  ف َ  َمْسُعوٍد، أَنَّهُ َأََتهُ اَنٌس ِمْن َأْهِل اْلُكوَفةِ رَُجٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ   ِبٍس، َعنْ طَْلَحَة، َعْن زُبَ ْيِد َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعا

َفُد لِ ِلُفوا يف اْلُقْرآِن َواَل يَ ت َنَازَُعوا ِفيِه، فَِإنَّهُ اَل َيَْ ْن اَل ََيْتَ َوَجلَّ، َوأَ   َرُهْم بِت َْقَوى هللِا َعزَّ السَّاَلَم، َوأَمَ  َكث َْرةِ تَِلُف َواَل يَ ْنَسى، َواَل يَ ن ْ
اإْلِ  َشرِيَعَة  َأنَّ  تَ َرْوَن  أََفاَل  َوف َ اَل سْ الرَّدِّ  ُحُدوُدَها،  َواِحَدٌة  ِفيِه  فِ ِم  هللِا  َوَأْمُر  َوَلوْ َراِئُضَها  َشْيءٌ   يَها،  ِبَشْيٍء    َكاَن  َيَُْمُر  احْلَْرَفنْيِ  ِمَن 

اآْل  احْلَْرُف  َعْنهُ  َهى  َوَلكِ يَ ن ْ ااِلْخِتاَلَف،  َذِلَك  َأْن  َخُر َكاَن  أَلَْرُجو  َوِإّنِ  ِلَذِلَك ُكلِِّه،  َجاِمٌع  اْلي َْوَم  ونَ َيكُ نَّهُ  ِفيُكُم  َأْصَبَح  َقْد  ِمَن  
ُلُغهُ اإْلِِبُل وُهَو َأْعَلُم ِبَِ ا يف النَّاسِ ْن َخرْيِ مَ اْلِفْقِه َواْلِعْلِم مِ   َعَلْيِه َوَسلََّم لََقَصْدتُهُ  ا أُْنِزَل َعَلى حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ ، َوَلْو َأْعَلُم َأَحًدا تَ ب ْ
" يَ ْعِرُض َعَلْيِه اْلُقْرآَن ُكلَّ َعاٍم َمرًَّة، فَ َعَرَض   َسلََّم َكانَ  َعَلْيِه وَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ىَل ِعْلِمي، فَ َقْد َعِلْمُت َأنَّ إِ   ًماَحّتَّ َأْزَداَد ِعْل

ِفيِه َمرََّتنْيِ، َفُكْنُت  َعامَ   َ تُ ُويفِّ َأْخرَبَِن َأّنِ حُمِْسٌن، َفمَ   ِقَراَءِت َفاَل َيَدعْ ق َ   نْ ِإَذا قَ َرْأُت َعَلْيِه  َعَلى  َها، َوَمنْ َرأَ  َعن ْ َعَلى  َها رَْغَبةً   قَ َرأَ 
 َد حِبَْرٍف ِمْنهُ َجَحَد ِبِه ُكلِِّه " َهِذِه احْلُُروِف َفاَل يََدْعهُ رَْغَبًة َعْنهُ فَِإنَّ َمْن َجحَ َشْيٍء ِمْن 

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
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 ريِ بِالظَّنِّ  سِ فْ فَصْلٌ فِي تَرْكِ التَّ 
 

ُر، احْلََسُن ْبنُ َأْخرَبانَ   -  2082  ْفيَاَن، َأنَّ ُهْدبَةَ َجدِّي احْلََسُن ْبُن سُ   َأْخرَبان ِإْسَحاُق ْبُن َسْعِد ْبِن احْلََسِن، حدثنا   حُمَمٍَّد اْلُمَفسِّ
ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبَن َخاِلٍد، حَ  اْلقَ ْبنِ   دَّثَ ُهْم، قال حدثنا مَحَّاُد  ْبِن ُجْدَعاَن، َعِن  َأنَّ  زَْيِد  ْبِن حُمَمٍَّد،  َبْكرٍ   اِسِم  دِّيَق   َأاَب  الصِّ

َبْكٍر،   يِب أَ   هللِا ِبَرْأٍي " َوَرَواهُ اْبُن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعنْ   ْرٍض تُِقل ِِن ِإَذا قُ ْلُت يف ِكتَابِ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: " َأي  ََسَاٍء ُتِظل ِِن، َوَأي  أَ 
 ا " تَاِب هللِا ِبَغرْيِ َما َأرَاَد هللاُ ُسْبَحانَهُ َوتَ َعاىَل هبَِ آيٍَة ِمْن كِ   قُ ْلُت يف َل يف َمْتِنِه: " ِإَذا َأانَ َكَذِلَك ُمْرَساًل، َوقَا

 ضعيف وهو مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

، َأْخرَبان يَزِيُد ِد هللِا التَّمِ اِهيُم ْبُن َعبْ  يَ ْعُقوَب، حدثنا إِبْ رَ  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبنُ انربََ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ   - 2084 يِمي 
ثَ نَا أَبُوْبُن َهارُوَن، َأْخرَبان مُحَْيٌد،   ، َأْخرَبان يَ ْعُقوُب ْبُن اقُ ْسحَ َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدََّثِِن َأيِب، حدثنا إِ   َعْن أََنٍس، ح قَاَل: َوَحدَّ

ْنُه، ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ عَ  ْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك، َأْخرَبَهُ أَنَّهُ َسَِعَ اِلٍح، َعِن ايِب، َعْن صَ اِهيَم ْبِن َسْعٍد، حدثنا أَ ِإبْ رَ 
وَ  َوِعن َبًا  َحبًّا  ِفيَها  نَا  َوزَيْ ُتواًن َوََنْاًل َوَحَدائِ ْضبً قَ يَ ْقَرأُ: }فَأَنْ ب َت ْ َوأَ ا  َوفَاِكَهًة  { ]عبس:  َق غُْلبًا  َفَما   [ "28ابَّ َعَرف ْنَا  َقْد  َهَذا  َفُكل  

؟ ُثَّ نَ َقَض َعًصا َكاَنْت يف   اِب " ِكتَ الْ التََّكل ُف اتَِّبُعوا َما تَ َبنيََّ َلُكْم ِمْن َهَذا   يَِدِه، فَ َقاَل: َهَذا لََعْمُر هللِا اأْلَب 
 ثقات. رجاله  # قال المحقق: إسناده 

 

 التَّفْخِيمِ وَالْإِعْرَابِ فَصْلٌ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِ 
 

ْبِن ُمْكَرٍم، حدثنا   نْيِ ُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، َأْخرَبان حُمَمَُّد ْبُن احْلُسَ ، َأْخرَبان أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  2092
، َأْخربََ َنْصُر ْبُن عَ  َثِِن أَبُو الزِّ هللِا، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن عَ    ْبُن َعْبدِ ان َبكَّارُ ِليٍّ اجْلَْهَضِمي  اَنِد،  ْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ

ُ َعلَ ِن النَِّبِّ َصلَّى  ، عَ تٍ زَْيِد ْبِن ََثبِ   َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيٍد، َعنْ  َئِة الطَّرْيِ ُعْذرًا َأْو  َم قَاَل: " أُْنِزَل اْلُقْرآْيِه َوَسلَّ اَّللَّ ُن اِبلت َّْفِخيِم َكَهي ْ
 اهُ َهَذا يف اْلُقْرآِن "  اَل لَهُ اْْلَْلُق َواأْلَْمُر، َوَأْشبَ ْذرًا َوالصََّدَفنْيِ َوأَ نُ 

ِمْثَل َكاَلِم النَِّساِء،    اِل َواَل َُيَْضَع الصَّْوُت ِبِه فَيُكونُ ُم َأْن يُ ْقَرأَ َعَلى ِقَراَءِة الّرِجَ لَ : " َوَمْعََن َهَذا َوهللاُ َأعْ  هللاُ قَاَل احْلَِليِمي  َرمِحَهُ 
َيدْ  اإْلَِمالَةِ َواَل  َوَقْد َيُوُز َأنْ   ُخُل يف َهَذا َكَراِهَيةُ  بَ ْعُض اْلُقرَّاِء،  يَ الَّيِت اْختَاَر  اِبلت َّْفِخي كُ   اْلُقْرآُن نَ َزَل  َمَع َذِلَك يف وَن  َص    ِم، َورُخِّ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َوَعَلى َهذَ َمالَُتهُ َعَلى ِلَساِن ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم " قَاَل الْ ا ََيُْسُن إِ ِإَمالَِة مَ  ا إن َصحَّ َهَذا اإْلِْسنَاُد فَ َيُجوُز َأْن  ب َي ْ

  ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم، يف ِقَراَءِة بَ ْعِضَها َعَلى َما َعَلى ِلَسانِ    الر ْخَصةُ  َهَذا اْْلرََبِ، َوَورََدتِ ِذِه اأْلَْلَفاِظ َكَما رُِوَي يف  هَ ولُ َيُكوَن نُ زُ 
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َمقْ الْ  َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد  َذَهَب ِإلَْيِه بَ ْعُض اْلُقرَّاِء، َويف   َصلَّى اَّللَُّ   ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ   رُبِيِّ

وَ  " َعَلْيِه  َغَرائَِبهُ  َواْلَتِمُسوا  اْلُقْرآَن  َأْعرِبُوا   "  َسلََّم 
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َمٍر، حدثنا اْبُن  ٍر اجْلَْوَهِري ، حدثنا أَبُو َمعْ اوِ سَ ِن َعْبَداَن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنا ابن مُ َأْخرَباََنهُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد بْ  - 2093
 ْبِن َسِعيٍد، َفذََكَرهُ َعْبِد هللِا ِئَدَة، َعْن َأيِب زَا 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

نا أَبُو َبْكِر بَاِن ، َحدَّثَ نَا َجدُِّي، حدثي ْ الشَّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َسْعِد ْبِن احْلََسِن ْبِن ُسْفيَاَن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حد اَن أَبُوَأْخربََ  - 2094
َبَة، حدثنْبُن َأيِب شَ  َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِي ، َعْن  ا أَبُو ُمَعاي ْ ُ  أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَ ِويََة، َحدَّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ائَِبهُ " بُوا اْلُقْرآَن َواْلَتِمُسوا َغرَ رِ َأعْ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن اجْلَْهِم : حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَااَل   -  2095
َثُم ْبُن خَ لسَّ  اْبِن َهارُونَ  َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِن ُمَعارِ ِقيٍل، َأْخربََ اِلٍد، َعْن ُعب َْيِد ْبِن عَ َمِري ، حدثنا اْْلَي ْ  ُك ْبُن َعبَّاٍد، َحدَّ

َأيِب  َثِِن  َحدَّ اْلَمْقرُبِي ،  َصلَّ َسِعيٍد  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  َأْعرِ اَّللَُّ   ى،   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َواتَِّبُعو   اْلُقْرآَن،  َغَرائَِبهُ بُوا   ا 
ُبوا نِ ْجتَ َوُمَتَشاِبٍه َوَأْمثَاٍل، فَاْعَمُلوا اِبحْلاََلِل َوا  َأْوُجٍه: َحاَلٍل َوَحَراٍم َوحُمَْكمٍ  فَ َراِئُضهُ َوُحُدوُدُه، فَِإنَّ اْلُقْرآَن نَ َزَل َعَلى ََخَْسةِ َوَغَرائُِبهُ 

 ْمثَاِل " رِبُوا ابأْلَ اِبِه َواْعتَ ْحَكَم َوآِمُنوا اِبْلُمَتشَ احْلََراَم َواتَِّبُعوا اْلمُ 
 ضعيف بمرة. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  2096 بْ َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  َسْهٍل  الْ و  َنْصَرَوْيِه  َخْنٍب، حدثناُن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  إِ أَبُ   َمْرَوِزي ، حدثنا  ِإَْسَاِعي اِعيَل حمَُ َسَْ و  ْبُن  َل،  مَُّد 
 َعَلْيِه َمَر، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ ، َعِن اْبِن عُ ِقيَُّة، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعْن اَنِفعٍ َوْهٍب، حدثنا بَ   حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ 

 ِإْعَراٍب َكاَن لَهُ ِبُكلِّ َحْرٍف قَ َرأَ ِبَغرْيِ   َنًة، َوَمنْ َحْرٍف ِمْنهُ ِعْشُروَن َحسَ   يف ِقَراَءتِِه َكاَن َلهُ ِبُكلِّ َب  رَ َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن فََأعْ 
َأْخربََ   " َحَسنَاٍت  احْلَاِفُظ، حدثنَعْشُر  َعْبِد هللِا  أَبُو  هللِا الصَّفَّ اَن  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْمِ ،  ارُ ا  ِإَْسَاِعيَل الرتِّ أَبُو  ِذي ، حدثنا 

 نا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َفذََكَرهُ ِطيََّة، حدثَوْهِب ْبِن عَ حدثنا حُمَمَُّد ْبُن 
 رجة لشيخ المؤلف. جد تلم أ# قال المحقق: إسناده 

 

اِلٍح،  َماَن ْبِن صَ ََي ْبُن ُعثْ هللِا التَّاِجُر، حدثنا َيَْ مَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد حمَُ ٍر  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو َجْعفَ َأْخرَبانَ  - 2097
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمُ حدثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، حدثنا أَبُو ِعْصَمَة، َعْن زَ  َل: قَاهُ  َسيِِّب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعنْ ْيٍد اْلَعمِّيِّ

 َأْعَرَب بَ ْعَضهُ َوحَلََن يف ْعَربَهُ ُكلَّهُ فَ َلهُ ِبُكلِّ َحْرٍف َأْربَ ُعوَن َحَسَنًة، فَِإنْ ُقْرآَن فَأَ ْن قَ َرأَ الْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
ئًا فَ َلهُ ِبُكلِّ حَ رِ يُ عْ  فَ َلهُ ِبُكلِّ َحْرٍف ِعْشُروَن َحَسَنًة، َوِإْن مَلْ بَ ْعِضهِ   ْرٍف َعْشُر َحَسنَاٍت " ْب ِمْنهُ َشي ْ

 ضعيف جدا. ناده # قال المحقق: إس
 

 فَصْلٌ فِي تَرْكِ خَلْطِ سُورَة  بِسُورَة  
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دثنا  ْبُن اْلَفْضِل، حدثنا ِمْنَجاٌب، حُس  ا َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، حدثنا َعبَّ مْحََد ْبِن َعْبَداَن،   َعِلي  ْبُن أَ َأْخرَبانَ   -  2105
، قَاَل: َكاَن أَبُو َبْكٍر َيَُ َعْن َأيِب إِ   َعْن أَبِيِه،اْبُن َأيِب زَائَِدَة،   َهُر ِبِقرَاَءتِِه،  اَفُت ِإَذا قَ َرأَ، وََكاَن ُعَمُر يَْ ْسَحاَق، َعْن َهاِنٍئ، َعْن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْن َهِذِه، َفذُِكَر لِلنَِّبِّ صَ َومِ ِه  وََكاَن َعمَّاٌر َيَُْخُذ ِمْن َهذِ  ُع َمْن  أِلَيِب َبكْ   َم، فَ َقالَ لَّى اَّللَّ َُتَاِفُت " قَاَل: ِإّنِ ُأَسِْ ٍر: " ملَ 
جَتَْهُر؟ " قَاَل: أُ أاَُنِجي، َوقَا لُِعَمَر: " ملَ  لِعَ َل  اْلَوْسنَاَن، َوقاَل  َوأُوِقُظ  الشَّْيطَاَن  الس  ارٍ مَّ ْفزِعُ  َوِمْن َهِذهِ  : " ملَ َتَُْخُذ ِمْن َهِذهِ  ورَِة 

 ِه َما لَْيَس ِمْنُه؟ قَاَل: " اَل " قَاَل: " َفُكلٌّ طَيٌِّب " َأََتِْلُط بِ   ِة؟ " قَاَل:الس ورَ 
 رجاله موثقون. قال المحقق: إسناده  #

 

ثنا َنْصُر ِن َمطٍَر، حدُن ِبْشِر بْ لََوْيِه، حدثنا حُمَمَُّد بْ ٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ابَ كْ و بَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ   -  2106
ُهَريْ َرَة،   َأيِب َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن    اْلُمْشَمِعل  يَ ْعِِن اْبَن ِمْلَحاَن،  ْبُن َحرِيٍش الصَّاِمُت ِإْماَلًء ِمْن ِكتَابِِه، حدثنا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َعِن النَِّبِّ َصلَّى ْعُتَك  أِلَيِب َبكْ   أَنَّهُ قَالَ اَّللَّ دِّيِق َرِضَي هللاُ َعْنُه: " اَي َأاَب َبْكٍر َسَِ  اْلبَارَِحَة َوأَْنَت ُتَصلِّي، َوأَْنتَ ٍر الصِّ
ْعُتَك ايَ ْعُت َمْن اَنَجْيُت، ُثَّ قَاَل  ََسَّ َُتَاِفُت ِبِقَرائَِتَك " قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َقدْ  اَءِة " فَ َقاَل: اَي َرُسوَل  ُر اِبْلِقرَ ُعَمُر جَتْهَ  ِلُعَمَر: " َوَسَِ

َوأُوقِ  الشَّْيطَاَن  أُطَارُِد  ِباَل هللِا،  اَي   " قَاَل:  ُثَّ  اْلَوْسنَاَن،  تَ ْقرَأُ ُظ  ُتَصلِّي،  َوأَْنَت  اْلبَارَِحَة  ْعُتَك  َوَسَِ مِ ُل  َهِذهِ    نْ   َوِمْن  الس ورَِة  َهِذِه 
ل ُكْم ِة َوِمْن َهِذِه الس ورَِة، قَاَل: " كُ هللِا بَ ْعُضهُ ِإىَل بَ ْعٍض َفُكْنُت أَق َْرأُ ِمْن َهِذِه الس ورَ   ، َكاَلمُ اَي َرُسوَل هللاِ لس ورَِة " فَ َقاَل: نَ َعْم  ا

 َقْد َأَصاَب " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

  عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ تَام ةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ءَةَ وَالد لِيلُ يَةِ سِوَى سُورَةِ بَرَا اءِ السُّورَةِ بِالتَّسْمِ ي ابْتِدَ فِ   لٌ فَصْ 
 

ِلُد ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، حدثنا َخاُن  بْ   و اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَّدُ احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن    -  2114
ُ َعَلْيهِ ِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، أَ وَن، َعِن ابْ ُر ْبُن َهارُ ْبُن ِخَداٍش، حدثنا ُعمَ   َوَسلََّم " نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

[ آيَ َتنْيِ }الرَّمْحَِن  2ة:  ِمنَي{ ]الفاحتبِّ اْلَعالَ ا آيًَة }احْلَْمُد َّللَِِّ رَ [ فَ َعدَّهَ 1الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  ِن  قَ َرأَ يف الصَّاَلِة }ِبْسِم هللِا الرَّمحَْ 
َك نَ ٍت }َماِلِك يَ ْوِم الدِّيِن{ َأْرَبَع آ [ َثاَلَث آايَ 1الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:   َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ [  5نُي{ ]الفاحتة:  عِ ْستَ اَيٍت، َوقَاَل: َهَكَذا }ِإايَّ

 َأَصاِبِعِه " َوَجََع ََخَْس 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َة، حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن اجْلَْهِم  مَُّد ْبُن َحاِمٍد التَِّميِمي  ِِبَكَّ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، َأْخرَبان أَبُو رََجاٍء حمَُ   -  2116
َخالِ مَ لسَّ ا ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ ُعَمرُ ِري ، حدثنا  اْلُمْقرُِئ، حدثنا  َهارُو ٍد  ْبُن  اْلب َْلِخي    أُمِّ َن  َعْن  ُمَلْيَكَة،  َأيِب  اْبِن  َعِن  ُجَرْيٍج،  اْبُن  ، حدثنا 

اَّللَُّ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  "َسَلَمَة،  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  الرَّ     هللِا  }ِبْسِم  ]الفاحتة:    نِ محَْ يَ ُعد   فَ 1الرَِّحيِم{  آيًَة  َربِّ ا[  َّللَِِّ  }احْلَْمُد  صلًة 
 "  الدِّيِن{ وَكَذِلَك َكاَن يَ ْقَرُؤَهانَي الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َماِلِك يَ ْوِم اْلَعاَلمِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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قَ أَ   -  2117 آَخرِيَن  يف  احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  حُمَمَّدُ   وا:الُ ْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  حُمَمَّ   حدثنا  حدثنا  يَ ْعُقوَب،  ِإسْ ْبُن  ْبُن  َحاَق ُد 
نَاَك سَ : َأْخرَبَِن َأيِب، أن َسِعيِد ْبِن جُ اِن ، حدثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: قَاَل اْبُن ُجَرْيجٍ الصَّغَ  عً َبرْيٍ، َأْخرَبَهُ َوقَاَل َلُه: }َولََقْد آتَ ي ْ ا ب ْ

اْلعَ  َواْلُقْرآَن  اْلَمثَاِن  ]احلجر:  ِمَن  هِ 87ِظيَم{  قَاَل:  الْ [  أُم   قَالَ َي  الرَّمحَْ ُقْرآِن،  هللِا  }ِبْسِم  ُجَبرْيٍ  ْبِن  َسِعيِد  َعَلى  َوقَ َرأَ  َأيِب  ِن  
يِب  اَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ أِلَ [ اآْليََة السَّابَِعَة، قَ 1احتة:  الف{ ] َمَها ُثَّ قَاَل: }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ [ َحّتَّ َختَ 1الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  

اآْليََة السَّابَِعَة " قَاَل اْبُن َعبَّاٍس:  [ "  1الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:    ِن َعبَّاٍس َكَما قَ َرْأَُتَا َعَلْيَك ُثَّ قَاَل: }ِبْسِم هللاِ َها َعَلى ابْ َوقَ َرأَ 
َلُكْم " َلُكْم َفَما َأْخَرَجَها أِلَحَ هللاُ   َها" َفَدَخرَ    ٍد قَ ب ْ

 وفًا َوَمْرفُوًعا  َأيِب طَاِلٍب، َورُّوِينَا َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْوقُ َهَذا َعْن َعِليِّ ْبنِ  َورُوِّينَا يف َمْعََن 
   ضعيف. # قال المحقق: إسناده

 

، َأْخرَبان َجدِّي أَبُو َعْمرِ مِ لَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس   -  2118 ن َْيِد، حدثنا ُعْقَبةُ احْلَُسنْيِ ْبِن اجلُْ   ْخرَبان َعِلي  ْبنُ و ْبُن جُنَْيٍد، أَ ي 
، َوَعمَّ بَُكرْيٍ، حدثنا َعْمُرو ْبُن ِِشٍْر، عَ  ْبُن ُمْكَرٍم، حدثنا يُوُنُس ْبنُ  ْعنَا َرُسوَل هللِا  ، قَ ارٍ ْن َجاِبِر َعْن َأيِب الط َفْيِل، َعْن َعِليٍّ ااَل: " َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ صَ   فَاحِتَِة اْلِكتَاِب " [ يف 1واَبِت ِب }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة: يف اْلَمْكتُ  َم َيَْهرُ لَّى اَّللَّ
 َشَواِهَد َهَذا يف ِكتَاِب الس َنِن َوَغرْيِهِ  َوَقْد رُوِّينَا

 ضعيف. : إسناده حقق الم# قال 
 

َوَأْخرَباََن أَبُو   َواِسِطي ، حَد ْبِن ُعْثَماَن الْ ان أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، َأْخرَبان َسْهُل ْبُن َأمحَْ  احْلَاِفُظ، َأْخربََ  أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ   -  2119
َأْخرَبان خَمَْلدُ   َعْبدِ  ِإْماَلًء،  الس َلِمي   أَ ُن  بْ   الرَّمْحَِن  اْلبَاقُ ْرِحي ، حدثنا  الرَّمحَْ َجْعَفٍر  َعْبِد  ْبُن  َمْرزُ مْحَُد  ْبِن  َأيِب ِن  ْبِن  قَااَل:  وِق  َعْوٍف،   

ٍد، َعْن أَبِيِه، مَّ حمَُ  ، حدثنا اجْلَْهُم ْبُن ُعْثَماَن، َعْن َجْعَفِر ْبنِ دثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع اْلَمِديِِن  حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِعيَسى اْلَواِسِطي ، ح
ُت: أَقُوُل: احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ َوَسلََّم: " َكْيَف تَ ْقَرأُ ِإَذا اف ْت ََتْحَت الصَّاَلَة؟ " قُ ْل   َعَلْيهِ  َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل هللاِ َعْن َجاِبٍر،  

 [ " 1يِم{ ]الفاحتة: حِ لرَّ َعاَلِمنَي، فَ َقاَل: " ُقْل: }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن ا الْ 
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

،  َعِليٍّ اْلَمْوِصِلي ، حدثنا َعِلي  بْ ْخرَبان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَ َأْخرَباََن أَبُو عَ  - 2120 ُن َحْرٍب اْلَمْوِصِلي 
، َعْن نُوِح ْبِن َأيِب ِباَلٍل، َعْن ْبِن َجْعَفرٍ   ِد احْلَِميدِ  ْبُن ِعْمَراَن، َعْن َعبْ ِد اْلَمْوِصِلي ، حدثنا اْلُمَعاىَف احِ وَ حدثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الْ 

َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل رَ َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " }احلَْ ، َعْن   ُ اْلَعاَلِمنَي{ ]الفاحت َّللَِّ ْمدُ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ [ 2ة:   َربِّ 
َسَقَط   ْرآِن " فَاحِتَةُ اْلِكتَاِب َوِهَي أُم  اْلقُ [ َوِهَي السَّْبُع اْلَمثَاِن، َوِهيَ 1ِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  هللِا الرَّمحَْ   نَّ }ِبْسمِ َسْبُع آاَيٍت َأوَّْلُُ 

َا ُهَو اْبُن ٍر، َوقَاَل اْبُن َأيِب َسِعيٍد: إِ فَ َجعْ ِمْن ِإْسنَاِدِه َعْبُد احْلَِميِد ْبُن   َمْعَبٍد  َّنَّ
 منقطع.: إسناده # قال المحقق 
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َأْخربََ   -  2121 َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   الصَّفَّارُ َأْخرَباََن  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  َعْبدِ اَن  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  َْتْتَاٌم، َحدَّ ثَ نَا  اِحِد وَ الْ   ، َحدَّ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،  َجْعَفٍر، َعْن نُوِح ْبِن َأيِب ِباَلٍل، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربُِ   ِميِد ْبنِ ْن َعْبِد احلَْ ْلُمَعاىَف ْبُن ِعْمَراَن، عَ اْلَمْوِصِلي ، َحدَّثَ نَا ا  يِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل، َفذََكرَ َأنَّ َرُسولَ   هُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 

 

 ْبِن أَي وَب ْبِن َعْبُد هللِا ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   حُمَمَّدٍ   ْهَرَجاِن  هِبَا، َأْخرَبان أَبُوُد ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيهُ اْلمِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ   -  2122
، بِب َْغَداَد، حدثنا أَبُو  ي  ْبُن ََثِبٍت، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، ْخرَبان َعلِ لصَّبَّاِح، أَ ِسُب، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن اَة اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد احْلَازَ بَ رْ َماِسيٍّ

، عَ  اْلَمْقرُبِيِّ َأنَّ َرُسوَل هللاِ َعِن  َأيِب ُهَريْ َرَة،  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " }ِبْسِم هللاِ ْن   ُ أُم   [  1مْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  الرَّ    َصلَّى اَّللَّ ِهَي 
 لسَّْبُع اْلَمثَاِن "  اِب َوِهَي ا أُم  اْلِكتَ  اْلُقْرآِن َوِهيَ 

 ْئٍب َكَما َنْذُكُرهُ يف اْلبَاِب الَِّذي يَِليهِ َوايَةُ اجْلََماَعِة َعِن اْبِن َأيِب ذِ َهَكَذا قَالَهُ َعِلي  ْبُن ََثِبٍت، َورِ 
 حسن.ق: إسناده قمحال # قال

 

َثِِن  أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ  - 2123 ِن ُسَلْيَماَن اْلِمْصِري ، حدثنا  ي  ْبُن أمَحَِّد بْ  َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَاِرِث، َأْخرَبان َعلِ  احْلَاِفُظ، َحدَّ
ُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َداُوَد الص ويف ،  ْخرَبان أَبُو احْلَُسنْيِ احْلَسَ ، أَ الِيِِن  مْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلمَ  أَ ْعدٍ َوَأْخرَباََن أَبُو سَ  ُر ْبُن ُمَساِفٍر التِّنِّيسي، حَجْعفَ 
اَرِك، حدثنا َساَلُم ْبُن  ُمبَ الْ ْيٍد، حدثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَساِفٍر، حدثنا زَْيُد ْبُن  ثَ نَا َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن محَُ نا اْلَولِيُد ْبُن أاََبَن، َحدَّ حدث

َأيِب َوْهٍب   طَاوُ اجْلََنِدي ، َحدََّثِِن  َعْن  ابْ ،  َعِن  َرُسوَل هللِا صَ ٍس،  َسَأَل  َعفَّاَن،  ْبَن  َأنَّ ُعْثَماَن  َعبَّاٍس،  َعْن ِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لَّى 
َنُه، َوبَ اْسٌم ِمْن َأَْسَاِء هللِا َعزَّ    وَ " هُ [ قَاَل:  1ْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة: }بِ  ِم ِإالَّ َكَما َبنْيَ   اأْلَْعظَ نْيَ اْسِم هللاِ َوَجلَّ َوَما بَ ي ْ

 هللِا يف اْلُمْسَتْدَركِ اْلُقْرِب " لَْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد  َسَواِد اْلَعنْيِ َوَبنْيَ بَ يَاِضَها ِمَن 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

رَباََن اْْلُْسَرْوِجْرِديِّ هِبَا وََكاَن َقْد َحجَّ قَ ْبِلي، َأخْ   ِد ْبِن مَحُْدونَ  حُمَمَّ َرُف أبَِيِب احْلََسِن َعِليِّ ْبنِ َأْخرَباََن بَ ْعُض َأْصَحايِب يُ عْ   -  2124
ا  ِِشِي ، حدثنْبُن َعْبِد الصََّمِد اْْلَا بِب َْغَداَد، حدثنا ِإبْ َراِهيُم  ي  َرشِ مَِّد ْبِن ُموَسى ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن الصَّْلِت اْلقُ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حمَُ 

ُد بْ  : " َأْغَفَل النَّاُس آيًَة ِمْن ِكتَاِب هللِا،  ْن َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ ُن َأْسَلَم، حدثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن لَْيٍث، عَ َخالَّ
ُ َعَلْيِه وَ ْت َعَلى َأَحٍد ِسَوى َرُسوِل هللاِ لَ ْنزِ َوَما أُ    [ 1 ُسَلْيَماَن " }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  َأْن َيُكونَ َسلََّم ِإالَّ  َصلَّى اَّللَّ

َعْنهُ  َهِقي  َرِضَي هللاُ  اْلب َي ْ ِإثْ بَاَِتَا ق ُ قَاَل  َأْصَحابِنَا يف  ِمْن  يَ ُقوُل  َوَمْن  اْلَعاِم، َوِإنَّ آانً رْ : "  الن َّْقِل  تَ َوارَثُوا     َعِن  َخَلًفا َعْن اْلُمْسِلِمنَي 
ُسورٍَة ِسَوى ُسورَِة بَ َراَءٍة َمَع َما [ َعَلى رَْأِس ُكلِّ  1ِحيِم{ ]الفاحتة:  َف اْلُقْرآِن َقْد أُثِْبَت ِفيَها }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَّ َسَلٍف َمَصاحِ 

َئٍة َواِحَدٍة ف َ وَ   ةٍ بَ ْعَدَها ِبِصفَ  ِبتُ َها يف َأوَِّل ُكلِّ ُسورٍَة ِسَوى ُسورَِة بَ َراَءٍة، َوَقْد  ِإنَّهُ يُ ثْ َك قُ ْرآاًن فَ َوَجَب َأْن َيُكوَن كل َذلِ اِحَدٍة َعَلى َهي ْ
 ْسُعوٍد َواْبِن ُعَمَر َما َدلَّ َعَلى َذِلَك " رُوِّينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن مَ 

 ضعيف. إسناده ق: محق# قال ال
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بْ َأْخرَباََن    -  2126 اْلَقاِسِم  رُ أَبُو  اْلُمَفسِّ َحِبيٍب  ْبِن عَ ُن  حُمَمَِّد  ْبُن  ََيََْي  زََكرايَّ  أَبُو  َأْخرَبان  اْلَعنْ ،  َعَلْيِه، حدثنا  ْبِد هللِا  ِقَراَءًة  رَبِي  
، قَاَل: حدثنا يَ عْ ِإبْ رَ  ْورَِقي ،  ُب  ُقو اِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اأْلََّْنَاِطي   ْبِن يَزِيَد،   ِإبْ َراِهيمَ َمِري ، َعنْ حدثنا أَبُو ُسْفيَاُن اْلَمعْ ْبُن إِبْ َراِهيَم الدَّ

ِإنَّ اْلفَ  ِلَعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر:  الرَّقَاِشيَّ زََعَم َأنَّ }ِبْسِم  قَاَل: قُ ْلُت  الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  ْضَل  الرَّمْحَِن  ِمَن ا1هللِا  آِن، قَاَل: رْ ْلقُ [ لَْيَس 
ْعُت اْبَن َعبَّاٍس يَ ُقوُل: " َكاَن َرُسوُل هللِا صَ  ْبَن ُجَبرْيٍ ْعُت َسِعيَد ْجَرأَ َهَذا الرَُّجَل، َسَِ ُسْبَحاَن هللِا َما أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َسَِ لَّى اَّللَّ

 َغرْيَُها " رََة َقْد ُخِتَمْت َوفُِتَح [ َعِلَم َأنَّ تِْلَك الس و 1حتة: لفا]ا  ْنزَِلْت َعَلْيِه }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ِإَذا أُ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #

 

ثنا احْلَُسنْيُ حد  ،مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِعيَسى ْبِن َعْبَدٍك الرَّاِزي  اْلَقطَّاُن بِب َْغَداَد، َأْخرَبان حمَُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضلِ   -  2127
اِعيَل، َعْن َعْمرِو ْبِن ُر ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيَد أَبُو ِإَسَْ حدثنا ُمْعَتمِ ْبُن َسْهٍم،  ِقيِقي ، حدثنا حُمَمَُّد  ْبُن ِإْسَحاَق الدَّ 

اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " كَ   ِدينَاٍر، َعنْ  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  ِإَذا  جِ   انَ َسِعيِد  ارْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم  َعَليْ أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى   ُ ِب  ِه َوَسلََّم  َّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ [ َعَرَف َرُسو 1}ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:  َا ُسورٌَة ُخِتَمْت، َواْستُ ْقبَِلْت الس ورَةُ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْخَرى  اأْلُ  َم َأنَّ

 " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا ا  -  2128 بَاِن ، حدثنا أَ حْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ َحدَّ ا َعِلي  مْحَُد ْبُن َحازٍِم اْلِغَفاِري ، حدثنُد ْبُن َعِليٍّ الشَّي ْ
 اْبِن َعبَّاٍس: " َعِن ُجَبرْيٍ، َعنِ َسِعيِد ْبِن  َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن   ُمَثَنَّ ْبِن الصَّبَّاِح، َعْن  َعنْ ،  ْبُن َحِكيٍم، حدثنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َا ُسو  َم َكاَن ِإَذا نَ َزَل ِجرْبِيُل فَ َقالَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ   " رَةٌ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َعِلَم أَنَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 ي فَضَائِلِ السُّوَرِ وَالْآيَاتِ  لٌ فِ فَصْ 
 

 ذِكْرُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 
 

احْلَاِفُظ،    -  2141 َعْبِد هللِا  أبو  أَ َأْخرَباََن  قَااَل: حدثنا  ْبُن ُموَسى،  اْلَعبَّاِس، حدثناَوحُمَمَُّد  َمْرزُوٍق، حدث  بُو  ْبُن  و  أَبُ نا  ِإبْ َراِهيُم 
، َعنْ يَانَ َعاِمٍر اْلَعَقِدي ، َعْن ُسفْ  ، َعِن الس دِّيِّ ، قَاَل: الث َّْورِيِّ اِب " َورُوِّينَا يف " السَّْبُع اْلَمثَاِن فَاحِتَةُ اْلِكتَ    َعْبِد َخرْيٍ، َعْن َعِليٍّ

 ٍة ِمَن التَّابِِعنيَ اعَ ، َوَعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َوَأيِب ُهَريْ َرَة َوجََ َذِلَك، َعْن ُعَمرَ 
 "  تُ َثَنَّ يف ُكلِّ رَْكَعٍة َمْكتُوبٍَة َأْو َتطَو ع" ِهَي فَاحِتَةُ اْلِكتَاِب   َدَة، قَاَل:َوَعْن قَ تَا

 ه موثقون. الرج# قال المحقق: إسناده 
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  َأمْحَُد ْبنُ  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثناااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ ، قَ ِضيْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاَأْخرَباََن أَبُو عَ   - 2142
، َعْن أَ َعْبِد اجلَْ  ًعا ِمَن اْلَمثَاِن يِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف ق َ بَّاِر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعِن اْلَكْلِبِّ نَاَك َسب ْ ْولِِه: " }َولََقْد آتَ ي ْ

 َوُل " َنَّ يف ُكلِّ َصاَلٍة يف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ َويُ َقاُل ِهَي الط  ُقْرآِن تُ ثَ ِهَي أُم  الْ ا السَّْبُع اْلَمثَاِن فَ [ أَمَّ 87ْرآَن اْلَعِظيَم{ ]احلجر: ْلقُ َوا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

حُمَمٍَّد، حدثنا  اِعيُل ْبُن  ُر ُهَو ِإَسَْ ان أَبُو َعِليٍّ الصَّفَّاْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، َأْخربََ  عَ ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد    -  2144
ِقلِّي ، حدثنا َعِلي   ْبِن َماِلٍك،  ِس  نَ دثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن ََثِبٍت، َعْن أَ اْلَمْعِِن ، ح   ْبُن َعْبِد احْلَِميدِ ُموَسى ْبُن احْلََسِن الصِّ

ُ َعَلْيِه  قَاَل: َكاَن النَِّب   ُ َعَليْ َزَل َفَمَشى رَُجٌل ِمْن َأْصَحابِِه ِإىَل َجانِِبِه فَاْلت ََفَت  َمِسرٍي، فَ ن َ   َوَسلََّم يف  َصلَّى اَّللَّ ِه ِإلَْيِه النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد    رَباََن أَبُوِمنَي " َأخْ ْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعالَ ؟ " قَاَل: " فَ َتاَل َعَلْيِه احلَْ آنِ ُقرْ َوَسلََّم فَ َقاَل: " َأاَل ُأْخرِبَُك أِبَْفَضِل الْ 

قَااَل: حدثنا   يُوُسَف،  اْلعَ ْبُن  اأْلََصم ، حدثنا  اْلَعبَّاِس  ْبُن عَ أَبُو  َعِلي   الد وِري ، حدثنا  حُمَمٍَّد  ْبُن  َفذََكَرهُ ِد  بْ بَّاُس  اْلَمْعِِن ،   احْلَِميِد 
 ْن َأْصَحاِبِه َفَمَشى ِإىَل َجانِِبهِ َزَل رَُجٌل مِ هُ قَاَل: فن َ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّ 

 ون. موثق  رجاله# قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو َعبْ   -  2147 اْلَعبَّاِس ُعب َيْ َأْخرَباََن  أَبُو  َأْخرَبَِن  احْلَاِفُظ،  اَنِفٍع الهللاِ   دُ ِد هللِا  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  ِقَراَءًة َعَلْيِه    َأْصِل كِ زَّاِهُد  تَابِِه، ِمْن 
ثَ نَا ََيََْي ْبُن حُمَمََّدآاَبِذيِّ َحدَّ  ، َحدَّ ثَ نَاثَ نَا أَبُو زََكرايَّ ثَ نَا أَبُو َنْصٍر، َحدَّ ِعيَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  ، َحدَّ ُمَقاِتُل ْبُن  ا ثَ نَ  ُموَسى الط َرْيِثيِثي، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ عَ اٍس، َعِن اِن اْبِن َعبَّ لضَّحَّاِك ْبِن ُمَزاِحٍم، عَ ُسَلْيَماَن، َعِن ا زَّ َوَجلَّ َقْد أَنْ َزَل َعَليَّ  لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِل قَ ْبِلي " قَاَل َرُسوُل هللِا صَ سُ لر  ًة مَلْ يُ ْنزِْْلَا َعَلى َأَحٍد ِمَن اأْلَنِْبيَاِء َواُسورَ  : َقَسْمُت الصَّاَلةَ هللاُ تَ َعاىلَ   َم: " قَالَ لَّى اَّللَّ

اْلِكتَ  فَاحِتَةُ  ِعبَاِدي  َوَبنْيَ  َوِنْصَفَها  بَ ْيِِن  يل  ِنْصَفَها  َجَعْلُت  اْلعَ اِب  قَاَل  فَِإَذا  ن َُهْم،  َوبَ ي ْ بَ ْيِِن  َوآيٌَة  الرَّمْحَِن   ُد:بْ َْلُْم،  هللِا  }ِبْسِم 
ِمَن اآْلَخرِ لَّ: َعْبِدي   َعزَّ َوجَ [ قَاَل: هللاُ 1يِم{ ]الفاحتة:  الرَّحِ  َأَحُدُِهَا َأَرق   الرَّمْحَنِ َدَعاِن اِبَْسَنْيِ رَِقيَقنْيِ،  َأَرق  ِمَن  ، ، فَالرَِّحيُم 

[ 2الفاحتة:  َعاَلِمنَي{ ] : }َربِّ الْ ي َومحََِدِن، فَِإَذا قَالَ [ قَاَل: شَكَرِن َعْبدِ 2]الفاحتة:  {  وَِكاَلُِهَا رَِقيَقاِن، فَِإَذا قَاَل: }احْلَْمُد َّللَِّ 
ْنِس َوالْ   قَاَل هللاُ: َشِهَد َعْبِدي َأّنِ َرب  اْلَعاَلِمنيَ  َشْيٍء َوَخاِلَق ُكلِّ    لِّ كُ   َماَلِئَكِة َوالشَّيَاِطنِي َوَسائِِر اْْلَْلِق َوَربَّ يَ ْعِِن َربَّ اجلِْنِّ َواإْلِ

ي َ [ قَا1فاحتة:  رَِّحيِم{ ]الِإَذا قَاَل: }الرَّمْحَِن الَشْيٍء، فَ  الدِّيِن{  يَ ْوَم َل: ََمََّدِن َعْبِدي، فَِإَذا قَاَل: }َماِلِك يَ ْوِم  الدِّيِن  ْعِِن بِي َْوِم 
َعْبِدي،    ْثََن َعَليَّ ِن{ فَ َقْد أَ اَل: }َماِلِك يَ ْوِم الدِّيَساِب َأَحٌد َغرْيِي، َوِإَذا قَ احلِْ   مِ ِب قَاَل هللاُ: َشِهَد َعْبِدي أَنَّهُ اَل َماِلَك لِي َوْ احلَِْسا

َك نَ ْعُبُد{ ]الفاحتة:  َك َنْسَتِعنُي{ ]ال[ يَ ْعِِن هللاَ َأْعُبُد 5}ِإايَّ ُد }َوِإايَّ  نَ ْعُبُد{ كَ ايَّ [ قَاَل هللاُ: َهَذا بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعْبِدي }إِ 5فاحتة: َوأَُوحِّ
َك َنْسَتِعنُي{[ فَ َهِذِه  5]الفاحتة:   [: 6]الفاحتة:  َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، بَِقيَّةُ َهِذِه الس ورَِة، }اْهِداَن{  فَ َهِذِه لَهُ   [5]الفاحتة:    يل }َوِإايَّ

الْ  َراَط  أِلَ 6ُمْسَتِقيَم{ ]الفاحتة:  َأْرِشْداَن }الصِّ اإْلِْساَلِم  يَ ْعِِن ِديَن  ف َ   نَّ [  اإْلِْساَلِم  َغرْيَ  ِديٍن  الَّذِ ُكلَّ  ِِبُْسَتِقيٍم،  ِفيهِ َلْيَس  لَْيَس   ي 
]الفاحتة:  الت َّْوِحيدُ  َعَلْيِهْم{  أَنْ َعْمَت  الَِّذيَن  }ِصَراَط  بِ 7  يَ ْعِِن  الَّ [  َواْلُمْؤِمِننَي   َ النَِّبيَّنيِّ َوالن  ب ُ ِه  اِبإْلِْساَلِم  َعَلْيِهْم  أَنْ َعَم هللاُ    ةِ وَّ ِذيَن 

َعَلْيِهْم{   اْلَمْغُضوِب  َأْرشِ 7]الفاحتة:  }َغرْيِ  يَ ُقوُل:  َغرْيَ  [  َهُؤاَل ْداَن  الضَّالِّ ِديِن  }َواَل  اْلي َُهوُد  َوُهُم  َعَلْيِهْم  َغِضْبَت  الَِّذيَن  نَي{  ِء 
أَ 7]الفاحتة:   النََّصاَرى  َوُهُم  َغِضَب  [  ِِبَْعِصَيِتِهْم  اْْلَُدى  بَ ْعَد  هللاُ  اْلقِ   هللاُ َضلَُّهُم  ُهُم  ِمن ْ َفَجَعَل  َوعَ َعَلْيِهْم،  َواْْلَنَازِيَر،  َبَدةَ  َرَدَة 

َوَأَضل  َعْن َسَواِء السَِّبيِل ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  يَ ْعِِن َشرًّا َمْنزاًِل ِمَن النَّاِر،   الشَّْيطَاَن أُولَِئَك َشرٌّ َمَكااًن يف الد نْ يَا اآْلِخَرِة  اغُوِت يَ ْعِِن الطَّ 
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َماُم: }َواَل اِب  َصلَّ  " قَاَل النَّ َمْهِديِّ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َأَضلَّ َعْن َقْصِد السَِّبيِل الْ   ْعِِن ي َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَِإَذا قَاَل اإْلِ لضَّالِّنَي{ ى اَّللَّ
ُ عَ [ فَ ُقولُوا: آمِ 7]الفاحتة:   جَنَاُتَك َوجنََ  َوَسلََّم: " قَاَل يل: اَي حمَُ ْيهِ لَ نَي يُِْبُكُم هللاُ " قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َك َوَمِن اةُ أُمَّتِ مَُّد، َهِذهِ 

َا ُِهَا رَِفيَقاِن َوالرَِّفيُق ِمْن َأَْسَايف اأْلَْصلِ يَل: َهَذا َتْصِحيٌف َوَقَع  َوقَ ْولُهُ " رَِقيَقاِن " قِ   ب ََعَك َعَلى ِديِنَك ِمَن النَّاِر "ات َّ    هللاِ ِء  ، َوِإَّنَّ
 تَ َعاىلَ 
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مْحَِن ْبُن احْلََسِن  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّ   َأمْحََد ْبِن حاغان اْلَعرَّاُم هِبَْمَداَن،  ِس َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّا  -  2148
ثَ نَا ُمْسِلُم بْ ْبنُ ُد  اأْلََسِدي ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّ  ثَ نَا   أَي وَب، َحدَّ ُ رِّي ، َعْن  َصاِلٌح اْلمُ ُن إِبْ َراِهيَم، َحدَّ ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُتَك فَاحِتََة الْ لََّم قَاَل:" ِإنَّ هللاَ َأْعطَاِن ِفيَعَلْيِه َوسَ  ٌز ِمْن ُكُنوِز َعرْ ابِ ِكتَ َما َمنَّ ِبِه َعَليَّ َأّنِ َأْعطَي ْ  ِشي، ُثَّ َقَسْمتُ َها بَ ْيِِن ، َوِهَي َكن ْ
َنكَ   ِنْصَفنْيِ"  َوبَ ي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَ َد  احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َأمحَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2149 ، ُد الصََّمِد ْبُن اْلَفْضِل اْلب َْلبْ ا عَ َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْييف  ِِبَْرَو، َحدَّ ِخي 
ثَ نَا َمكِّي    ُ َعَلْيِه ِقِل ْبِن َيَساٍر، قَاَل: قَاَل النَِّب  ب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن َمعْ يَم، َعْن عُ ْبُن ِإبْ َراهِ َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

 اْلُمَفصَُّل النَّاِفَلةُ " ِكتَاِب ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش، وَ الْ  ةَ َوَسلََّم: " أُْعِطيُت فَاحتَِ 
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 

اْلَقطَّانُ   -  2152 اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  بْ   َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  ثَ نَا  َحدَّ احْلَسَ بِب َْغَداَد،  ْبُن  ُموَسى  َحدَّثَ نَا  الصَّفَّاُر،  حُمَمٍَّد  ِن  ُن 
ثَ نَا حُمَمَُّد  الْ  ٍل، َعْن َجاِبِر ْبِن  َهاِشٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقي َعِلي  ْبُن  ، َحدَّثَ نَا  ْبُن اجْلُن َْيِد الضَّبِّ  ُمْسَتْمِلي، َحدَّ

أَنَّ  هللِا،  وَ َعْبِد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  رَأَْيُت  قَاَل:  َعَليْ لَّ سَ هُ  فَ َوقَ ْفُت  يَ ُبوُل  َوُهَو  عَ َم  السَّاَلُم  فَ ُقْلُت:  فَ َلمْ ِه،  َعلَ   َلْيَك  يَّ، ُثَّ يَ ُردَّ 
، قَالَ ُردَّ َعَليَّ، ُثَّ قُ ْلُت: السَّاَلُم  قُ ْلُت: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل هللِا فَ َلْم ي َ  َض َوَدَخَل  نََ : وَ َعَلْيَك اَي َرُسوَل هللِا فَ َلْم يَ ُردَّ َعَليَّ

ُأْسطَُوانَ بَ ْعَض ُحَجرِِه قَالَ  ِإىَل  َفِمْلُت  اْلمَ :  إِ ْسِجِد َفَجلَ ٍة يف  َأاَن َكَذِلَك  نَا  َوَأاَن َكِئيٌب َحزِيٌن، فَ ب َي ْ َها  ِإلَي ْ ْذ َخَرَج َرُسوُل هللِا  ْسُت 
  ُ مْحَةُ هللِا،  سَّاَلُم َورَ َوَعَلْيَك اللسَّاَلُم َوَرمْحَةُ هللِا،  َعَليَّ ُثَّ قَاَل: " َعَلْيَك ا  فَ َوقَ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت ََوضَّأَ قَاَل: فَأَق َْبَل َحّتَّ  َصلَّى اَّللَّ

هللِا " ُثَّ قَالَ  ُأْخرِبَُك ِِبرَْيِ َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَةُ  َأاَل  اْلُقْرآِن؟ " قَاَل: قُ ْلُت: بَ لَ : " اَي َجاِبُر،  َرُسوَل هللِا،    ايَ ى   ُسورٍَة نَ َزَلْت يف 
 َها ِشَفاءٌ ِمْن ُكلِّ َداٍء " ِفي -قَاَل:   َوَأْحَسبُهُ  قَاَل َعِليٌّ: -اْلِكتَاِب   قَاَل: " فَاحِتَةُ 

 ه. فيه من لم أعرف# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، َحدَّ دَّ حَ    قَ تَاَدَة، َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ،َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبنُ   -  2153  ، َحدَّ
َأيِب سَ َساَلٌم الطَّ  اْبِن ِسريِيَن، َعْن  ، َعِن  اْلَعمِّيِّ َأنَّ َرُسوَل هللاِ وِيُل، َعْن زَْيٍد   ، اْْلُْدرِيِّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " فَاحِتَةُ   ِعيٍد   ُ َصلَّى اَّللَّ

   ِب ِشَفاٌء ِمَن الس مِّ "تَاكِ الْ 
 تالف. : إسناده المحقق # قال 
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يْ ن ََورِي  أَبُو َعْبِد هللاِ   َأْخرَبانَ   -  2154 الدَّ ْبِن فَ ْنَجَوْيِه  ْبُن حُمَمَِّد  احْلَُسنْيُ  بْ   احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ثَ نَا  ، َحدَّ اْلَقْزِويِِن ، َحدَّ َماَجَة  ِن 
ثَ نَا ُسْفيَاُن، عَ ، َحدَّثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن َحفْ َدهْ نْ حُمَمَُّد ْبُن مَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:َمِلِك ْبِن  ْن َعْبِد الْ ٍص، َحدَّ "   ُعَمرْيٍ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  َداٍء "  فَاحِتَةُ اْلِكتَاِب ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ 
َقِطٌع َوُهَو َشاِهٌد ِلَما تَ قَ   مَ دَّ َوَهَذا ُمن ْ

 منقطع.# قال المحقق: إسناده 
 

 ورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ رُ سُ ذِكْ 
 

 اْلُمْقِرُئ، حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا َحاِمدٌ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2159
يِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل:  وِد، َعْن أَ َأيِب النَّجُ    قَ ْيٍس، َعْن َعاِصِم ْبنِ ْشَتِكي ، حدثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب لدَّ  اَعْبِد هللاِ 

َرأُ ِفيِه ِمَن اْلب َْيِت الَِّذي تُ قْ   ورََة اْلب ََقَرِة تُ ْقَرأُ َخَرجَ  سُ عَ ْرآِن ُسورَةُ اْلب ََقَرِة، َوِإنَّ الشَّْيطَاَن ِإَذا َسَِ ِلُكلِّ َشْيٍء َسنَاًما، َوَسنَاُم اْلقُ " ِإنَّ  
اْلب َقَ سُ  " ورَةُ   َرِة 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
،   َأمْحََد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ْبنُ    َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفي ، حدثنا َعْبُد هللاِ َسِعيدٍ    احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2160

أيب َأيِب، حدثنا  َثِِن  َعْمرُ َحدَّ َأيِب  حدثنا  ْبُن  َعْبِد هللِا،    و  َعْن  اأْلَْحَوِص،  َأيِب  َعْن  َعاِصٍم،  َعْن  َعَلْيِه قَ ْيٍس،   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َعِن 
 َوَسلَّمَ 

 اله ثقات. وبقية رجه  خيوشم كلم أجد ترجمة لشيخ الحا# قال المحقق: إسناده 
 

حدثنا أَبُو اجْلَْهِم، حدثنا    ُن َأمْحََد اْلُعوِدي ،، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنا حُمَمَُّد بْ ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ اَن َعِلي  بْ َأْخربََ   -  2161
، قَاَل: قَالَ  َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ َأيِب ْن  بْ َراِهيَم، حدثنا َخاِلُد ْبُن َسِعيٍد اْلَمَدِن ، عَ َحسَّاُن إِ    َصلَّى اَّللَُّ  َرُسوُل هللاِ  السَّاِعِديِّ

تَ َسنَاَم اْلُقْرآِن ُسورَةُ اْلب ََقَرِة مَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َسنَاًما، َوِإنَّ   ٍم، الشَّ هُ  ْن قَ َرَأَها يف بَ ْيِتِه َنَارًا مَلْ يَ ْقَرْب بَ ي ْ ْيطَاُن َثاَلثََة أايَّ
تَ ْياًل مَلْ يَ ْن قَ َرَأَها يف بَ ْيِتِه لَ َومَ   هُ الشَّْيطَاُن َثاَلَث لَيَاٍل " ْدُخْل بَ ي ْ

 فيه لين. # قال المحقق: إسناده 
 

  ِإَْسَاِعيَل الس َلِمي ، ٍم اْلَقاِضي، حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ ْكرَ مُ   اِفُظ، حدثنا أَبُو َبْكٍر ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  2162
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َخْنٍب اْلب َْغَداِدي ، حدثنا َؤذُِّن، َأْخرَبان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلمُ  أَبُو اوَأْخرَبانَ  ح
ٍل، َعْن َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَل ْيَماَن، َحدَّ وُب ْبُن ُسلَ َل الس َلِمي ، حدثنا أَي  اِعيَل حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَسَْ و إِ أَبُ 

ْبِن َعْجاَلَن، َعنْ  اْبِن مَ حُمَمَِّد  اأْلَْحَوِص، َعِن  َأيِب  ِإْسَحاَق، َعْن  َأيِب  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ودٍ ْسعُ    ُ : " اَل  ى اَّللَّ
  يهِ فِ   نَّ الشَّْيطَاَن يَِفر  ِمَن اْلب َْيِت الَِّذي تُ ْقَرأُ ُع ُسورََة اْلب ََقَرِة، يَ ْقَرْؤَها فَإِ ُكْم َيَضُع ِإْحَدى رِْجَلْيِه َعَلى اأْلُْخَرى يَ ت ََغَنَّ َوَيدَ ِفنَيَّ َأَحدَ أَلْ 

 َعزَّ َوَجلَّ "  ِكتَاِب هللاِ ص ْفُر ِمْن  َفَر اْلبُ ُيوِت اجْلَْوُف ال ُسورَةُ اْلب ََقَرِة، َوِإنَّ َأصْ 
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 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اق ْرَ ى لَّ ْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ لنَُّجوِد، َعْن َأيِب اأْلَ  ْبُن َأيِب ا َرَواهُ َعاِصمُ  ُءوا ُسورََة اْلب ََقَرةِ اَّللَّ
بُ ُيوِتُكمْ يف  الشَّ   فَِإنَّ  اْلب ََقَرِة  ،  ُسورَةُ  ِفيِه  تُ ْقَرأُ  تًا  بَ ي ْ يَْدُخُل  اَل   " ْيطَاَن 
 

ِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن يُوُسَف بْ َد ْبِن ُموَسى اْلَقاِضي، حدثنا  محَْ  أَ احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2163
 َسَلَمةُ ْبُن ُكَهْيٍل، َعْن َأيِب  ِئَدَة، َعْن َعاِصٍم َفذََكَرهُ َوَرَواهُ ْبُن ُموَسى، حدثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفي ، َعْن زَا دثنا يُوُسُف َخاِلٍد، ح

 ا وفً اأْلَْحَوِص، َمْوقُ 
 ية رجاله ثقات.شيخ الحامك وبقلم أجد ترجمة لقال المحقق: إسناده  #

 

ْلَفْضِل اْلب َْلِخي ، حدثنا َمكِّي  رْييف ، حدثنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن ابُو َعْبِد هللِا احلافظ َأْخرَبان أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ رَباََن أَ َأخْ   - 2165
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ِن َيَساٍر، ْن َمْعِقِل بْ ، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، عَ ُعب َْيُد هللِا ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ  ثناحد  ْبُن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 يف َهَذا اْلب ََقَرِة َقْد ذََكْراَنهُ   ِة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ ُسورَةَ اءَ ِقرَ ِر اأْلَوَِّل " َوَحِديُث نُ ُزوِل اْلَماَلئَِكِة ِعْنَد  ْعِطيُت ُسورََة اْلب ََقَرِة ِمَن الذِّكْ أُ 
 ْلِكتَابِ ا

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُن الضَّْوِء يَ ْعِِن  بْ   دُ اْلُمْسَتْمِلي، حدثنا حُمَمَّ   ْيٍد، حدثنا أَبُو ُعَمارَةَ ْبِن َعْبَداَن حدثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ   َأْخرَباََن َعِليٌّ ْبُن َأمْحَدَ   -  2167
ثَهُ َأنَّ النَِّبَّ صَ َصاِل ْبِن الدَّْْلََمِس، حدثنا َأيِب، أَ اْبَن الصَّلْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:نَّ أاََبهُ َحدَّ َج بِتَاِج " َمْن قَ َرأَ ُسورََة اْلب ََقَرِة تُ وِّ   لَّى اَّللَّ

 اجْلَنَِّة " 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ صَ  َوِبِِْسنَاِدِه َأنَّ َرُسوَل هللاِ   ا " بُ ُيوِتُكْم َواَل جَتَْعُلوَها قُ ُبورً " اق َْرُءوا ُسورََة اْلب ََقَرِة يف  اَل:لَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َوِبِِْسنَاِدِه َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ  َنهُ َوَبنْيَ َأْن َيدْ    ملَْ " َمْن قَ َرأَ آيََة اْلُكْرِسيِّ يف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلةٍ : لَّى اَّللَّ ُخَل اجْلَنَّةَ  َيُكْن بَ ي ْ
  ْبُن زَْيٍد اْلَمْهِدي  َخَل اجْلَنََّة " أَبُو ُعَمارََة اْلُمْسَتْمِلي َأظُن هُ َأمْحَدُ َذا َماَت دَ مَيُوَت، فَإِ  ِإالَّ َأنْ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

 تَخْصِيصُ آيَةِ الْكُرْسِيُّ بِالذِّكْرِ 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن احلُْ  - 2168 احْلََكِم،  ْبنِ ًء، حدثنا أَبُو َحاِمٍد الشَّْرِقي ، حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر ِإْماَل َسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي  َحدَّ
،لرَّزَّاِق، َأْخرَبان ُسْفيَاُن،   اْبدُ ْبِن َمِنيٍع، َوَأمْحَُد ْبُن يُوُسَف، قَالُوا: حدثنا عَ َوَأمْحَُد ْبُن اأْلَْزَهِر   لسَِّليِل، َعْن َأيِب ا  َعْن َسِعيٍد اجْلَُرْيِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْن َعْبِد هللِا ْبِن راََبٍح، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َأنَّ النَّ عَ  : هللاُ  ُأيِبٌّ َل  َسْأَلُه:" أَيَّةُ آيٍَة يف اْلِكتَاِب َأْعظَُم؟ " قَا  ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يَبٌّ: آيَةُ ُثَّ قَاَل أُ قَاَل: فَ َردََّها ِمَرارًا،  َوَرُسولُهُ َأْعَلُم،   ، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ، ِإنَّ  :" لي َْهِنَك اْلِعْلُم َأاَب اْلُمْنِذرِ اْلُكْرِسيِّ

 َد َساِق اْلَعْرِش" نْ  عِ َْلَا ِلَسااًن، َوَشَفَتنْيِ تُ َقدُِّس اْلَمِلكَ 
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 رجاله ثقات. إسناده # قال المحقق: 
 

أَ   -  2171 احلَْ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  مُ بُو  ْبُن  ِبْشُر  مَحَْشاٍذ، حدثنا  ْبُن  َعِلي   ُسْفيَ اِفُظ، حدثنا  احْلَُمْيِدي ، حدثنا  اُن،  وَسى، حدثنا 
َثِِن َحِكيُم ْبُن ُجَبرْيٍ اأْلََسِدي ، َعنْ  ُ َعَليْ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ا َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، يِب  أَ َحدَّ قَاَل: " ُسورَةُ اْلب ََقَرِة ِفيَها ِه َوَسلََّم َّللَّ

 ِإالَّ َخَرَج ِمْنهُ آيَةُ اْلُكْرِسيِّ "  اَل تُ ْقَرأُ يف بَ ْيٍت، ِفيِه َشْيطَانٌ آيٌَة َسيِّدةُ آِي اْلُقْرآِن 
 رجاله ثقات. ه نادإس # قال المحقق:

 

ْعُقوَب، حدثنا َأمْحَُد  ِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ ِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّا احْلَاِفُظ، َوأَبُو سَ أَبُو َعْبِد هللاِ   َأْخرَبانَ   -  2172
، قَاَل: أَن ْ ْبُن َعْبِد اجلَْ  َأْخرَبَِن     احْلَاِفُظ، َعْبِد هللاِ َوَأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبنُ    أَبُو َعْمرٍو الدَِّمْشِقي ، حَأِن بَ بَّاِر، حدثنا وَِكيٌع، َعِن اْلَمْسُعوِديِّ

اِبْلكُ  الرَّمْحَِن السَِّبيِعي   ْبُن َعْبِد  اْلغِ َعِلي   َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم  ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنا اْلَمْسُعودِ وَفِة، حدثنا  يَ ْعَلى  َأيِب ،  ي  َفاِري ، حدثنا  َعْن 
ُعب َْيِد   َعْن  َأيِب َعْمرٍو،  َعْن  اْْلَْشَخاِش،  قَالَ ْبِن  َذرٍّ،  انْ ت ََهْيتُ   إِلَْيِه  :  َفَجَلْسُت  اْلَمْسِجِد  َوُهَو يف  هللِا،  َرُسوِل  ِإىَل  َفْضَل   َفذََكَر 
يَاِم   وُم{  ي  اْلَقي   ُهَو احلَْ اَل: " }هللاُ اَل إَِلَه ِإالَّ  أُْنزَِلْت َعَلْيَك َأْعظَُم؟ قَ يَةٍ ا آَوالصََّدَقِة، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأمي َ الصَّاَلِة َوالصِّ

 : " الَ  هللِا، َأي  اْلُقْرآِن أُْنِزَل َعَلْيَك َأْعظَُم؟ قَ ايَِة وَِكيٍع، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسولَ [ َوذََكَر اآْليََة َحّتَّ َخَتَمَها " َويف رِوَ 255]البقرة: 
 [ " 255بقرة:  َقي وُم{ ]الَه ِإالَّ ُهَو احْلَي  الْ آيَةُ اْلُكْرِسيِّ }هللاُ اَل ِإلَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن اْلَقاِسُم بْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2174 حُمَمَُّد ْبُن   بُو اْلَعبَّاسِ ا أَ دثنُمَعاٍذ، ح  غَاِنِِ ْبِن مَح ويَِه ْبِن احْلَُسنْيِ ْبنِ ُن  احْلَاِفُظ، َحدَّ
، َعْن َنَْشِل ْبنِ بَّاِح، حدثنا َأيِب، حد ْسَحاَق ْبِن الصَّ إِ  ِّ   ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو اْلُقَرِشي  ،  َسِعيٍد الضَّبِّ َعْن ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق اْْلَْمَداِنِّ

ْعُت َعِليَّ ْبَن   ، قَاَل: َسَِ ْعُت َرُسوَل هللِا صَ طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنَه، يَ ُقو   َأيِب َحبََّة اْلُعَرِنِّ لََّم َعَلى َأْعَواِد اْلِمْنرَبِ َعَلْيِه َوسَ   لَّى اَّللَُّ ُل: َسَِ
ِمْن ُدُخولِِه اجْلَنََّة ِإالَّ اْلَمْوُت، َومَ ُكْرِسيِّ ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة مَلْ ميَْ يَ ُقوُل: " َمْن قَ َرأَ آيََة الْ  أَ قَ رَ ْن  ن َْعهُ  مََّنهُ هللاُ َأَها ِحنَي َيَُْخُذ َمْضَجَعهُ 

 َراِت َحْوَلهُ " ِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ ِه َوالُدَوي ْ َوَداِر َجارِ  َعَلى َدارِهِ 
 . واه جدا# قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد هللاِ   -  2175 أَبُو  َعتَّاٍب، حدث َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَبان  احْلَاِفُظ،  َعْبدُ ابْ نا    اْلَعوَّاِم، حدثنا  َأيِب  الرَّمحَْ   ُن  َعْبِد  ْبُن  ِن  هللِا 
ُ عَ ملٍِ اْْلَيَّاِط، َعِن احْلََسِن، َواْلُمْختَاِر، َعْن أََنٍس، قَاي ، َعِن َسااْلَيَمامِ  َلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ يف ُدبُِر  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َهاَواَل َُيَافِ  ِإىَل الصَّاَلِة اأْلُْخَرى،ُتوبٍَة آيََة اْلُكْرِسيِّ ُحِفَظ  كْ  مَ ُكلِّ َصاَلةٍ   ِإالَّ َنِبٌّ، َأْو ِصدِّيٌق، َأْو َشِهيٌد "  ُظ َعَلي ْ
 َوهللاُ َأْعَلمُ  ْسنَاُدهُ َضِعيٌف،َوَهَذا أَْيًضا إِ 

 فيه من لم أعرفه. ل المحقق: إسناده # قا
 

 ةِ الْبَقَرَةِ بِالذِّكْرِ ورَ سُ   تَخْصِيصُ خَوَاتِيمِ 
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، حدثنا ُمَسدَّدٌ ُظ، حدثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، حدثنا أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ  - 2178 ، حدثنا أَبُو َعَوانََة، حدثنا  بُو اْلُمَثَنَّ
َما  قَالَ أَبُو  ُحَذيْ َفَة،  َعْن  ِحَراٍش،  ْبِن  رِْبِعيِّ  َعْن  عَ قَا:  ِلٍك،   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  ْلتُ َل  ُفضِّ  " َوَسلََّم:  النَّ َلْيِه  َعَلى  بَِثاَلثٍ   ،  اِس 

 ِمنْ ِت  ا َكُصُفوِف اْلَماَلِئَكِة، َوأُوتِيُت َهُؤاَلِء اآْلايَ َها لَنَا طَُهورًا، َوُجِعَلْت ُصُفوفُ نَ ُجِعَلِت اأْلَْرُض ُكل َها لَنَا َمْسِجًدا، َوُجِعَلْت تُ ْربَ ت ُ 
 ي، َواَل يُ ْعَطى ِمْنهُ َأَحٌد بَ ْعِدي " ِمْنهُ قَ ْبلِ  يُ ْعَط َأَحدٌ ْنٍز حَتَْت اْلَعْرِش مَلْ آِخِر ُسورَِة اْلب ََقَرِة ِمْن كَ 
 ثقات. له  رجا# قال المحقق: إسناده 

 

مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َراِهيَم بن الفضل، حدثنا َجدِّي حمَُ ب ْ  إِ ِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  2180
يٍد، حدثنا َعبَّاٌد، َعْن أَي وَب، احْلَْنظَِلي ، حدثنا َرَْيَاُن ْبُن َسعِ َعْبِد هللِا الصَّْيَداَلِن ، حدثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم  حدثنا أَبُو    ِإبْ َراِهيَم،

َصاِلٍح، َأيِب  قَاَل:  ِن  عَ   َعْن  َبِشرٍي،  ْبِن  اَّللَُّ الن  ْعَماِن  َصلَّى  هللِا  رسول  َعَلْيِه  قَاَل     " ََيُْلُق َوَسلََّم:  َأْن  قَ ْبَل  هللاَ َكَتَب ِكتَااًب  ِإنَّ 
ا ُسورََة اْلب ََقَرِة،  َفَخَتَم هِبِمَ   -ْعِِن آيَ َتنْيِ   ي َ ابِ  َعَلى اْلَعْرِش، َوإِنَّهُ أَنْ َزَل ِمْن َذِلَك اْلِكتَ أْلَْرَض أِبَْلَفْي َعاٍم فَ ُهَو ِعْنَدهُ السََّماَواِت َوا

تًا قُرِئَ تَا ِفيِه َثاَلَث لَيَاٍل " َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   َن اَل يَِلجُ  الشَّْيطَا َوِإنَّ  و َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا:  هللِا، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُ بَ ي ْ
أَبُو احْلََسنُ عَ الْ   َأْخرَبان  َعفَّاَن،  بَّاِس اأْلََصم ، حدثنا  ْبِن  َعِليِّ  أَبُو    ْبُن  َأيِب  ُأَساَمَة، عَ حدثنا  َعْن  أَي وَب،  َعْن  َمْنُصوٍر،  ْبِن  َعبَّاِد  ْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَ ْوًما:ْن َأيِب َصاِلٍح اْْلَاِزِن، َأنَّ النَّ ِقاَلبََة، عَ  يَث َومَلْ ااًب " َفذََكَر َهَذا احْلَدِ  هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َكَتَب ِكتَ ِإنَّ "   ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ْسنَاِدِه الن  ْعَماَن ْبَن َبِشريٍ ْذُكْر يف إِ يَ 
 جهاله. فيه بعض # قال المحقق: إسناده 

 

ا َجدِّي، حدثنَ ِل الشَّْعَراِن ، حدثنَا اِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفضْ َسَْ إِ  ْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْدَوْيِه، َأْخرَبَِن حدثنَا حُمَمَُّد ْبُن عَ  - 2181
 ى َصلَّ  ْبِن نُ َفرْيٍ، َعْن َأيِب َذرٍّ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن ُجَبرْيِ    ْبُن َصاِلٍح اْلِمْصرِي ، َأْخرَبَِن ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح،َعْبُد هللاِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِش فَ ت ََعلَُّموُهنَّ، َوَعلُِّموُهنَّ   ِِبيَ َتنْيِ َأْعطَانِيِهَما ِمْن َكْنزِِه الَِّذي حَتَْت اْلَعرْ َة اْلب ََقَرةِ َخَتَم ُسورَ  " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ  اَّللَّ
َُما َصاَلٌة َوقُ ْرآنٌ نِ   اٌء "  ُدعَ وَ  َساءَُكْم َوأَبْ نَاءَُكْم فَِإنَّ

 ٍح فََأْرَسَلُه، مَلْ َيْذُكْر ِفيِه أاََب َذرٍّ ِفيَما بَ َلَغنَا يََة ْبِن َصالِ اْبُن َوْهٍب، َعْن ُمَعاوِ  َهَذا َمْوُصوٌل، َورََواهُ 
 حسن.: إسناده # قال المحقق 

 

  اللَّْيِث، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب   اُز، حدثنا ُموَسى ْبُن احْلََسِن،زَّ لرَّ احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَبان أَبُو َجْعَفٍر ا  َأْخرَباََن أَبُو  -  2182
ْبِن ِحرَ حدثنا اأْلَشْ  أَ َجِعي ، حدثنا ُسْفيَاُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن رِْبِعيِّ  يَاَن، َعْن  يِب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا اٍش، َعْن زَْيِد ْبِن ظَب ْ
ُ عَ    اْلَعْرِش مَلْ يُ ْعطَُهنَّ َأَحٌد من قَ ْبِلي "بَ ْيٍت حَتْتَ  ِمْن ُكُنوزِ  ُسورَِة اْلب ََقَرِة، َوِهيَ  َوَسلََّم: " أُْعِطيُت َخَواتِيمَ  هِ َليْ َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن
 

اِئُغ،  َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضِل الصَّ   بُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، حدثناا أَ دثنِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: حَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  2185
ْت َهِذِه اآْليَةُ }آَمَن الرَُّسوُل ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " نَ َزلَ ا َوْرقَاُء، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ا آَدُم، حدثنحدثن

ُ َعَلْيهِ َها َرُسوُل هللِا َصلَّ [ فَ َقَرأَ 285{ ]البقرة:  ْن رَبِّهِ مِ   ْيهِ إِلَ   ِِبَا أُْنِزلَ  َمِصرُي{  َوَسلََّم، فَ َلمَّا قَاَل: }ُغْفَراَنَك رَب َّنَا َوِإلَْيَك الْ ى اَّللَّ
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َلكُ 285رة:  ]البق َغَفْرُت  َقْد  قَاَل هللاُ:  َنسِ [  ِإْن  تُ َؤاِخْذاَن  اَل  }رَب َّنَا  قَاَل:  فَ َلمَّا  أَ ينَ ْم،  ]البقرة:  ا  َأْخطَْأاَن{  قَا286ْو  َل هللاُ  [ 
نَا ِإْصًرا َكَما مَحَْلَتهُ َعَلى  مَّا قَاَل:  ِخذُُكْم، فَ لَ تَ َعاىَل: اَل أَُؤا قَاَل هللاُ َعزَّ [  286الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلنَا{ ]البقرة:  }رَب َّنَا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ

ُل َعَلْيُكْم، فَ لَ  ْلنَا َما اَل ا قَ مَّ َوَجلَّ: اَل َأمحِْ ُلُكْم، فَ َلمَّا قَاَل:   َعزَّ وَ [ قَاَل هللاُ 286  طَاَقَة لَنَا ِبِه{ ]البقرة:اَل: }َواَل حُتَمِّ َجلَّ: اَل ُأمحَِّ
 َغَفْرُت َلُكْم،  َقدْ :  [ قَالَ 286ْم، فَ َلمَّا قَاَل: }َواْغِفْر لَنَا{ ]البقرة:  [ قَاَل هللاُ: َقْد َعَفْوُت َعْنكُ 286:  }َواْعُف َعنَّا{ ]البقرة 

اْلَكاِفرِينَ : َقْد َرمِحْ [ قَاَل هللاُ 286}َواْرمَحْنَا{ ]البقرة:    فَ َلمَّا قَاَل: اْلَقْوِم  [ 286{ ]البقرة:  ُتُكْم، فَ َلمَّا قَاَل: }فَاْنُصْراَن َعَلى 
  َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن " قَاَل: َقْد َنَصْرُتُكمْ 

 سائب وقد اختلط. ء بن الاعطه ي ف# قال المحقق: إسناده 
 

ْعُت ُد ْبُن جَنَْدَة، َعْن َسلَ ْخرَبان أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، حدثنا َأمحَْ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أَ   ْخرَبانَ أَ   -  2186 َمَة ْبِن نَِبيٍط، قَاَل: َسَِ
هِبَا ِجرْبِيلُ الضَّ  يَ ُقوُل: " َجاَء  ُمزَاِحٍم،  ْبَن  اْلمَ َليْ عَ   حَّاَك  ِمَن  َوَمَعهُ  أُنْ َمَن الرَُّسو اَلِئَكِة َما َشاَء هللاُ }آِه السَّاَلُم  ِِبَا  إِلَْيِه ِمْن ُل  ِزَل 

]البقرة:   قَ ْوِلِه: }رَب َّنَ 285رَبِِّه{  ِإىَل  أَ [  أَْو  َنِسينَا  ِإْن  تُ َؤاِخْذاَن  اَل  ]البقرة:  ا  َلَك }رَب َّنَا وَ 286ْخطَْأاَن{  َذِلَك  قَاَل:  ِمْل  حتَْ   اَل [ 
نَا ِإْصًرا َكَما محََ  ْلنَا َما اَل طَاَقَة لَنَا ِبِه{ ]البقرة:  ب َّنَا َواَل قَ ْبِلنَا رَ  ْلَتهُ َعَلى الَِّذيَن ِمنْ َعَلي ْ َك َلَك }َواْعُف َعنَّا{ [، قَاَل: َذلِ 286حُتَمِّ

[ قَاَل: َذِلَك َلَك 286َك َلَك }َواْرمَحْنَا{ ]البقرة:  لِ : ذَ [ قَالَ 286قَاَل: َذِلَك َلَك }َواْغِفْر لَنَا{ ]البقرة:  [  286]البقرة:  
 [ قَاَل: َذِلَك َلَك " 286َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{ ]البقرة:  فَاْنُصْراَن  َمْواَلاَن }أَْنتَ 

 فيه انقطاع. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو  -  2187 احْلَاِفُظ، حدثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ نَّ ال   َأْخرَباََن  الْ   يُوُسَف، حدثنا  ْضِر حُمَمَُّد  ْبُن جَنَْدَة  ُقَرِشي ، حدثنا  ُمَعاذُ 
دُ  ْيِه َوَسلََّم َعلَ  ا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َأيِب َكِثرٍي، َعْن أََنٍس، قَاَل: َلمَّ ْبُن ََيََْي، حدثنا أَبُو َعِقيٍل، َعْن ََيََْي ْبِن  َخالَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوُحقَّ َلهُ أَ [ قَ 285بقرة: رَبِِّه{ ]ال ِِبَا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمنْ }آَمَن الرَُّسوُل   ْن يُ ْؤِمَن " اَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن قَ تَاَدَة، َأخْ   -  2190 النََّسِوي  ْبُن ُسْفيَانَ   نُ أَبُو اْلَعبَّاِس احْلَسَ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، حدثنا    انربََ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر  َوأَبُو َبْكٍر    ،
ْمنَاِن ، َوَهَذا لَ  َثِِن َأيِب، َعْن غَاِلٍب اْلَقطَّ ْفُظ َحِديِث َأمْحََد، حدثنا َعمَّاُر بْ َأمْحَُد ْبُن َداُوَد السِّ وََكاَن ِمْن ِخيَاِر ،  انِ ُن اْلُمْختَاِر، َحدَّ

قَا اْلُكوَفَة يف  النَّاِس،  أَتَ ْيُت  فَ ن َ َل:  َقرِيجِتَارٍَة  فَ َلمَّا َكانَ َزْلُت  ِإلَْيِه،  َأْختَِلُف  َفُكْنُت  اأْلَْعَمِش،  ِمَن  قَامَ   بًا  َأَْنَِدَر  َأْن  َأرَْدُت  َلٌة   لَي ْ
اآْليَِة: } هِبَِذِه  ِمَن اللَّْيِل َفَمرَّ  إَِلَه ِإالَّ هُ   دَ َشهِ يَ ت ََهجَُّد  اَل  أَنَّهُ  َوأُولُ هللاُ  َواْلَماَلِئَكةُ  اْلِعْلِم  َو  اِبلْ وا  إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز قَائًِما  ِقْسِط اَل 

َة، ْست َْودُِع هللاَ َهِذِه الشََّهادَ َوأَ   [ قَاَل اأْلَْعَمُش: َوأاََن َأْشَهُد ِِبَا َشِهَد هللاُ 19 ِعْنَد هللِا اإْلِْساَلُم{ ]آل عمران:  احْلَِكيُم ِإنَّ الدِّينَ 
َع ِفيهَ الدِّيَن ِعنْ يَعٌة ِإنَّ  َوِهَي ِعْنَد هللِا َودِ  ئًا فَ َغَدْوُت َفَصلَّْيُت َمَعُه،َد هللِا اإْلِْساَلُم قَاَْلَا ِمَرارًا، قُ ْلُت: َقْد َسَِ ُثَّ قُ ْلُت: اَي َأاَب   ا َشي ْ

ْعُتَك تُ رَ  حُتَدِّْثِِن هِبَا قَاَل: َوهللِا اَل ُأَحدُِّثَك هِبَا َنٍة َومَلْ  َدَك ُمْنُذ سَ ا، قَاَل: قُ ْلُت: َأاَن ِعنْ ا قَاَل: َوَما بَ َلَغَك َما ِفيهَ ُدهَ دِّ حُمَمٍَّد، َقْد َسَِ
فَ َقاَل: َحدََّثِِن أَبُو مٍَّد، َقْد ْتَِّت السََّنُة،   حمَُ ابَ َقْمُت َسَنًة، فَ َلمَّا ْتَِّت السََّنُة، قُ ْلُت: اَي أَ َكْثُت َعَلى اَبِب َدارِِه َذِلَك، َوأَ َسَنًة َفمَ 
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َوأاََن َأَحق  َمْن َوىفَّ اِبْلَعْهِد    َمِة فَ ي َُقوُل: " َعْبِدي َعِهَد ِإيَلَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا: " يُ ْؤَتى ِبَصاِحِبَها يَ ْوَم اْلِقيَاْبِد هللِا،  ائٍِل، َعْن عَ وَ 
 نََّة " اجلَْ  ِديَأْدِخُلوا َعبْ 

  َيَِْت ِبِه َغرْيُُِهَا َوهللاُ َأْعَلمُ يَفاِن َوَهَذا ملَْ اِر، َعْن أَبِيِه َضعِ َعمَّاُر ْبُن اْلُمْختَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 عِ الطِّوَالِ الس بْ ذِكْرُ  
 

اْلمُ َأْخرَبانَ   -  2191 َعِليٍّ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعِلي   احلسني  أَبُو  حُمَمَّ ئُ ْقرِ   ْبُن  احْلََسُن  َأْخرَبان  ْبنِ ،  ْبُن   ِد  يُوُسُف  حدثنا  ِإْسَحاَق، 
ِهْنَد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ و ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َعْن َحِبيِب ْبِن  حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا َعْمرُ   ْعُقوَب، حدثنا أَبُو الرَّبِيِع،ي َ 

هَ  ُ َعلَ أَ  ا،َرِضَي هللاُ َعن ْ  رْبٌ " يَ ْعِِن السَّْبَع الطَِّوالَ ْبَع فَ ُهَو حَ َأَخَذ السَّ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمنْ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ات. رجاله ثق# قال المحقق: إسناده 

 

َد، حدثنا ِعْمَراُن، َعْن ُس ْبُن َحِبيٍب، حدثنا أَبُو َداوُ ونُ يُ   ُن فُوَرٍك، َأْخرَبان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر بْ   - 2192
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُْعطِ يِح، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّ َأيِب اْلَملِ  تَاَدَة، َعنْ ق َ  يُت َمَكاَن الت َّْورَاِة السَّْبَع الطَِّواَل، ى اَّللَّ

 صَِّل " ْلُت اِبْلُمفَ يِل اْلَمثَاِنَ، َوُفضِّ بُوِر اْلِمِئنَي، َوَمَكاَن اإْلِجنِْ زَّ ال  َوَمَكانَ 
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " َواأْلَْشَبهُ َأْن َيُكوَن الْ  َئَة آيٍَة ِماْت  السَّْبَع الطَِّواَل، َواْلِمِئنَي ُكلَّ ُسورٍَة بَ َلغَ   ُمَراُد اِبلسَّْبِع يف َهَذا احْلَِديثِ قَاَل اْلب َي ْ

َواْلَمثَاِنَ  الْ َفَصاِعًدا،  ُدوَن  َوف َ : ُكلَّ ُسورٍَة  ِلُعثْ   ْوقَ مائتنِي،  قَاَل  ِحنَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َحِديُث  َعَلْيِه  َوَيُدل   مَحََلُكْم اْلُمَفصَِّل،  َما  َماَن: 
ِإْن َعمَ   ، ِمَن اْلِمِئنَي واَعَليَّ َوِهَي  بَ َراَءَة  ِإىَل ُسورَِة  اْلَمثَاِن فَ قَ ن ْ أْلَ ْدتُْ  ِمَن  َوِهَي  يَ ِديَث َوُيشْ َرنْ ُتْم هبما، َوذََكَر احلَْ َفاِل،  َأْن  ُكوَن  ِبهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َما َدلَّ ا قَ ْبَل َهَذا َعِن النَِّبِّ َصلَّى ااْلُمَراُد اِبْلَمثَاِن فَاحِتََة اْلِكتَاِب َوَقْد رُوِّينَ   َذِلَك "  َلىعَ  َّللَّ
 .حسن# قال المحقق: إسناده 

 

مَُّد ْبُن   السَّرَّاُج، حدثنا ُمَطنيٌَّ، حدثنا حمَُ حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِإَْسَاِعيلَ   قَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو احْلََسنِ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن    -  2199
، قَاَل: اْلَمثَاِن قَاَل: "  ْبِن َعبَّاسٍ رْيٍ، َعِن ا َماَن، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَ يَاَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعثْ فْ  سُ اْلَعاَلِء، حدثنا ََيََْي ْبُن مَيَاٍن، َعنْ 

 بَّاسٍ ِه َغرْيَ َمْرفُوٍع ِإىَل اْبِن عَ لِ قَ وْ َورُّوِينَا َمْعنَاُه، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ِمْن  َكَذا قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ   َواْلِعرَبِ "تُ َثَنَّ ابأْلَْمثَاِل َواْْلرََبِ، 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

بْ   -  2200 َأمْحَُد  َأْخرَبان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   اْلَقاضِ َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  احْلَِميِد،  ُن ُعب َْيٍد، حدثنا  َعْبِد  ْبُن  ََيََْي  ي، حدثنا 
َزاِر، َعْن َسِعيِد بْ احْلَجَّاِج، َعِن اْلَولِيِد ْبِن ِن عَ  حدثنا ُهَشْيٌم، بَّاٍس، قَاَل: " السَّْبُع الطَِّواُل مَلْ يُ ْعطَُهنَّ َأَحٌد َعِن اْبِن عَ  ِن ُجَبرْيٍ،اْلَعي ْ

ُ َعَلْيِه وَ ِإالَّ  َها آي َ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ   "نْيِ تَ َسلََّم فََأْعَطى ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم ِمن ْ
 ي.ليس بالقو # قال المحقق: إسناده 
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 يُد ْبُن َمْنُصوٍر، حدثنا َمْرَواُن ْبنُ ٍر، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حدثنا َسعِ قَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو َمْنُصو   َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبنُ   -  2201
ْن قَ َرأَ اْلب ََقَرَة َوآَل  َعْنُه: " مَ  َرِضَي هللاُ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِ ْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، قَاَل:  ، عَ ي  ُمَعاِويََة، َأْخرَبان ِوقَاءُ ْبُن ِإاَيٍس اأْلََسدِ 

 نِِتنَي " َقاالْ يُد ْبُن َهارُوَن، َعْن ِوقَاٍء، َوقَاَل: " ُكِتَب ِمَن هللِا ِمَن احْلَُكَماِء " َوَرَواهُ يَزِ ِعْمَراَن َوالنَِّساَء ُكِتَب ِعْنَد  
 ثقات لكن سعيدا لم يدرك عمر. له  رجا# قال المحقق: إسناده 

 

َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َشاِكٍر،  أَبُو اْلَبْخرَتِيِّ     يَ ْعُقوَب، حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ ْخرَبانَ أَ   -  2202
ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن أَبِيِه،  َمْعِن ْبِن عَ َداٍم، َعْن ِدي ، حدثنا ِمْسَعُر ْبُن كِ  حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَعبْ  هللاِ ْبدِ حدثنا أَبُو عَ 

َمْسُعوٍد، قَاَل: ْبِن  َما َيسُ   َعْن َعْبِد هللِا  النَِّساِء َْلَْمَس آاَيٍت  َوَما    ِن ر  " ِإنَّ يف ُسورَِة  نْ يَا  الد  هِبَا  َيظْ َأنَّ يل  اَل  ِلُم ِفيَها، }ِإنَّ هللاَ 
َقا وَ ِمث ْ َذرٍَّة  َعظِ َل  َأْجًرا  َلُدْنهُ  ِمْن  َويُ ْؤِت  ُيَضاِعْفَها  َحَسَنٌة  َتُك  ]النساء:  ِإْن  جَتَْتِنُبو 40يًما{  }ِإْن  َو  َعْنُه{  [  َهْوَن  تُ ن ْ َما  ا َكبَائَِر 

ُْم ِإْذ ظََلُموا  48ساء: َيَشاُء{ ]الن ِلَك ِلَمْن  بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذَ    هللاَ اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَركَ نَّ }إِ   [ اآْليَةَ 31]النساء:   [، َو }َوَلْو أَنَّ
َواْست َْغَفَر ْلَُ   أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوكَ  تَ وَّااًب رَِحيًما{ " قَ فَاْست َْغَفُروا هللاَ  نْ يَا   ْبُد هللِا: " َما َيُسر ِن َأنَّ عَ   الَ ُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللاَ  يل هِبَا الد 

َوَأظُ َوَما   اْْلَاِمسَ ِفيَها  َيْست َْغفِ ن   ُثَّ  نَ ْفَسهُ  َيظِْلْم  َأْو  ُسوًءا  يَ ْعَمْل  }َوَمْن  رَِحيًماَة  َغُفورًا  هللاَ  يَِِد  هللاَ  ]النساء:  ِر   }110 "  ] 
 

ْبُن    -  2203 َنْصِر  أَبُو  أَ ادَ قَ تَ َأْخرَباََن  َمْنُصوٍر، حدثنا  َأْخرَبان  ْبُن جَنَْدَة، حدثناَة،  ْبنُ   مْحَُد  دثنا ُسْفيَاُن، َعْن َمْنُصوٍر، ح  َسِعيُد 
وَ  قَاَل:  ِبِِْسنَاِدِه،  َفذََكَرهُ  النَِّساِمْسَعٍر،  " ِإنَّ يف  َعْبُد هللِا:  َومَ قَاَل  نْ يَا  الد  هِبِنَّ  َيُسر ِن  َما  آاَيٍت  َْلَْمَس  َأنَّ ِفيا  ِء  َعِلْمُت  َلَقْد  َها 

[ 110ْو َيظِْلْم نَ ْفَسُه{ ]النساء:  َهِذِه اآْلاَيِت، َوقَاَل يف آِخرِِه: }َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا أَ   ُثَّ ذََكرَ   رِفُوَنَا "اَء ِإَذا َمر وا هِبَا يَ عْ اْلُعَلمَ 
 يَةَ اآْل 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

احْلَا أَبُ   َأْخرَبانَ   -  2204 هللِا  َعْبِد  َأْخربََ و  أَبُو  ِفُظ،  حُمَمَّ ِن  ْبُن  َأمْحَُد  اِبلن وقَاَن،تُ َراٍب  اْلُمذَكُِّر  َأْسَلَم    ٍد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َْتِيُم  حدثنا 
ُ َعَلْيِه  ٍس، قَاَل: َوَجَد َرُسوُل هللِا صَ أَنَ ْن  ، حدثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، حدثنا ََثِبٌت، عَ اِهُد، حدثنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَْسَاِعيلَ الزَّ  لَّى اَّللَّ

لَ َوَسلَّ  َذاَت  ئً َم  َشي ْ َلٍة  اْلَوَجعِ ي ْ أَثَ َر  ِإنَّ  هللِا  َرُسوَل  اَي  ِقيَل:  َأْصَبَح  فَ َلمَّا  ِإّنِ ا  َأَما   " قَاَل:   ٌ لََبنيِّ َعَلْيَك  قَ َرْأُت   َقْد  تَ َرْوَن  َما  َعَلى   
  السَّْبَع الطَِّواَل "  هللاِ اْلبَارَِحَة حِبَْمدِ 

 فيه من لم أجد له ترجمة. ده حقق: إسنا# قال الم
 

َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، حدثنا ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حدثنا  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، حدثنا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي    -  2205
َعنْ  َبِشرٍي،  ْبُن  خُ َعتَّاُب  قَالَ صَ   قَاَل:  َُمَاِهٍد،  َعْن  اَّللَُّ   ْيٍف،  َصلَّى  هللِا  وَ َرُسوُل  َعَلْيِه  عَ    " اْلَماِئَدةِ  َسلََّم:  ُسورََة  رَِجاَلُكْم  لُِّموا 

 ورََة الن وِر " َوَعلُِّموا ِنَساءَُكْم سُ 
 عيف، وهو مرسل. ض# قال المحقق: إسناده 
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الرَّمحَْ   -  2206 َعْبِد  أَبُو  ق َ  انِ َأْخرَباََن  ْبُن  َنْصِر  َوأَبُو   ، قَ لس َلِمي  َمنْ تَاَدَة،  ْبُن  ََيََْي  اْلُمَثَنَّ ااَل: حدثنا  أَبُو  ، حدثنا ُصوٍر، حدثنا 
نَا أُم  َعْمرٍو، َعْن َعمَِّها، أَنَّهُ "َعاِصٌم اأْلَْحوَ    ْبُن ُسَهْيٍل، حدثناحُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر، حدثنا َصاِلحُ  ثَ ت ْ َمَع النَِّبِّ َصلَّى   انَ كَ   ُل، َحدَّ

ُ عَ   رَةُ اْلَمائَِدِة فَاْنَدقَّ ُعُنُق الرَّاِحَلِة ِمْن ثَِقِلَها " َعَلْيِه ُسو  فَأُْنزَِلتْ  َلْيِه َوَسلََّم يف َمِسريٍ اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن ِس حُمَمَُّد  بُو اْلَعبَّاَسِن ْبِن ِعيَسى، حدثنا أَ َعِلي  ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احلَْ ِم  اسِ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلقَ َأخْ  -  2207
َهِقي ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع، حدثنا   َعْن لَْيٍث، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأَْسَاءَ ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف، َعْن ُسْفيَاَن،  ِإْسَحاَق اْلب َي ْ

ُ َعَليْ  َصلَّى ا ةُ اْلَمائَِدِة َعَلى النَِّبِّ يَزِيَد، قَاَلْت: " نَ َزَلْت ُسورَ ِت  نْ بِ  ْكِسُر ِعظَاَم  ِه َوَسلََّم ِِبََِن ِإْن َكاَدْت أَْو َكاَدْت ِمْن ثَِقِلَها لَتَ َّللَّ
 النَّاقَِة " 

 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 
 

 ذِكْرُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ 
 

أَبُو َعْبدِ ْخربََ أَ   -  2208 احْلَاِفُظ،اَن  أَبُو عَ    هللِا  يَ ْعُقوَب اْبِد هللِا حُمَمَُّد  َأْخرَبان  ْبُن  احْلََسُن  َوأَبُو اْلَفْضِل  ْلَعْدُل قَااَل:  ْبُن يَ ْعُقوَب، 
، َعْن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدرِ ُل ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، حدثنا  ِعياَعْبِدي ، َأْخرَباََن َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، حدثنا ِإَسَْ ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب الْ حد

َقْد َشيََّع َهِذِه الس ورََة ِمَن اْلَماَلِئَكِة َما   َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل: " لَ ا نَ َزَلْت ُسورَةُ اأْلَنْ َعاِم َسبََّح َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  قَاَل: َلمَّ َجاِبرٍ 
 اأْلُُفَق "  َسدَّ 

 اله موثقون ولكن فيه انقطاع. جر # قال المحقق: إسناده 
 

اِب، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْوٍن، حدثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ   بُو حُمَمَِّد ْبُن اْلُمَؤمَِّل، حدثنا أَبُو ُعْثَماَن اْلَبْصِري ،رَباََن أَ َأخْ   -  2209
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: " َلقَ نْ َعاِم سَ ْت ُسورَةُ اأْلَ َكِدِر، قَاَل: َلمَّا نَ َزلَ َدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمنْ ب َيْ عُ   َأْخرَبان ُموَسى ْبنُ  ْد بََّح النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ِئَكِة َما َسدَّ أُفَُق السََّماِء " َشيََّع َهِذِه الس ورََة ِمَن اْلَماَل 
 . يفضع اده# قال المحقق: إسن

 

َعْبُد هللاِ   -  2210 اأْلَْصب َهَ َأْخرَباََن  يُوُسَف  ْبُن  َوأَبُ   اْلعَ اِن ،  أَبُو  قَااَل: حدثنا  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  حمَُ و  ْبُن بَّاِس  مَُّد 
ِن  ْن اَنِفِع بْ َعْن ُعَمَر ْبِن طَْلَحَة، عَ ي ، حدثنا اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، ِلمِ اُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، َأْخرَبان أَبُو َبْكٍر السَّ يَ ْعُقوَب، حدثنا حُمَمَُّد بْ 

أَ  َرُسوُل هللاِ َماِلٍك  قَاَل  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  ُسَهْيٍل،  نَ زَ يِب  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِمَن   َصلَّى  َموِْكٌب  َوَمَعَها  اأْلَنْ َعاِم  َلْت ُسورَةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  ُض هِبِْم تَ رْ ِح، َواأْلَرْ  َْلُْم زََجٌل اِبلتَّْسِبيِة َسدَّ َما َبنْيَ اْْلَاِفَقنْيِ ِئكَ اَل اْلمَ  " ُسْبَحاَن هللِا  َتج  َوَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

أَبُو مَ اْلَعِظيِم ُسْبَحاَن هللاِ  َوَأْخرَباََن  َثاَلَث َمرَّاٍت  اْلَعِظيِم "  اِمغَ ُصو نْ   الدَّ ْبُن َعِليٍّ  َأمْحَُد  بَ ٍر  أَبُو  َأْخرَبان  أَ ْكٍر اإْلَِسَْ اِن ،   ، ْخرَبان اِعيِلي 
، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ بُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َدَرْست ََوْيِه اْلَفاِرِسي ، حدثنا أَ   َساملٍِ

 فيه من لم أجد له ترجمة. ه نادإس # قال المحقق:
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ْغَداَد مَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَورَّاُق بِب َ ْرِدي ، حدثنا أَبُو َبْكٍر حمَُ َعِليِّ ْبِن َأمْحََد اْلُمْقِرُئ اْْلُْسَرْوجِ َأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن    -  2211
احْلََسُن بْ  أَبُو َعِليٍّ  ْبِن احْلََسِن الصَّْيَداَلِن  َأمحَْ ُن  ِإْماَلًء، َحدََّثِِن  َثِِن أَبُو اْلفَ َد  بُ َزْيعُ ، َحدَّ اْلُمْقِرُئ، ْبُن ُعب َْيدِ   ْضِل  اْلب َزَّاُر  ْبِن بُ َزْيٍع   

ْيِم ْدِن فَ َقاَل: قَ َرْأُت َعَلى ُسلَ زِ   ُت:ًسا يَ ْعِقُدهُ بَِيِدِه، ُثَّ قَاَل: َحْسُبَك، فَ ُقْلْيَماَن ْبِن ُموَسى فََأَخَذ َعَليَّ َخَْ قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى ُسلَ 
ِت فََأَخَذ عَ اَل يل: َحْسُبَك، فَ ُقْلُت: زِْدِن، فَ َقاَل: قَ َرْأُت َعَلى محَْ ََخًْسا فَ قَ   َليَّ ََخًْساْبِن ِعيَسى فََأَخَذ عَ   َليَّ َزَة ْبِن َحِبيٍب الزَّايَّ

ُقْلُت:  َل يل: َحْسُبَك، ف َ َليَّ ََخًْسا، فَ َقاْعَمِش فََأَخَذ عَ اَل: قَ َرْأُت َعَلى ُسَلْيَماَن اأْلَ قَ ، ف َ ََخًْسا، فَ َقاَل يل: َحْسُبَك، فَ ُقْلُت: زِْدِن 
َأيِب َعْبِد   َلىعَ   : َحْسُبَك، فَ ُقْلُت: زِْدِن، فَ َقاَل: ِإّنِ قَ َرْأتُ ٍب فََأَخَذ َعَليَّ ََخًْسا، ُثَّ قَالَ زِْدِن، فَ َقاَل: قَ َرْأُت َعَلى ََيََْي ْبِن َوَثَّ 

الس َلمِ  ََخْسً الرَّمْحَِن  َعَليَّ  فََأَخَذ  قَالَ يِّ  ُثَّ  َحْسبُ ا،  يل:  أَ   ْبِن  َعِليِّ  َعَلى  قَ َرْأُت  يل:  فَ َقاَل  زِْدِن،  فَ ُقْلُت:  أَِمرِي  َك،  طَاِلٍب  يِب 
ََخًْسا   َذا أُْنِزلَ فَ َقاَل يل: " َحْسُبَك َهكَ    َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي زِْدِن،: ايَ تُ َذ َعَليَّ ََخًْسا، ُثَّ قَاَل يل: " َحْسُبَك " فَ ُقْلاْلُمْؤِمِننَي فََأخَ 

َا نَ َزَلْت ُجَْلةً ًسا، َوَمْن َحِفَظ ََخًْسا ََخًْسا مَلْ يَ ْنَسهُ ِإالَّ ُسورََة اأْلَ َخَْ  ُعوَن مَ   نْ َعاِم، فَِإنَّ َحّتَّ  ا  َلكً يف أَْلٍف ُيَشيُِّعَها ِمْن ُكلِّ ََسَاٍء َسب ْ
ُ َعَلْيِه َوسَ   َأدَّْوَها ِإىَل النَِّبِّ  َهِقي  رَِئْت َعَلى  لََّم َما قُ َصلَّى اَّللَّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َوَهَذا ِإْن   َعِليٍل َقط  ِإالَّ َشَفاهُ هللاُ تَ َعاىَل " قَاَل اْلب َي ْ

َويف ِإْسنَاِدِه َمْن  السَّْبِع،   السََّمَواتِ ِئَكِة الَِّذيَن ُهْم فَ ْوقَ َمَلًكا، َواْلبَاِقي ِمَن اْلَماَل   ونَ عُ  ِإْسنَاُدهُ َفَكأَنَّهُ َخَرَج ِمْن ُكلِّ ََسَاٍء َسب ْ َصحَّ 
 اَل يُ ْعَرُف، َوهللاُ َأْعَلُم " 

 فيه من لم يعرف حاله.  قق: إسناده# قال المح
 

 سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَالتَّوْبَةِ وَالنُّورِ   ذِكْرُ 
 

أَبُو سَ ربََ َأخْ   -  2212 اْلَمالِيِِن ،اَن  َأمحَْ   ْعٍد  أَبُو  اَأْخرَبان  َعِديٍّ  ْبُن  ْبُن  َد  َعْمُرو  اْلَفَرِج، حدثنا  ْبُن  احْلََسُن  َخاِلٍد حْلَاِفُظ، حدثنا 
َثِِن احْلَرَّا َْلِيَعَة، َحدَّ رَ   ِن ، حدثنا اْبُن  أَنَّهُ  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  َعَليْ ى رَ أَ أَبُو َصْخٍر، َعْن   ُ اْلِمْنربَِ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ   ِه َوَسلََّم َعَلى 

، سََّماَواِت َواأْلَْرِض ُثَّ يَ ُرد  فِ فَ ي َُقوُل: " َّللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر َفرَيِْمي اِبل  ْلُك؟ "ِلَمِن اْلمُ   يَ ُقوُل: " يَها َحّتَّ َلَقْد رَأَْيُت اْلِمْنرَبَ يَ ْهت َز 
ورَةِ  [ " َومَلْ َيُكْن يَدَُع ِقَراَءَة آِخِر سُ 47ِمْن َشِهيٍد{ ]فصلت:   َك َما ِمنَّا َيٍة }آَذانَّ وَن فَ نَاَدْوهُ ِمْن اَنحِ بَّارُوَن َوأَْيَن اْلُمَتَكربُِّ اجلَْ   نَ فَأَيْ 

 اأْلَْعَراِف يف ُكلِّ ُجَُعةٍ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #

 

 لَامُ لس   ا ذِكْرُ سُورَةِ هُود  عَلَيْهِ 
 

أَبُو    -  2214 احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََن  هللِا  أَبُوَعْبِد  اأْلَ   َأْخرَبان  اْلَفَرِج  ْبُن  حُمَمَُّد  َأْخرَبان  السَّمَّاِك،  ْبُن  حدث َعْمُرو  ْبُن  ْزَرُق،  ُمْسِلُم  نا 
ْبُن ََيََْي، حدثنا أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوِن ،  ِإبْ َراِهيَم، حدثنا َِهَّ    َصلَّى اَّللَُّ ٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ْبِد هللِا ْبِن راََبٍح، َعْن َكعْ  عَ َعنْ اُم 

  َوَسلََّم: " اق َْرُءوا ُهوًدا يَ ْوَم اجْلُُمَعِة " َعَلْيهِ 
 رجاله ثقات ولكنه مرسل. إسناده  # قال المحقق:
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عْ   -  2215 الس َلِمي ، َسَِ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  رَ أَ   تُ َأْخرَباََن  يَ ُقوُل:  السَِّريَّ،  َعِليٍّ  اَّللَُّ اَب  النَِّبَّ َصلَّى  َعَلْيهِ أَْيُت  ف َ   َوَسلََّم  اَي   ُقْلُت: 
اأْلَُمِم؟   كُ اَل : َما الَِّذي َشي ََّبَك ِمْنهُ َقَصُص اأْلَْنِبيَاِء َوهَ فَ ُقْلتُ   ْتِِن ُهوٌد " قَاَل: " نَ َعْم "َرُسوَل هللِا رُِوَي َعْنَك أَنََّك قُ ْلَت: " َشي َّب َ 

 [ " 112ود:  أُِمْرَت{ ]ه قَ ْولُهُ }فَاْسَتِقْم َكَما قَاَل: " اَل، َوَلِكنْ 
 ( 4/398ذكره السيوطي في الدرر المنثور )# قال المحقق: 

 

 سُورَةِ الن حْلِ   لِلْخَيْرِ وَالش رِّ فِي    الْجَامِعَةِ ذِكْرُ الْآيَةِ 
 

ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أن  ْبِد السَّاَلِم، حدثنا ِإْسَحاُق ْنرَبِي ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن عَ  اْلعَ اِفُظ، َأْخرَبان أَبُو زََكرايَّ احلَْ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 2216
ْعُت َمْنُصوَر ْبَن  اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ  ْجدَِع  ُن َشَكٍل، َوَمْسُروُق ْبُن اأْلَ  بْ رْيُ اْلُمْعَتِمِر َُيَدُِّث َعْن َعاِمٍر، قَاَل: َجَلَس ُشتَ ْيَماَن، قَاَل: َسَِ
لِ  َأَحُدُِهَا  حَ فَ َقاَل  ِِبَا  َصاِحِبِه:  َوُتَصدِّ دِّْث  ُأَحدُِّث  َأْو  َوُأَصدُِّقَك،  هللِا  َعْبِد  َعْن  ْعَت  ْبَن  َسَِ هللِا  َعْبَد  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َمْسُعوٍد  ُقِِن 

َهى َعِن اإْلِْحَساِن  ْلَعْدِل وَ ْحِل }ِإنَّ هللاَ َيَُْمُر ابِ رْيِ َوالشَّرِّ يف ُسورَِة النَّ ْلخَ لِ   يَ ُقوُل: " ِإنَّ َأْجََع آيٍَة يف اْلُقْرآنِ  َوِإيتَاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ
 [ " قَاَل: َصَدْقتَ 90كَُّروَن{ ]النحل:  َواْلب َْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتذَ اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 

 رجاله ثقات. ده سنا# قال المحقق: إ
 

 هْفِ ذِكْرُ سُورَةِ الْكَ 
 

ثنا َدَة، حدثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، حدُصوٍر النَّْضَرِوي ، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جنَْ ُن قَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو َمنْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر بْ   -  2220
، قَاَل: "ْيِس ْبِن َعبَّاٍد، َعْن َأيِب سَ  ق َ َعنْ ُهَشْيٌم، حدثنا أَبُو َهاِشٍم، َعْن َأيِب َِمَْلٍز،  ْهِف يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُسورََة اْلكَ َمْن قَ َرأَ  ِعيٍد اْْلُْدِريِّ

َنهُ وَ   َبنْيَ اْلب َْيِت اْلَعِتيِق " َأَضاَء َلهُ ِمَن الن وِر َما بَ ي ْ
نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاوَهَذا هُ  َأْخرَبانَ عَ   ٍد،َو اْلَمْحُفوُظ َمْوقُوٌف َوَرَواهُ  ، وَ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ال  ْن ُهَشْيٍم فَ َرفَ َعهُ  ْبُن قَ تَاَدَة،   أَبُو َنْصرِ س َلِمي 

ْبُن حمَُ  َحاِمُد  َعِليٍّ  أَبُو  َأْخرَبان  َمْنُصورٍ قَااَل:  أَبُو  الرَّفَّاُء، حدثنا  ِجرْبِيمٍَّد  ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  ُسَلْيَماُن  بِن َْهَرَواَن، الْ َل    َبَجِلي  
 َرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلهُ َمْرفُوًعا ْيٌم، َفذَكَ َد، حدثنا ُهشَ يُد ْبُن َخاِلِد ْبِن يَزِي حدثنا يَزِ 

 ثقات. رجاله  # قال المحقق: إسناده 
 

 اْلَوهَّاِب، حدثنا  ْبِن َعْبدِ النَّْضِر    ٍد، حدثنا َأمْحَُد ْبنُ عْ  سَ هللِا احْلَاِفُظ يف التَّارِيِخ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  2221
، َأنَّ   َِمَْلٍز، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعبَّاٍد،  َعْن َأيِب َهاِشٍم، َعْن َأيِب اَمَة، حدثنا ََيََْي ْبُن َكِثرٍي، حدثنا ُشْعَبُة،  أَبُو ُقدَ  َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

 هُ نُورًا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " ْت َكاَنْت لَ َما أُْنزِلَ  قَ َرأَ ُسورََة اْلَكْهِف كَ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمنْ اَّللَُّ  النَِّبَّ َصلَّى
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

الرَّمحَْ   -  2223 َعْبِد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَبان   ، الس َلِمي  احْلَسَ ْسحَ إِ   ِن  َأْخرَبان  اْلَفِقيُه،  زاَِيدٍ اَق  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن   ، ح ُن 
أَ َوَأْخربََ  ْبُن  اَن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  َأْخرَبان  ْبُن قَ تَاَدَة،  َنْصِر  احْلََسُن  بُو  َأيِب  ِإْسَحاَق الضَُّبِعي ، حدثنا  اْبُن  ْبِن زاَِيٍد، حدثنا  ْبُن َعِليِّ 
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 َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ  ِمْرقَاٍع،  َلْيَماَن ْبنِ ِن اجْلَْدَعاِن ، َعْن سُ ِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ ثَ دَّ أَُوْيٍس، حَ 
ُ َعَلْيِه وَ    " قَارِئَِها َوَبنْيَ النَّارِ  رَاِة احْلَائَِلَة، حَتُوُل َبنْيَ وْ لت َّ َسلََّم قَاَل: " ُسورَةُ اْلَكْهِف الَّيِت ُتْدَعى يف االنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َهَذا، َوُهَو ُمْنَكرٌ  َد ِبهِ " تَ َفرَّ 
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 

 رَائِيلَ، وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطه وَالْأَنْبِيَاءِ ذِكْرُ سُورَةِ بَنِي إِسْ 
 

، حدثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  ْبُن لِيِِن ، َأْخرَبان أَبُو َأمْحَدَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَما - 2225  ْبُن ُموَسى  ِعْمَراَن اْلبَاِلِسي ، َوَعْبُد هللاِ  َعِديٍّ
رِو ْبُن ان أَبُو َعمْ ْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخربََ تياِن ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو نَ لسخى اُد ْبُن ُموَسى ْبِن َزجْنَُوْيِه، َوِعْمَراُن ْبُن ُموسَ محَْ ْبِن الصَّْقِر، َوأَ 

  الُوا: حدثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِمي  ْشنَاُم ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعْنرَبِ، قَ ٍر، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن الصَّْقِر ْبِن ُموَسى ْبِن هالل، َوخُ َمطَ 
قَاَل: قَاَل ْبِن ذَْكَواَن، َعْن َمْوىَل احْلَُرقَِة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،     ْبُن َحْفصِ َثِِن ُعَمرُ َهاِجِر ْبِن ِمْسَماٍر، َحدَّ َة، حدثنا إِبْ َراِهيَم ْبِن اْلمُ كَّ ِبَِ 

َعتِ َق آَدَم أِبَْلِف َعاٍم، فَ لَ  طه َواَيِسنَي قَ ْبَل َأْن ََيْلُ َرأَ ق َ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ةُ   اْلَماَلِئكَ مَّا َسَِ
َها ِِن َتَكلََّم عْ  ي َ طُوََب أِلَْلُسٍن َتَكلَُّم هِبََذا " " قَ ْولُُه: قَ َرأَ ، َوطُوََب أِلَْجَواٍف حَتِْمُل َهَذا، وَ اْلُقْرآَن، قَالُوا: طُوََب أَلُمٍَّة يَ ْنِزُل َهَذا َعَلي ْ

 َما َماَلِئَكَتهُ " هِبَِما َوأَف َْهَمهُ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، حدثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب بْ    احْلَاِفُظ، َأْخرَبان حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو َعِليٍّ   -  2227
ِإسْ الضَّ  ْبُن  ُشَعْيُب  ُعرْ حَّاِك، حدثنا  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  أَ َحاَق،  َعْن  َعْن  َوَة،  َعَلْيِه بِيِه،   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َعاِئَشَة، 

 لن وِر "  لُِّموُهنَّ اْلَغْزَل َوُسورََة ا َوعَ  - يَ ْعِِن النَِّساءَ  -َواَل تُ َعلُِّموُهنَّ اْلِكتَابََة  َسلََّم: " اَل تُ ْنزِلُوُهنَّ اْلُغَرَف،وَ 
اِهيَم الشَّاِمي ، حدثنا  نا ُمَطنيٌَّ، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ رَ َسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن السَّرَّاُج، حدثقَ تَاَدَة، َأْخرَبان أَبُو احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن  

َورُوِّينَا يف تَ ْعِليِمِهنَّ ُسورََة الن وِر، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن  َلمُ َوهللاُ َأعْ  َذا اإْلِْسنَاِد ُمْنَكرٌ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوُه، َوَهَذا هبَِ  هُ َكرَ ُشَعْيُب ْبُن ِإْسَحاَق، َفذَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النَّ   ُمْرَساًل  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 واه، والحديث موضوع. # قال المحقق: إسناده 
 

 هِ الْمَلَكُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِ مل تَنْزِيلُ الس جْدَةِ،  ورَةِ ا سُ   رُ كْ ذِ 
 

ْبُن حُمَمَّدِ   -  2229 احْلَاِفُظ، حدثنا َجْعَفُر  أَبُو َعْبِد هللِا  احْلَارِ   َأْخرَباََن  اْْلَوَّاُص، حدثنا  َنْصٍر  أَبُو ْبِن  ُأَساَمَة، حدثنا  َأيِب  ْبُن  ُث 
َثَمَة زُ الْ   نُ النَّْضِر َهاِشُم بْ  ْعَت َجاِبًرا َيْذُكُر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ يِب الز بَ اَل: قُ ْلُت أِلَ َهرْيُ ْبُن ُمَعاِويََة، قَ َقاِسِم، حدثنا أَبُو َخي ْ   رْيِ: َأَسَِ

ثَنِيِه صَ   ي بَِيِدِه اْلُمْلُك " قَاَل أَبُوذِ الَّ َحّتَّ يَ ْقَرَأ: امل تَ ْنزِيُل السَّْجَدِة َوتَ بَاَرَك    َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " اَل يَ نَامُ  اْبُن   ْفَواُن َأوِ الز َبرْيِ: َحدَّ
 انَ َصْفوَ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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 ذِكْرُ سُورَةِ يس 
 

ا أَبُو َعْبِد هللِا، حدثنِإبْ َراِهيُم ْبُن    أَبُو ُمْسِلمٍ   ثناحد   ْبَداَن، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ   -  2231
أَبِيِه، َعنْ ُعَمَر الضَّرِي ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  اْلُمْعَتِمُر  َمْعقِ ُر، حدثنا  النَّ  رَُجٍل، َعْن  َأنَّ   ، اْلُمَزِنِّ َيَساٍر  ْبِن  َعَلْيِه َوَسلََّم  ِل   ُ ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ُءوَها ِعْنَد َمْوََتُكْم " ْنِبِه فَاق ْرَ دََّم ِمْن ذَ َوَجلَّ ُغِفَر َلهُ َما تَ قَ يس ابِْتغَاَء َوْجِه هللِا َعزَّ  أَ قَ رَ قَاَل: " َمْن 

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

َمْنُصوٍر، حدثنا   ْبُن جَنَْدَة، حدثنا َسِعيُد ْبنُ   دُ محَْ َة، َأْخرَبان أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، حدثنا أَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَادَ   -  2232
، َعْن َحسَّاَن ْبِن عَ اٍش، َعْن ُأسَ ُل ْبُن َعيَّ ِإَْسَاِعي  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن ِطيََّة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْْلَث َْعِميِّ

   َرأَ اْلُقْرآَن َعْشَر َمرَّاٍت "ا ق َ قَ َرأَ يس َفَكَأَّنََّ 
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 طع.منق# قال المحقق: إسناده 
 

ةَ رَّ َوْيِه، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب َمسَ ٍد احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْخت َ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو حُمَمَّ   -  2234
ُ اْلَعوَّاِم، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ   ، َعْن َأيِب ْبُن َفَضاَلةَ َولِيِد، حدثنا اْلُمبَاَرُك  اْلَمكِّي ، حدثنا َخَلُف ْبُن الْ   َصلَّى اَّللَّ

َلٍة ُغِفَر لَهُ " َعَلْيِه َوَسلََّم قَا  َل: " َمْن قَ َرأَ يس ُكلَّ لَي ْ
 ضعيف. : إسناده حقق الم# قال 

 

ُل، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن  اَن اجْلَمَّاْبِن ُسَلْيمَ  يُوُسفَ َأْخرَبان أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق،  أَبُو زََكرايَّ َأْخرَبانَ  - 2235
َثَمَة، عَ   ِد،لِي اتٍِ الرَّقِّي ، حدثنا أَبُو بَْدٍر ُشَجاُع ْبُن اْلوَ حَ   ُهَريْ َرَة، َعِن ِن، َعْن َأيِب َعِن احْلَسَ   ْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة،حدثنا زاَِيُد ْبُن َخي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   َجاٍع، َعْن أَبِيهِ  شُ ْبنُ هللِا ُغِفَر َلهُ " ََتبَ َعهُ أَبُو َِهَّاٍم اْلَولِيُد اَل: " َمْن قَ َرأَ يس اْبِتغَاَء َوْجِه  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 فيه من لم أعرفه، وفيه انقطاع.إسناده  # قال المحقق:

 

َعِليٍّ   -  2236 أَبُو  َأْخرَبان   ، الس َلِمي  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  يَزِيدَ َأْخرَباََن  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  أَي وَب     ْبُن  ُعَمُر  َأْخرَبان  احْلَاِفُظ، 
اْلُبَخارِ َوعَ ،  السََّقِطي   َصاِلٍح  ْبُن  هللِا  ِإْسحَ ْبُد  ْبُن  َوحُمَمَُّد  الث ََّقفِ ي ،  قَالُوا اَق  ْبُن ي ،  زاَِيُد  حدثنا  َأيِب،  حدثنا  َِهَّاٍم،  أَبُو  حدثنا   :

َثَمةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصلَّ  َسِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعِن احلَْ َخي ْ َلٍة ى اَّللَّ َمْن قَ َرأَ يس يف لَي ْ
َلَة " ْجِه هللِا غَ اْبِتغَاَء وَ   َفَر َلهُ تِْلَك اللَّي ْ

 يسمع من أبي هريرة كما مر.  ال أن الحسن لمرجاله موثقون إ# قال المحقق: إسناده 
 

َأْخربََ   -  2237 ْبُن قَ تَاَدَة،  َنْصِر  أَبُو  ْبُن َعِليِّ أَبُو اْلَعبَّاِس الض َبِعي ، حدان  َأْخرَباََن  ْبِن زاَِيٍد،  ثنا احْلََسُن  ِإَْسَاِعي  ْبُن َأيِب  حدثنا  ُل 
ان  َعْبِد هللِا اْلُمَزِن ، َأْخربََ  نِ  بْ ِِبَكََّة، حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا ِبْشُر ْبُن حُمَمَّدِ ، َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلَماِلِكي    َوَأْخرَباََن أَبُو َذرٍّ َعْبُد ْبنُ  أَُوْيٍس، ح
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ِن ، ِمْن قُ َرْيٍش  الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر اجْلُْدَعا ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  سَّاِمي ، حدلرَّمْحَِن الحُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا
َأْهِل َمكَّ  ِمْن  َْتِيٍم  َبِِن  ِمْرقَاٍع اجلَْ ، عَ ةَ ِمْن  ْبِن  ، َعْن ِهاَلٍل، َعنِ ْن ُسَلْيَماَن  بَ  الصَّْلِت،  َنِديِّ َأاَب  َعْنُه، َأنَّ  دِّيَق َرِضَي هللاُ  ْكٍر الصِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُسو قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا   َها ُمِعمَُّة؟ قَاَل: " َتِعم  َصاِحب َ الْ ا  رَةُ يس يف الت َّْورَاِة تُْدَعى اْلُمِعمََّة " ِقيَل: مَ َصلَّى اَّللَّ
َوا نْ يَا  الد  َوتُ ِِبَرْيِ  َوتُ َكاِبُد َعنْ آْلِخَرِة  اآْلِخَرِة،  َأْهَواَل  َوَتْدَفُع َعْنهُ  نْ يَا،  الد  بَ ْلَوى  َتْدفَ هُ  اْلُمَداِفَعَة اْلَقاِضَيَة  ُع َعْن َصاِحِبَها ُكلَّ  ْدَعى 

َعهَ َمْن قَ َرَأَها َعَدَلْت َلهُ ِعْشرِ ٍة  اجَ ُسوٍء، َوتَ ْقِضي لَهُ ُكلَّ حَ  ينَاٍر يف َسِبيِل هللِا، َمْن َكت َب ََها ُثَّ  هُ أَْلَف دِ ا َعَدَلْت لَ يَن َحجًَّة، َوَمْن َسَِ
 ْت َعْنهُ ُكلَّ ِغلٍّ َوَداٍء "  َزعَ ن َ َوأَْلَف يَِقنٍي َوأَْلَف بَ رََكٍة َوأَْلَف َرمْحٍَة، وَ   َجْوَفهُ أَْلَف َدَواٍء َوأَْلَف نُورٍ َشرهَِبَا َأْدَخَلتْ 

 ُمْنَكٌر " رَّمْحَِن َهَذا َعْن ُسَلْيَماَن، َوُهَو " تَ َفرََّد ِبِه حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ال
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َأمحَْ   -  2238 ْبُن  َعِلي   الصَّ َأْخرَباََن  ْبُن ُعب َْيٍد  َأمْحَُد  َأْخرَبان  َعْبَداَن،  ْبِن  طَالُ افَّ َد  َعْن  اْلُمْعَتِمُر،  َعبَّاٍد، حدثنا ُر، حدثنا  ْبِن  وَت 
، َعنْ َوْيٌد أَبُو  سُ  ، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َأنَّ َأاَب ُهَري ْ   َحاتٍِ َا قَ َرأَ اْلُقْرآَن َعْشَر َمرَّاٍت " َرَة، قَاَل: " َمْن قَ َرأَ يس َمرَّةً فَ ُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ َكَأَّنَّ

َا قَ َرأَ اْلُقرْ  َسِعيٍد: " َمْن قَ َرأَ يس َمرًَّة،و أَبُ َوقَاَل    " آَن َمرََّتنْيِ َفَكَأَّنَّ
ْعَت َوُأَحدُِّث َأاَن ِبَِ   ا َسَِْعتُ قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: َحدِّْث أَْنَت َعمَّا َسَِ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ذِكْرُ سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالزُّمَرِ 
 

ْيَماُن  اِنٍئ، حدثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِلي ، حدثنا ُسلَ ُن َصاِلِح ْبِن هَ ِفُظ، حدثنا حُمَمَُّد بْ بُو َعْبِد هللِا احْلَارَباََن أَ َأخْ   -  2242
ْعُت يَ ْعِِن َعاِئَشةَ ْرٍب، حدثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َحدَّ ْبُن حَ  َها، تَ ُقوُل: َكاَن رَ ِضيَ رَ   َثِِن أَبُو لُبَابََة، قَاَل: َسَِ ُ   هللاُ َعن ْ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّ عَ  َيُصومُ َلْيِه   " نَ قُ َم  َويُ ْفِطُر َحّتَّ  يُ ْفِطَر،  َأْن  يُرِيُد  َما  نَ ُقوَل  ي َ  َحّتَّ  وََكاَن  َيُصوَم،  َأْن  يُرِيُد  َما  َبِِن وَل  َلٍة ُسورََة  لَي ْ يف ُكلِّ  ْقرَأُ 
 َر " مَ لز  ِإْسَرائِيَل َوا

 (.[ 2920والترمذي ) (2345) ]ورد الحديث مفرقا عند النسائي ات.رجاله ثق# قال المحقق: إسناده 
 

 وَاسِيَ وَغَيْرِهَا " حُمَيْد  مِنْ ذِكْرِهَا، وَذِكْرُ الطَّ   ذِكْرُ الْحَوَامِيمِ " وَمَا دَخَلَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي 
 

، قَااَل:بْ   قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ ُن  بْ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصرِ   -  2244 ا ِإبْ َراِهيُم حدثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، حدثن  ُن إِبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسي 
، حدثنا ََيََْي  اَق، َأْخرَبان  أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسحَ   انَ ُة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر، ح َوَأْخربََ  ْبُن ََيََْي، َأْخرَبان أبو ُمَعاوِيَ ْبُن َعِليٍّ

، َعْن زُرَارَةَ ُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُملَ ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى، حدثنا أَبُو ُحَذيْ َفَة، حدثنا َعبْ ، حدثنا َأمحَْ  ْبُن زاَِيدٍ أَبُو َسْهلِ  ْيِكي 
ْن قَ َرأَ ِحنَي ُيْصِبُح آيََة اْلُكْرِسيِّ َسلََّم: " مَ  َعَلْيِه وَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَالَ ، عَ ةَ ْبِن ُمْصَعٍب، َعْن َأيِب َسَلمَ 
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َلِتِه ، َوِإْن قَ َرَأَها ِحنَي مُيِْسي حُ يَ سِ َعزِيِز اْلَعِليِم ُحِفَظ يف يَ ْوِمِه َذِلَك َحّتَّ ميُْ ِل حم تَ ْنزِيُل اْلِكتَاِب ِمَن هللِا الْ َوآيَ َتنْيِ ِمْن َأوَّ  ِفَظ يف لَي ْ
  " ّتَّ ُيْصِبحَ تِْلَك حَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن عَ َوَحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ا  -  2248 ، حدثنا َعمَّاُر ي  مِ ِليِّ ْبِن احْلََسِن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس لَ لس َلِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْن َأيِب ُهرَ  زاَِيٍد، عَ َقِفي ، حدثنا ِهَشاُم ْبنُ ْبُن َهارُوَن الث َّ  َلَة اجْلُُمَعِة يْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َم: " َمْن قَ َرأَ لَي ْ

 م الد َخاَن َويس َأْصَبَح َمْغُفورًا َلهُ "  ح
 ِذْكُرهُ يف ُسورَِة يس "   احْلََسِن َكَما َمَضىَواهُ َغرْيُهُ َعنِ َكَذا َضِعيٌف َورَ َشاٌم َوُهَو هَ  هِ بِهِ تَ َفرََّد 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 َعْمرٍو حدثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبنُ   ،ادَ  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم اْلَغَضائِِري  بِب َْغدَ  ْبُن احْلََسنِ و َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ َأْخرَباََن أَبُ   -  2249
أَبُ الرَّ  اْلبُ ُزورِي ، َأْخرَبان َمكِّي  ْبنُ و َعْوفٍ زَّاُز، حدثنا  ْبُن َمْرزُوٍق  الرَّمْحَِن  أَبُو َعْبِد  إِب ْ    َعْبُد  َوَأْخرَباََن  َأْخرَبان َراِهيَم، ح  احْلَاِفُظ،  هللِا 

 ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َأيِب اْلَمِليِح،  ُعب َْيُد هللاِ   قَاَل: حدثنا  َمكِّي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم،  ُد الصََّمِد ْبُن اْلَفْضِل، حدثنابْ ا عَ َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد، حدثن
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْعَمُلوا اِبْلُقْرآِن  َيَساٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْن َمْعِقِل ْبِن   ُه، َواق َْتُدوا ِبِه وا َحاَللَُه، َوَحّرُِموا َحَرامَ ل  َأحِ ى اَّللَّ

جْنِيِل اْلِعْلِم ِمْن بَ ْعِدي َكَما َُيْرِبُونَ   َوإَذا َتَشابََه َعَلْيُكْم فَ َرد وهُ ِإىَل هللِا َوِإىَل أُويل   ْيٍء ِمْنُه،ْكُفُروا ِبشَ َواَل تَ  ُكْم، َوآِمُنوا اِبلت َّْورَاِة َواإْلِ
ِإنَّ ِلُكلِّ آيٍَة  يَاِن؛ فَِإنَّهُ َشاِفٌع ُمَشفٌَّع وَما َحلَّ ُمَصدٌَّق، َأاَل وَ يِه ِمَن اْلب َ آُن َوَما فِ ْم َوْلَيَسْعُكُم اْلُقرْ َما أُوِتَ النَِّبي وَن ِمْن َرهبِِّ وَ   ورِ َوالزَّبُ 

احِتَةَ  َوأُْعِطيُت فَ َواِح ُموَسى   َواحْلََواِميَم ِمْن أَلْ أْلَوَِّل َوأُْعِطيُت طه َوطَواِسنيَ  اْكرِ اَمِة َوِإّنِ أُْعِطيُت ُسورََة اْلب ََقَرِة ِمَن الذِّ نُورًا يَ ْوَم اْلِقيَ 
ْلب ََقَرةِ  ا يمَ  َأيِب َعْوٍف " أُْعِطيُت فَاحِتََة اْلِكتَاِب َوَخَواتِ الصََّمِد ْبِن اْلَفْضِل، َويف رَِوايَةِ اْلِكتَاِب ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش " َلْفُظ َحِديِث َعْبِد 

 اْلُمَفصََّل اَنِفَلًة " ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش وَ 
 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ

 

  يلِ حدثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، حدثنا َمْعَمٌر، َعِن اْْلَلِ َْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَبان إِ  - 2250
َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ بْ  ُمرََّة،  َعَلْيِه َوَسلَّ ِن   ُ يَ نَاُم َحّتَّ َم َكاَن اَل لَّى اَّللَّ احْلََواِميُم    تَ بَاَرَك، َوحم السَّْجَدِة َوقَاَل: "  يَ ْقَرأَ  َوأَبْ َواُب   َسْبٌع، 

اأْلَ َجَهنََّم َسْبٌع جتَِ  َها َتِقُف َعَلى اَبٍب ِمْن َهِذهِ   يِب  َكاَن يُ ْؤِمنُ ُل ِمْن َهَذا اْلبَاِب َمْن  اِب فَ ت َُقوُل: اللُهمَّ اَل تُْدخِ وَ ب ْ يءُ ُكل  حم ِمن ْ
 ُؤِن " َويَ ْقرَ 

َقِطعِ   َهَكَذا بَ َلَغنَا هِبََذا اإْلِْسنَاِد اْلُمن ْ
 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق

 

 ص لِ ذِكْرُ الْمُفَ 
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 َمْرزُوٍق، ٍل، حدثنا َعْمُرو ْبنُ ا احْلََسُن ْبُن َسهْ ٍد الصَّفَّاُر، حدثن، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن ُعب َيْ انَ ْبدَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ   - 2255
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن َواثَِلَة، قَ حدثنا ِعْمَراُن اْلَقطَّاُن، َعْن قَ تَاَدَة،   أُْعِطيُت َمَكاَن    : "مَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْلُت اِبْلُمفَ ْلِمِئنَي، وَ الزَّبُوِر ا سَّْبَع، َوأُْعِطيُت َمَكانَ الت َّْورَاِة ال جْنِيِل اْلَمثَاِنَ، َوُفضِّ  صَِّل " أُْعِطيُت َمَكاَن اإْلِ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

حدثنا حُمَمَُّد   الرَّازِي ، أَبُو َحاتٍِ َسِن ْبِن أَي وَب، حدثنا  َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احلَْ   بُوأَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان  - 2256
،  َبِشرٍي، حدثنا قَ تَاَدُة، َعْن َأيِب الْ   ْبُن ُعْثَماَن الت َّن وِخي ، حدثنا َسِعيُد ْبنُ  ُ   َأنَّ َمِليِح، َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع اللَّْيِثيِّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

أُْعِطيتُ   َعَلْيهِ  الت َّوْ  السَّْبَع مَ َوَسلََّم قَاَل: "  َوأُْعِطيتُ َكاَن  جْنِيِل،  َمَكاَن اإْلِ اْلَمثَاِنَ  َوأُْعِطيُت  َمَكاَن الزَّبُوِر " قَاَل:    رَاِة،  "  اْلِمِئنَي 
ْلُت اِبْلُمَفصَِّل "   َوُفضِّ

 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 
 

اْلمَ   -  2257 َسْعٍد  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  َعدِ الِيِِن ، حدثنا  ُسْفيَاَن،ُن  ْبُن  احْلََسُن  َأْخرَبان   ، َأْخربََ   يٍّ ْبُن َعمَّاٍر،  ِهَشاُم  ان حدثنا 
ُ َعَلْيِه َوسَ   ِقِل ْبِن َيَساٍر، َعِن النَِّبِّ عْ  مَ ُد هللِا ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َأيِب اْلُمَلْيِح َعنْ ب َيْ اْْلَِليُل ْبُن ُموَسى، حدثنا عُ  "   لََّم قَاَل:َصلَّى اَّللَّ

اتِيَم  َخوَ وَ  ا َوَبْطنًا، َأاَل ِإّنِ أُْعِطيُت فَاحِتََة اْلِكتَابِ ِمْنهُ نُورًا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ظَْهرً ْرآَن َشاِفٌع ُمَشفٌَّع َماِحٌل ُمَصدٌَّق، َوِإنَّ ِلُكلِّ آيٍَة ِإنَّ اْلقُ 
  " َل اَنِفَلةً َعْرِش َوأُْعِطيُت اْلُمَفصَّ اْلب ََقَرِة ِمْن حَتِْت الْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 تَخْصِيصُ سُوَرٍ مِنْهَا بِالذِّكْرِ 
 

َسنْيِ ْبِن َجْعَفٍر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس   - 2265 ْبُن احْلََسِن ُدبَ ْيٌس  بِب َْغَداَد، حدثنا َأمْحَُد  ِفُظ،ااحلَْ َلِمي ، حدثنا َعِلي  ْبُن احلُْ
الرب ْقِرُئ، حدثناْلمُ  ِهَشاٌم  اْلُمْقِرُئ، حدثنا  اْلِكَساِئي   ََيََْي  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلِكَساِئي ، حبري، حدثنا  مَحَْزَة  ْبُن  َعِلي   ْبُن  ا  ُموَسى  دثنا 

ُ ْنُه، قَاَل:  ِضَي هللاُ عَ ْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ رَ ، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ، عَ يهِ بِ َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه َجْعَفٍر، َعْن أَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسَِ
 ْرآِن الرَّمْحَُن "" ِلُكلِّ َشْيٍء َعُروٌس، َوَعُروُس اْلقُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُوْخربََ أَ   -  2266 ْبُن قَ تَاَدةَ   اَن  أَبُو الْ َنْصِر  َأْخرَبان  ِإَْسَاِعيَعبَّاِس الض َبِعي  ،  ْبِن زاَِيٍد، حدثنا  ْبُن َعِليِّ  ْبُن َأيِب  ، حدثنا احْلََسُن  ُل 
َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ أُ  ، قَاَل: أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن   ٍع،قَا الرَّمْحَِن اجْلُْدَعاِن ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِمرْ   َوْيٍس، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاِرُئ اْقرَتََبْت يُْدعَ  َرُسوُل هللاِ قَالَ   ُض َوْجَه َصاِحِبَها يَ ْوَم َتْسَود  اْلُوُجوهُ " ى يف الت َّْورَاِة اْلُمب َيَِّضَة تُ ب َيِّ  َصلَّى اَّللَّ
، ِمْرقَاٍع، َعْن حُمَمَّ ِد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبنِ اإْلِْسنَاا  ذَ َوهبَِ  ُ َعلَ   ِد ْبِن َعِليٍّ : " قَاِرُئ  ْيِه َوَسلَّمَ َعْن فَاِطَمَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َساِكَن اْلِفْرَدْوِس "  ِض رْ َوالرَّمْحَِن يُْدَعى يف َمَلُكوِت السََّمَواِت َواأْلَ  احْلَِديِد َوِإَذا َوقَ َعْت،
 اِن " ِن، َعْن ُسَلْيَماَن، َهَذا وَِكاَلُِهَا ُمْنَكرَ ا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ َد هِبِمَ " تَ َفرَّ 
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، َعِن  اَن، َحدَّثَ نَا احْلَجَّاجُ ْعَفٍر، حدثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَ جَ   نُ  ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأْخرَبان َعْبُد هللِا بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  2267
ْبِن َيَْ السَّرِ  َأيِب فَ يِّ  َثِم، َعْن ُشَجاٍع، َعْن  اْْلَي ْ َأيِب  بَاِنِّ  ْبَن َعفَّاَن  ََي الشَّي ْ َأنَّ ُعْثَماَن  َمْسُعوٍد يف اِطَمَة،  اْبَن  َعْنُه، َعاَد  َرِضَي هللاُ 

ُذنُويِب َقاف َ   َمَرِضِه، قَاَل:  َتْشَتِكي؟  َما  قَ َل:  َتْشَتِهي؟  َفَما  قَاَل:  َرمْحَةَ ،  قَالَ   اَل:   ، الطَِّبيُب  َريبِّ قَاَل:  الطَّبِيَب؟  َلَك  نَْدُعو  َأاَل   :
ْعَتِنيِه قَ ْبَل اْلي َْوِم َفاَل َحاَجَة يل فِ اَل: َأاَل آُمُر َلَك بَِعطَاِئَك؟ قَالَ َأْمَرَضِِن، قَ  ِلَك، قَاَل: ِإّنِ َقْد  قَاَل: َتَدْعهُ أَلَْهِلَك َوِعيَا، يهِ : ما َمن َ

ئًا ِإَذا قَ ْمتُ ُهْم شَ َعلَّ  ُ عَ ي ْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلٍة مَلْ يَ ْفَتِقْر "  َلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن قَ َرأَ الُوهُ مَلْ يَ ْفَتِقُروا، َسَِ  اْلَواِقَعَة ُكلَّ لَي ْ
َيَة، َعْن َعْبدِ السَّرِيِّ ْبِن َيَْ اهُ اْبُن َوْهٍب َعِن  ن عطية َهَذا "، َوَروَ ِه ُشَجاٌع ببِ   دَ تَ َفرَّ   " ثَهُ َعْن َأيِب ظَب ْ  هللِا ْبِن ََي، َأنَّ ُشَجاًعا، َحدَّ

ُ عَ َمسْ   َلْيِه َوَسلَّمَ ُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبدِ ْخربََ أَ   -  2268 أَبُو  احْلَاِفُظ،اَن  هللِا  أَبُو      إِ َأْخرَبَِن  ْبُن  َأمْحَُد  بْ َبْكٍر  َأمْحَُد  حدثنا  َأْصِل ِكتَابِِه،  ِمْن  اْلَفِقيهُ  ِبْشٍر  ْسَحاَق  ُن 
ثَُه، َعْن َأيِب  نَّ ، أَ َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، حدثنا السَِّري  ْبُن ََيََْي   ِدي ، حدثنا َخاِلُد ْبُن ِخَداٍش، حدثنااْلَمْرثَ  َيَة، َعِن  ُشَجاًعا، َحدَّ ظَب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ ُسورََة اْعُت َرُسولَ ٍد، قَاَل: َسَِ اْبِن َمْسُعو  َلٍة مَلْ ُتصِ  هللِا َصلَّى اَّللَّ  ْبهُ فَاقٌَة "، ْلَواِقَعِة يف ُكلِّ لَي ْ
َأيِب ظَب ْ  بِنُ ْقطٍَة فَ ْوَق الظَّا مُ َيةَ " َكَذا قَاَل َشْيُخنَا َعْن  التَّارِيِخ ُشَجاًعا، َوذَ اْلُبَخاِري  َرمِحَهُ هللاُ    ِء َوذََكرَ َقيًَّدا  يَ ْرِوي َعْنهُ  يف  َكَر أَنَّهُ 

، َعْن ُشَجاٍع، َعْن َأيِب ظَبَِّيَة، َوَخالَ   َوُهَو َذا اْبُن َوْهٍب يَ ْرِوي، َعنِ السَِّري  ْبُن ََيََْي  َهاٍل َحْيُث قَاَل:َحجَّ َف  السَّرِيِّ َعْن   اُج ْبُن ِمن ْ
  اْبُن َوْهٍب " أَْيًضا َغرْيُ  ِلَك قَالَهُ َأيِب فَاِطَمَة، وََكذَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا ْبُن ِإبْ َراِهيَم اإْلِْسَفَرايِيِِن  ُل  ِعي و َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، حدثنا أَبُو اأْلَْحَوِص ِإَْسَاِقيُه، َأْخرَبان أَبُ أَبُو طَاِهٍر اْلفَ َأْخرَباََن    -  2269
ْبنُ  الْ   اْلَعبَّاُس  َيَة،  َبْصِري ، حاْلَفْضِل  َأيِب ظَب ْ َعْن  ْبُن ََيََْي، حدثنا ُشَجاٌع،  السَِّري   َرُسو دثنا  قَاَل  قَاَل:  َمْسُعوٍد،  اْبِن  ُل هللِا َعِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ  َلةٍ ورَ  سُ َصلَّى اَّللَّ ُتِصْبهُ فَاَقٌة أَبَ َة اْلَواِقَعِة يف ُكلِّ لَي ْ ُن َمْسُعوٍد َيَُْمُر بَ نَاتِِه يَ ْقَرْأَن هبا ُكلَّ َن ابْ وََكا  ًدا " " مَلْ 
َلٍة " وََكَذا رَ   رِيِّ َواهُ يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن السَّ لَي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

مَُّد ْبُن ُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد، حدثنا أَبُو محََّة حمَُ ْبُن ِإْسَحاَق، حدثنا احْلََسُن بْ   َبْكرِ   ا أَبُوْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنعَ   بُوَأْخرَباََن أَ   -  2270
َيَة، َكَذا قَ يُد ْبُن َأيِب َحِكيٍم، َعِن السَّرِيِّ  يُوُسَف، حدثنا يَزِ  ْسُعوٍد، َشْيُخنَا ُمَقيًَّدا َعِن اْبِن مَ :  الَ ْبِن ََيََْي، َعْن ُشَجاٍع، َعْن َأيِب ظَب ْ
ُ َعلَ  هللِا َصلَّ قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َلٍة ِإَذا َوقَ َعِت اى اَّللَّ  ا "  ْلَواِقَعةُ مَلْ ُتِصْبهُ فَاَقٌة أَبَدً ْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ يف ُكلِّ لَي ْ

َيَة اجْلُْرجَ ََيََْي، َعْن َأيِب ُشَجاٍع، َعْن ِن بْ   َورُِوَي َعِن اْبِن َأيِب َمْرمَيَ، َعِن السَِّريِّ  ، َعِن اْبنِ َأيِب ظَب ْ ثَ نَ اِنِّ  اه ِمَن الد َعاءِ  ُعَمَر، َحدَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 



165 

 

، َأْخربََ  اْبدِ ا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو عَ َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، حدثن  اَن أَبُوَأْخربََ   -  2271 ِن َعْبُد هللِا ْبُن  لرَّمْحَِن النََّساِئي 
و أَُماَمَة اْلبَاِهِلي ، قَاَل: قَاَل أْلَْْلَاِن ، حدثنا أَبُ ْبُن زاَِيٍد ا  حدثنا حُمَمَّدُ   ِدي ، حدثنا ُسَلْيُم ْبُن ُعْثَماَن اْلَفْوزِي ،السََّمْرقَ نْ الرَّمْحَِن    َعْبدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمنْ ى لَّ َرُسوُل هللِا صَ  َلِتِه فَ َقْد أَْوَجَب اجْلَنََّة "َأْو َنَاٍر يف لَْيلٍة  قَ َرأَ َخَواتِيَم احْلَْشرِ  اَّللَّ    َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِه َأْو لَي ْ
 َن َهَذا، َعْن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد " " تَ َفرََّد ِبِه ُسَلْيُم ْبُن ُعْثَما

 يف. عضه ناد# قال المحقق: إس
 

 بِالذِّكْرِ   تَخْصِيصُ سُورَةِ الْمُلْكِ 
 

أَبُو حمَُ   -  2277 ْبُن َعبْ مٍَّد الس كَِّري ، حدَأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل الصََّفاُر، حدثنا َعبَّاُس  َوَأْخرَبانَ ثنا  َقُِفي ، ح  أَبُو َعْبِد هللِا    ِد هللِا الرتَّ
َثِِن احْلََكُم  ُص ْبُن ُعمَ : حدثنا َحفْ صََّمِد ْبُن اْلَفْضِل، قَااَل ِد ْبِن مَحَْداَن، حدثنا َعْبُد ال مَّ احْلَاِفُظ، َأْخرَبان َبْكُر ْبُن حمَُ  َر اْلَعَدِن ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوِدْدتُ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرسُ ْبُن َأاَبَن، َعْن ِعْكرَِمةَ  ْعِِن  ي َ   -ا يف قَ ْلِب ُكلِّ ُمْؤِمٍن  نََّ أَ   وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ " َويف رِ   -  ِدِه اْلُمْلكُ تَ بَاَرَك الَِّذي بِيَ  : َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َقُِفيِّ بَاَرَك يف َصْدِر ُكلِّ  ِه َوَسلََّم قَاَل: " لََوِدْدُت َأنَّ ت َ َوايَِة الرتَّ

 ِإْنَساٍن ِمْن أُمَّيِت " 
 ضعيف.  قق: إسنادهمحلل ا# قا

 

 مُ التَّكَاثُرُ ذِكْرُ أَلْهَاكُ 
 

، حدثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد مَِّد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َْغَداِدي   احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حمَُ مَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن حمَُ   -  2287
الرَّبِيِع، حدثناحد  َر،اْلَقاَلِنِسي  ِِبِصْ  ْبُن  َمْيَسَرَة، َعنْ   ثنا َداُوُد  ْبُن  بْ َحْفُص  اْبِن ُعَمَر، ِن حُمَمَِّد   ُعْقَبَة  اَنِفٍع، َعِن  ْبِن ُعْقَبَة، َعْن 
َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل: قَاَل َرُسو   ُ أَْلَف  ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َيْسَتِطيُع َأْن  يف ُكلِّ يَ ْوٍم؟ " قَالُوا: َوَمنْ ٍة  آيَ َم: " َأاَل َيْسَتِطيُع َأَحدُُكْم َأْن يَ ْقَرأَ 

 َيْسَتِطيُع َأَحدُُكْم َأْن يَ ْقَرأَ َأْْلَاُكُم التََّكاثُ ُر؟ "  قَاَل: " َما أَْلَف آيٍَة؟يَ ْقَرأَ 
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

 رُ سُورَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ذِكْ 
 

ْبُن  انَ ربََ َأخْ   -  2291 ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنَداَن، حدثنا َأمحَْ َأمْحََد ْبِن َعبْ  َعِلي   ْبُن َعْبِد هللاِ ُد  ْبُن   ا حُمَمَُّد  الدِّين ََوِري ، حدثنا ُسَلْيَماُن 
بَاَداُوَد،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِ صَ   َن، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ حدثنا يَزِيُد ْبُن َخاِلٍد، َعْن َشي ْ ُمَعاٍذ: " اق َْرْأ ُقْل لَّى اَّللَّ

ْرِك "  اِفُروَن ِعنْ أَي  َها اْلكَ اَي  َا بَ َراَءٌة ِمَن الشِّ  َد َمنَاِمَك، فَِإنَّ
َا يُ ْعرَ اإْلِْسنَادِ  ُهَو هِبََذا  ُف اِبإْلِْسنَاِد اأْلَوَّلِ  ُمْنَكٌر، َوِإَّنَّ

 عرفه. أم ن لفيه م# قال المحقق: إسناده 
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َعِلي    -  2293 َعْبدَ   َأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  َأمحَْ ْبُن  ِقَماشٍ اَن، حدثنا  َأيِب  َواْبُن  َْتْتَاٌم،  ُعب َْيٍد، حدثنا  ْبُن  ْبُن قَااَل: حدثنا َخَلفُ   ،ُد   
َعْن   قَ تَادَ ُموَسى،  َعْن  اَّللَُّ أَبِيِه،  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  أََنٍس،  َعْن  اعَ   َة،  يف  يَ ْقَرأُ   " َوَسلََّم:  اْلَمغْ َلْيِه  بَ ْعَد  ِرِب، لرَّْكَعَتنْيِ 

 ُهَو هللاُ َأَحٌد " ْبَل َصاَلِة اْلَفْجِر ِبُقْل اَي أَي  َها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ْكَعَتنْيِ ق َ َوالرَّ 
 حسن. # قال المحقق: إسناده

 

ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم    و َبْكٍر حُمَمَّدُ َوَأْخرَباََن أَبُ   ح  َحاِمٍد اْلَعطَّاُر،ان حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن  ربََ َأخْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،    -  2294
ُن َعْبِد ََي ْبُن َمِعنٍي، حدثنا ََيََْي بْ َيَْ نا  ان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر، حدث بُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، قَااَل: َأْخربََ اْلَفاِرِسي ، َأْخرَبان أَ 

ْعُت طَْلَحَة ْبَن ِخَراٍش َيَُ هللِا ْبِن أُ   ْبِن َعْبدِ هللِا ْبِن يَزِيدَ  نَّ رَُجاًل قَاَم فَ رََكَع دُِّث َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، أَ نَ ْيٍس اأْلَْنَصاِري ، قَاَل: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهَذا رَُجٌل فَ َقاَل َرُسو الس ورَُة،    َكاِفُروَن َحّتَّ انْ َقَضتِ ِة اأْلُوىَل ُقْل اَي أَي  َها الْ ْكعَ رَّ رَْكَعَتنْيِ فَ َقَرأَ يف ال ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِب  نَّ َو هللاُ َأَحٌد َحّتَّ انْ َقَضِت الس ورَُة، فَ َقاَل الرَبَّهُ " َوقَ َرأَ يف اآْلِخَرِة ُقْل هُ َعَرَف   بِِّه " َم: " َهَذا َعْبٌد آَمَن ِبرَ  َصلَّى اَّللَّ
 نْيِ الرَّْكَعَتنْيِ َأاَن َأْسَتِحب  َأْن أَق َْرأَ َهاَتنْيِ الس ورََتنْيِ يف َهاتَ  طَْلَحُة: فَ قَالَ 

 ال بأس به. ده # قال المحقق: إسنا
 

يُ   -  2295 أَبُو حُمَمَِّد ْبُن  ثَ نَا  َأْخرَبان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَ فَ وسُ َحدَّ ْبُن َنْصرٍ ْعَرايِبِّ ،  ِإْسَحاُق ْبُن يُوسُ ، حدثنا َسْعَداُن  َف ، حدثنا 
َها، يف رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر قَاَلْت:  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َعاِئَشَة  اأْلَْزَرُق، حدثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاَن، َعْن    َرُسوُل هللِا  انَ " كَ َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُ َعلَ    " ْقَرأُ ِب ُقْل اَي أَي  َها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحدٌ ِفيِهَما فَ ي َ ا فَ ُيِسر  ْيِه َوَسلََّم: ُيَصلِّيِهمَ َصلَّى اَّللَّ
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

 

حدثنا    -  2297 َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ِإَْسَاِعي َأمحَْ َأْخرَباََن  حدثنا  ُعب َْيٍد،  ْبُن  احلَْ ُد  حدثنا  اْلَفْضِل،  ْبُن  عَ ُل  ْبُن  ِليٍّ َسُن 
َسعْ احْلُْل احْلََنِفي ، حدثنا  َعِطيََّة  ْبُن  زََكرايَّ  ْبنِ َواِن ، حدثنا  اْلِمْسَوِر  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعْوٍف، َحدَّ   ُد  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن   ِِن ثَ تْ إِبْ َراِهيَم 

أَ  بِْنُت َسْعٍد، َعْن  ْعُت النَّ َعاِئَشةُ  َعلَ   ِبَّ َصلَّىبِيَها، قَاَل: َسَِ  ُ اْلَكاِفرُ اَّللَّ أَي  َها  ُقْل اَي  يَ ُقوُل: " َمْن قَ َرأَ  رُبَُع  ْيِه َوَسلََّم  َا قَ َرأَ  وَن َكَأَّنَّ
َا قَ َرأَ  اْلُقْرآِن،  َث اْلُقْرآِن " لُ  ث ُ َوَمْن قَ َرأَ ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد َفَكَأَّنَّ

ُ َعلَ َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ   ْعُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، دََّثِِن َعمِّي سَ قَاَل َسْعٌد: َوحَ    ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ ُقلْ  َصلَّى اَّللَّ
 ْرِض " وََكاَن أَْفَضَل َأْهِل اأْلَ َرأَ اْلُقْرآَن َأْربََع َمرَّاٍت ق َ  اُهَو هللاُ َأَحٌد اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َمرًَّة َفَكَأَّنََّ 

 ضعيف. قق: إسناده المح # قال
 

ُن سَ اُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن يُوُنَس ِِبِْصَر، حدثنا احلَْ نا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، حدثنا ِإْسحَ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدث  -  2298
ْن َأيِب َسَلَمَة، ِد ْبِن اْلِمْسَوِر، قَاَل: َحدََّثِِن َسْعُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، عَ ْبُن حُمَمَّ   حدثنا َسْعدُ   ا زََكرايَّ ْبُن َعِطيََّة،ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواِن ، حدثن

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  َا قَ َرأَ  اْلَفْجِر َفكَ ْعَد َصاَلِة  ثْ َنيَتْ َعْشَرَة َمرًَّة ب َ ْن قَ َرأَ ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد امَ   : "، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأَّنَّ
 ِل اأْلَْرِض يَ ْوَمِئٍذ ِإَذا ات ََّقى " اْلُقْرآَن َأْرَبَع َمرَّاٍت وََكاَن أَْفَضَل َأهْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 ذِّكْرِ ال  بِ تَخْصِيصُ سُورَةِ الن صْرِ 
 

َعِلي    -  2300 عَ َأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َأْخربََ   احْلَسَ ْبَداَن،  ْبُن  حُمَمَُّد  حدثنا  الطَّرَبَاِن ،  اْلَقاِسِم  أَبُو  ْبِن َكْيسَ ان  أَبُو ِن  حدثنا  اَن، 
ُ َعَليْ َل  قَااُن، َعْن َسَلَمَة ْبِن َوْرَداَن، َعْن أََنٍس، قَاَل:  ُحَذيْ َفَة، حدثنا ُسْفيَ  ِفُروَن ي  َها اْلَكاِه َوَسلََّم: " ُقْل اَي أَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُح تَ ْعِدُل رُبَُع اْلُقْرآِن " ِن، َوِإَذا َجاَء َنْصُر هللِا َواْلَفتْ ُل رُبَُع اْلُقْرآِن، َوِإَذا زُْلزَِلْت تَ ْعِدُل رُبَُع اْلُقْرآتَ ْعدِ 
 ([ 2895ق )في سنن الترمذي بغير هذا السيا حديث ]ال ف.ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

  بِالذِّكْرِ تَخْصِيصُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ 
 

ْبُن حُمَمَّ   -  2311 الرَّمْحَِن  َعْبُد  َسِعيٍد  أَبُو  هِبَْمَداَن، حدثنا عَ َأْخرَباََن  َشبَانََة  ْبِن  ْبنُ ِد  الرَّمْحَِن  اْلقَ   ْبُد  أَبُو  اأْلََسِدي    ِم، اسِ احْلََسِن 
 َصلَّى ي ، حدثنا ََثِبٌت، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ ْلُمبَاَرِك، حدثنا َصاِلٌح اْلُمرِّ ، حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ااِزي  حدثنا حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب الرَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   "  ِفَر لَهُ َذْنُب ِماَئيَتْ َسَنةٍ  غُ ةٍ اَل: " َمْن قَ َرأَ ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ِماَئيَتْ َمرَّ اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

زِيِز، حدثنا اْلَقْعَنِب ، حدثنا َمِحي ، حدثنا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلعَ أَبُو حُمَمَِّد ْبُن ِفَراٍس ِِبَكََّة، َأْخرَبان أَبُو َحْفٍص اجلُْ   ْخرَبانَ أَ   -  2314
ِه اْبِن شِ ْبِن ُمْسِلٍم اْبُن َأِخي الز هْ   هللاِ   حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ  ، َعْن َعمِّ َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُمَِّه أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت ُعْقَبةَ  ْيِد ْبِن  َهاٍب، َعْن محَُ ِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن: قُْل ُهوَ ِن َأيِب ُمَعْيٍط، َأنَّ َرُسوَل هللِا بْ    َأْو تَ ْعِدلُهُ " َأَحٌد فَقاَل: " ثُ ُلُث اْلُقْرآنِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَّ
 لم أجد ترجمة لشيخ البيهقي، وبقية رجاله ثقات.# قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد    -  2315 أَبُو  َأْخربََ َأْخرَباََن   ، الس َلِمي  َأمحَْ الرَّمْحَِن  الطَّائِِفي ، حدثناان  ُعْبُدوٍس  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َسِعيٍد، حدثنا ْثمَ عُ   ُد  ْبُن  اُن 
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ ، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يِب َجْعَفرٍ َسُن ْبُن أَ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، حدثنا احلَْ ُمْسِلُم  

 "   -ُذنُوَب ِماَئيَتْ َسَنٍة  ْعِِن ي َ  -ْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ِماَئيَتْ َمرٍَّة ُغِفَر لَهُ قُ 
 ضعيف. قق: إسناده المح # قال

 

، َأْخربََ  أَبُو َسْعٍد الْ َأْخرَبانَ  - 2316 الرَّاِزي ، قَااَل: َحدَّثَ نَا أَبُو   ْبُن َعاِصمٍ  ان أَبُو يَ ْعَلى، َويُوُسفُ َمالِيِِن ، َأْخرَبان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ يف ي َ اَل: قَاَل رَ ْن أََنٍس، قَ وٍن، َحدَّثَ نَا ََثِبٌت، عَ ، َحدَّثَ نَا َحاِتُ ْبُن َمْيمُ اِن  رَ الرَّبِيِع الزَّهْ  ْوٍم ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َيُكوَن َعَلْيِه َدْيٌن "   نْ  أَ رٍَّة ُكِتَب َلهُ أَْلٌف َوََخُْسِمائَِة َحَسَنٍة ِإالَّ ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ِماَئيَتْ مَ 
َد الَِّذي َعَلْيِه َدْيٌن " ومَلْ َيْذُكِر اْلَعدَ   ِسنَي َسَنًة ِإالَّ َأْن َيُكونَ ، َوقَاَل ِفيِه: " َوحَمَى َعْنهُ ُذنُوَب َخَْ مَُّد ْبُن َمْرزُوٍق، َعْن َحاتٍِ اهُ حمَُ َوَروَ 

َلهُ   يُْكَتُب 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ُن، حدثنا ِعيَسى ْبُن مَحَّاٍد، حدثنا اللَّْيُث ْبُن َسعْ ُن َعدِ ِِن ، َأْخرَبان أَبُو َأمْحََد بْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِي - 2318 ، حدثنا َعالَّ ٍد،  يٍّ
النَِّبَّ أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ  ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْمرٍو، َعنْ َرةِ صْ َسِن ْبِن َأيِب احْلََسِن السَُّدوِسيِّ ِمْن أَْهِل اْلبَ َعِن اْْلَِليِل ْبِن ُمرََّة، َعِن احلَْ 

ُ  صَ  ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد َعلَ لَّى اَّللَّ بَِفاحِتَِة اْلِكتَاِب َكَتَب هللاُ ى طََهارٍَة ِمائََة َمرٍَّة َكطُْهرِهِ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ  هُ  لَ   لِلصَّاَلِة يَ ْبَدأُ 
هُ ِمَن اْلَعَمِل َدرََجاٍت، َوَبََن َلهُ ِمائََة َقْصٍر يف اجْلَنَِّة، َورََفَع لَ َلهُ َعْشَر    اٍت، َورََفعَ حَمَا َعْنهُ َعْشَر َسيِّئَ ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشَر َحَسنَاٍت، وَ 

يَ ْوِمِه َذِلَك مِ  اْلُقْرآَن  يف  َا قَ َرأَ  َبِِن آَدَم، وََكَأَّنَّ ب َ َثًَ َثاَل ْثَل َعَمِل  َوِهَي  َمرًَّة،  َوَثاَلِثنَي  ْرِك، َوحمَْ   ِمَن الشِّ اْلمَ َراَءٌة  ُمن َفَِّرةٌ اَلِئَكِة، وَ َضرةُ 
 ا " دً ْيِه، فَِإَذا َنظََر هللاُ إِلَْيِه مَلْ يُ َعذِّْبهُ أَبَ ِر َصاِحِبَها َحّتَّ يَ ْنظَُر هللاُ إِلَ لِلشَّْيطَاِن َوَْلَا َدِويٌّ َحْوَل اْلَعْرِش ِبذِكْ 

ُ َعلَ   َوِبِِْسنَاِدِه َعْن أََنٍس، َعنْ  َأَحٌد ِماَئيَتْ َمرٍَّة ُغفِ ْيِه وَ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُقْل ُهَو هللاُ  هُ َخِطيَئةُ ََخِْسنَي َر لَ َسلََّم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ 
 ، َواأْلَْشرِبََة "  وجَ ُفرُ َنَب َأْرَبَع ِخَصاٍل الدَِّماَء، َواأْلَْمَواَل، َوالْ َسَنًة ِإَذا اْجت َ 

 الض َعَفاِء الَِّذيَن يُْكَتُب َحِديثُ ُهْم " يُل ْبُن ُمرََّة َوُهَو ِمَن ِبِه اْْلَلِ " تَ َفرََّد  
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َهِقي ، حدثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعبْ   -  2319 ،  أَبُو َجْعَفٍر احْلَْضَرِمي    َراِهيَم اإْلَِْسَاِعيِلي ، حدثناب ْ  إِ ِد هللِا اْلب َي ْ
، َعْن  ْيُج ْبُن يُ حدثنا ُسرَ   اْنِسْب لَنَا رَبََّك فَ ن ََزَل َجاِبٍر، قَاَل: قَالُوا: " اَي َرُسوَل هللاِ وُنَس، حدثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َُمَاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

  آِخرَِها " ِإىَل ٌد ُقْل ُهَو هللاُ َأحَ 
 ليس بالقوي. # قال المحقق: إسناده

 

، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، قَااَل: حدثنا أَ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ َأْخرَباََن أَبُو عَ  - 2320
َداُودَ  َأيِب  ْبِن  هللِا  ا ُعب َْيِد  يُونُ ْلمُ   َجْعَفٍر، حدثنا  أَبُو  اْلُمَؤدِّ نَاِدي  ْبُن حُمَمٍَّد  أَ ُب، حدثنا صَ ُس  ْبُن  َعِن َدَقةُ  يُوُنَس،  َعْن  َسْهٍل،  يِب 

مُ  ْبِن  ُمَعاِويََة  َعْن  ااحْلََسِن،  هللِا َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  فََأَتَ َعاِويََة،  بِت َُبوَك  غَازاًِي  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه   ُ فَ َقا جِ هُ َّللَّ السَّاَلُم  َعَلْيِه  اَي رْبِيُل  َل: 
؟ قَاَل: " نَ َعْم " قَاَل ِجرْبِيُل:   ُمَعاِويَةَ يف ِجنَازَةِ   حُمَمَُّد، َهْل َلكَ  بَاِل َواآْلَكاِم فَ َقاَم بَِيِدِه َهَكَذا فَ َفَرَج لَهُ َعِن اجلِْ   ْبِن ُمَعاِويََة اْلُمَزِنِّ

َوَمَعهُ ِجربِْ َليْ عَ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ُعوَن  َمَع ِجرْبِييُل َعَلْيِه السَّاَلُم وَ ِه َوَسلََّم مَيِْشي  َمَلٍك َعَلْيِهُم السَّاَلُم َحّتَّ َصلَّى َل َسب ْ أَْلَف 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْبِن ُمَعاِويََة فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ َعَلى ُمَعاِويَةَ  : ِبَكث َْرِة ِقَراَءتِِه ا؟ " قَالَ وِيََة َهذَ  ُمَعاوِيَةُ ْبُن ُمَعاَلغَ ب َ  اَي ِجرْبِيُل بَِ  َصلَّى اَّللَّ

 رَاِكبًا فَِبَهَذا بَ َلَغ َما بَ َلَغ  ًدا َورَاِقًدا َوَماِشيًا وَ ُهَو هللاُ َأَحٌد َكاَن يَ ْقَرُؤَها قَائًِما َوقَاعِ ُقْل 
ِة َويف اجْلَنَائِِز ِمَن الس  ب ُ لن   َذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُوِّينَاهُ يف ِكتَاِب َداَلِئِل اهَ  اْلُمْرَسُل َشاِهٌد َْلَُما   نْيِ، َوَهَذاِن َمْوُصولَ َنِن ِمْن َوْجَهنْيِ آَخَريْ وَّ

 ْبِن ُمَعاِويَةَ  اِويََة يُرِيُد ِمْن َحِديِث ُمَعاِويَةَ َوقَ ْولُهُ َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن ُمعَ 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن ُمنِيٍب، حدثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن،   وِسي ، حدثنا َعْبُد الرَِّحيمِ َد الط  ِضي، َأْخرَبان َحاِجُب ْبُن َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اْلَقا  -  2321
الث َّ أَ  ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، يَ ُقوُل:  ْخرَبان أَبُو حُمَمٍَّد اْلَعاَلءُ  ِة تَ ُبوَك  َعَلْيِه َوَسلََّم َغْزوَ اَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ وْ َغزَ َقِفي ، قَاَل: َسَِ
ُ َعَلْيِه مَلْ نَ َرَها قَ ْبَل َذِلَك ِفيَما َمَضى  ْمُس َذاَت يَ ْوٍم َوََنُْن بِت َبُوَك بُِنوٍر َوُشَعاٍع َوِضيَاءٍ طََلَعِت الشَّ فَ  ، َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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َونُورِهَ يَ ت َ َم  َوَسلَّ  ِمْن ِضيَائَِها  ِجرْبِيُل َعلَ َعجَُّب  أََتهُ  اِبْلَوْحيِ ْيِه السَّاَل ا ِإْذ  اءٌ   قَاَل: فَ َقاَل جِلرِْبِيَل: " َما لِلشَّْمِس طََلَعْت وَْلَا ِضيَ ُم 
 أَْلَف ْيِه َسْبِعنيَ ْيِثي ، فَ ب ََعَث هللاُ ِإلَ ُمَعاِويَةُ ْبُن ُمَعاِويََة اللَّ   مَ ي َوْ َعْت ِفيَما َمَضى؟ " قَاَل: اَي َنِبَّ هللِا، َماَت الْ َونُوٌر َوُشَعاٌع مَلْ َأرََها طَلَ 

ْيِل لَّ ال  َو هللاُ َأَحٌد قَائًِما َوقَاِعًدا َوَماِشيًا َوآاَنءَ " قَاَل: َكاَن يُْكِثُر ِتاَلَوَة ُقْل هُ ٍك ُيَصل وَن َعَلْيِه، ُثَّ قَاَل: " ِبَ َذاَك اَي ِجرْبِيُل؟  َملَ 
 فَأَْقِبَض َلَك اأْلَْرَض؟ فَ َفَعَل َفَصلَّى َعَلْيِه ُثَّ رََجعَ  تَ ْرِجَع  َعَلْيِه ُثَّ َنِبَّ هللِا َأْن ُتَصلِّيَ  َوالن ََّهاِر، فَ َهْل َلَك ايَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُد ْبُن َعِليِّ َفٍر حُمَمَّ ان أَبُو َجعْ ْقِرُئ اِبْلُكوفَِة، َأْخربََ  ِإْسَحاَق ْبِن النَّجَّاِر اْلمُ ْبنِ ِد رَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ َأخْ   - 2324
بَّاٍس، قَاَل: "   عَ ْبنِ ْبِن َيَساٍف، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي يَ ْرفَ ُعهُ ِإىَل ا ان َعْمُرو ْبُن مَحَّاٍد، َعْن َعاِمرِ ْبِن ُدَحْيٍم، حدثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، َأْخربََ 

ِة  ِة، َوَمْن قَ َرَأَها يف َغرْيِ الصَّاَل ِثنَي َمرًَّة ُبِِنَ َلهُ أَْلُف َقْصٍر ِمَن الذََّهِب يف اجْلَنَّ  َأَحٌد َثاَل ْل ُهَو هللاُ َعَتنْيِ فَ َقَرأَ ِفيِهَما قُ َمْن َصلَّى رَكْ 
َها َخرْيٌ اَب َأْهَلهُ َوِجريَانَهُ مِ ا ِإَذا َدَخَل َعَلى َأْهِلِه َأصَ َأهَ رَ ُبِِنَ َلهُ ِماَئةُ َقْصٍر يف اجْلَنَِّة، َوَمْن ق َ   "  ن ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 
 تَخْصِيصُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ بِالذِّكْرِ 

 

َأيِب َمْرمَيَ، حدثنا  ُن ُسْفيَاَن، حدثنا َسِعيُد ْبُن   بْ وبُ ِفُظ، َأْخرَبان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يَ ْعقُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  - 2332
َثِِن  ْبُن أَي و ََيََْي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: " َكاَن ْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى ا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن، عَ َب، َحدَّ َّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقرَ لَّ صَ  َرُسوُل هللاِ  اْلَكاِفُروَن اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى َويف الثَّانَِيِة ِب ُقْل اَي أَي  َها   ِب َسبِّحِ َعِة اأْلُوىَل أُ يف اْلوِْتِر يف الرَّكْ ى اَّللَّ
 ُعوذُ ِبَربِّ النَّاِس "  أَ ُقلْ ُهَو هللاُ َأَحٌد، َوُقْل َأُعوذُ بَِربِّ اْلَفَلِق، وَ  َويف الثَّالِثَِة ِب ُقلْ 

 رجاله ثقات. ناده محقق: إس# قال ال
 

 الْقُرْآنِ اسْتِشْفَاءِ بِ فَصْلٌ فِي الِ 
 

ْبِن َعْبدَ   -  2340 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنَأْخرَباََن َعِلي   َبَة، حدثنا عَ اَن، حدثنا َأمْحَُد  ْبِن َأيِب َشي ْ ْبُن ُعْثَماَن  أَ مِّ ا حُمَمَُّد  بُو  ي 
َهالِ   طَرٍِّف، َعنِ ِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن مُ َبْكٍر، حدثنا َعْبُد الرَِّحي ، قَاَل: ب َ   اْلِمن ْ ، َعْن َعِليٍّ نَا َرُسوُل  ْبِن َعْمرٍو، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ي ْ

ُ َعلَ  َلٍة ُيَصلِّي فَ َوَضَع يََدهُ عَ هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ  نَاَوَْلَا َرُسوُل هللِا صَ أْلَْرِض فَ َلَدَغْتهُ َعْقَرٌب فَ ت َ ى ا لَ ْيِه َوَسلََّم َذاَت لَي ْ لََّم َعَلْيِه َوسَ لَّى اَّللَّ
ْعِلِه فَ َقت ََلَها، فَ َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: " َلَعَن هللاُ  َوَماٍء َفَجَعَلهُ يف   حٍ ْلَواَل َغرْيَهُ َأْو نَِبيًّا أو َغرْيََه، ُثَّ َدَعا ِبِِ  اْلَعْقَرَب َما َتدَُع ُمَصلِّيًا،  بِن َ

    َومَيَْسُحَها، َويُ َعوُِّذَها اِبْلُمَعوَِّذَتنْيِ "ُث َلَدَغْتهُ ْصب ََعِه َحيْ  َجَعَل َيُصب هُ َعَلى إِ ِإاَنٍء ُثَّ 
َها َويَ ْقَرأُ: ُقْل هُ اٍء َوِمْلٍح َوَجَعَل مَيَْسُح  ا ِبَِ عَ ومَلْ َيْذُكْر تَ نَاُوَْلَا اِبْلن َّْعِل قَاَل: ُثَّ دَ   ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن ُمطَرٍِّف،َرَواهُ ا   وََكَذِلكَ  َو هللاُ  َعَلي ْ

 ُعوذُ بَِربِّ اْلَفَلِق، َوُقْل َأُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ ٌد، َوُقْل أَ َأحَ 
 رجاله ثقات. ناده محقق: إس# قال ال
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َأمحَْ َأْخربََ   -  2341 حدثنا  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   الْ ْبنُ ُد  اَن  ْبُن  َعبَّاُس  حدثنا  ُعب َْيٍد،  ِإَْسَاِعيُل    حدثنا  بِْنِت َفْضِل،  ْبُن 
، عَ ا ، قَاَل:  لس دِّيِّ ُ َعَليْ ِن اْبِن ُفَضْيٍل، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َعْن َعِليٍّ ِه َوَسلََّم َعْقَرٌب َوُهَو ُيَصلِّي، فَ َلمَّا فَ رََغ  َلَدَغِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُهْم " ُثَّ ِإالَّ َلَدغَ  دَُع نَِبيًّا َواَل َغرْيَهَ " لََعَن هللاُ اْلَعْقَرَب َما تَ  َل:قَا   َدَعا ِِبَاٍء َوِمْلٍح َفذََكَرهُ ت ْ
 ه. ال بأس ب# قال المحقق: إسناده 

 

ٍم  ، حدثنا ُعْقَبةُ ْبُن ُمْكرَ اُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْسَفاِطي  بَّ ا عَ َد ْبِن َعْبَداَن، حدثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، حدثنَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ  - 2344
ِإب ْ اْلُكويف   ْبِن رَاِشدٍ ، حدثنا  احْلَجَّاِج، َوحُمَمَِّد  َيَة، َعِن  ْبُن ظَب ْ اَراِهيُم  ْبِن  َواثَِلَة  َمْكُحوٍل، َعْن  ِإىَل ، َعْن  َأنَّ رَُجاًل َشَكى  أْلَْسَقِع، 

 ْرآِن " َراَءِة اْلقُ ِقِه فَقاَل: " َعَلْيَك ِبقِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَع َحْلاَّللَُّ ى َرُسوِل هللِا َصلَّ 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ 
 

أَ   -  2346 بْ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  اْلقَ بُو  احْلََسِن  ََيََْي  ُن  اأْلََصم ، حدثنا  اْلَعبَّاِس  أَبُو  أَ ْبنُ اِضي، حدثنا  َأيِب،   َأْخرَبَِن  طَاِلٍب،  يِب 
ُعب َْيَدَة عُ حَ  أَبُو  َثِِن  َعْن  ب َْيٌس اْلَْ دَّ أََنٍس،زَّاُز،  ْبِن  عَ   ُموَسى   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َعِن  أَبِيِه،  تَ ُقولُواَعْن  اَل  قَاَل: "  َوَسلََّم  : ُسورَةُ َلْيِه 

َوَسائِ  ِعْمَراَن  آِل  الس ورَ الْ   رُ اْلب ََقَرِة َواَل ُسورَةُ  قُولُوا:  َوَلِكْن  ِفيَها  ُقْرآِن  يُْذَكُر  الَّيِت  وَ ةُ  ااْلب ََقَرةُ  ِعْمَراَن  الس ورَةُ  ِفيَها آُل  يُْذَكُر  لَّيِت 
 ا "  َواْلُقْرآُن َعَلى ََنِْو َهذَ 

َا يُ ْرَوى ِفيِه عَ  " ُعب َْيُس ْبُن َمْيُموٍن ُمْنَكرُ   ِن ُعَمَر ِمْن قَ ْوِلهِ ابْ ِن احْلَِديِث، وهو اَل َيِصح  َوِإَّنَّ
 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح

 

 رَحِ بِهِ   بِالْقُرْآنِ وَالْفَ فَصْلٌ فِي التَّكْثرِيِ 
 

ا الرَّبِيُع ْبُن  دثن، ح قَااَل: حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ  احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى،  َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ   -  2351
َأَسُد ْبُن ُموَسى، حدثناُسَلْيَماَن، حدث  بْ   نا  ُمَعاِويَةَ َمْرَواُن  َأيِب ُن  اْلَقاِسُم، َصاِحُب  ْبُن َُّنرَْيٍ، حدثنا  ِبْشُر  َأْخرَبان  َأيِب ،  أَُماَمَة، َعْن   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  :أَُماَمَة، قَالَ  ِة، َومَ  قَ َرأَ ثُ ُلَث اْلُقْرآِن أُْعِطيَ َمنْ "    قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعِطَي َف اْلُقْرآِن أُ ْن قَ َرأَ ِنصْ  ثُ ُلَث الن  بُ وَّ
ِة، َوَمْن قَ َرأَ ثُ لَُثِي اْلُقْرآِن أُ  ِة، َوَمْن ق َ ِنْصَف الن  بُ وَّ أْ اُل لَهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة: اق ْرَ قَ َوي ُ َرأَ اْلُقْرآَن ُكلَّهُ أُْعِطَي الن  بُ وََّة ُكلََّها،  ْعِطَي ثُ لَُثِي الن  بُ وَّ

 اأْلُْخَرى النَِّعيُم "   ا يف يَِدِه اْلُيْمََن اْْلُْلُد َويف ا َمَعهُ ِمَن اْلُقْرآِن، َويُ َقاُل لَهُ اْقِبْض فَ ي َْقِبُض فَِإذَ  يُ ْنِجَز مَ َدرََجًة َحّتَّ َواْرَقْه ِبُكلِّ آيٍَة 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح السَّْهِمي ، حدثنا    اْلب َْغَداِدي ، حدثنا ََيََْي ْبنُ أَبُو َجْعَفٍر   احْلَاِفُظ، َأْخرَبان  ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ َقْد أَ وَ   -  2353
ِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو بْ ْن ثَ ْعَلَبَة ْبِن يَزِيَد، َعْن  ، عَ يدَ ثنا ََيََْي ْبُن أَي وَب، حدثنا َخاِلُد ْبُن َأيِب يَزِ َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع ْبِن طَاِرٍق، حد
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ اْلقُ   َأنَّ َرُسولَ اْلَعاِص،   َة َبنْيَ كهللِا َصلَّى اَّللَّ َبِغي ْرآَن اْسَتْدرََج الن  بُ وَّ تفيِه ِإالَّ أَنَّهُ اَل يُوَحى ِإلَْيِه اَل يَ ن ْ
 ِفِه َكاَلُم هللِا " ُل َويف َجوْ َع َمْن َيْهَ ْن َيَِد  َواَل َيَْهَل مَ ِب اْلُقْرآِن َأْن َيَِدَّ َمَع مَ احِ صَ لِ 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا َدَة، حدثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ جنَْ ُن  حدثنا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، حدثنا َأمْحَُد بْ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،  -  2354
ْبُن عَ  ْبنِ   يَّاٍش، َعنْ ِإَْسَاِعيُل  اَّللَُّ ْتَّاِم  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  احْلََسِن،  َعِن  ثُ لُ  جنَِيٍح،  َأَخَذ  َمْن  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه  اْلُقْرآِن،   َث 

ِة، َوَمنْ فَ َقْد َأَخَذ ِنْصِف الن  ب ُ   ، َوَمْن َأَخَذ ِنْصَف اْلُقْرآنِ ةِ بُ وَّ َوَعِمَل ِبِه فَ َقْد َأَخَذ ثُ ُلَث الن    ْرآَن ُكلَّهُ فَ َعِمَل ِبِه فَ َقْد َأَخَذ  َأَخَذ اْلقُ وَّ
َة ُكلََّها "   الن  بُ وَّ

 ضعيف وهو مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

مَُّد  ْبُن فَاِرٍس، حدثنا حمَُ حدثنا أَبُو َأمْحََد   اأْلَْصب ََهاِن ،   َفاِرِسي ، حدثنا أَبُو ِإْسَحاقَ الْ   يمَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراهِ   - 2355
َثِِن َأمحَْ  نَا َساِكنَ ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِري ، َحدَّ ثَ ت ْ ْعُت رَ ُد ْبُن احْلَاِرِث، َحدَّ اْلَغَنِويَّ، يَ ُقوُل: وََكاَنْت ًء َجاةُ بِْنُت مُحَْيٍد اْلَغَنوِيَُّة، قَاَلْت: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْعطَاهُ هللاُ ِحْفَظ ِكتَ لنَِّب  َصلَّ َمُل: قَاَل اِصيَبْت َيُدهُ يَ ْوَم اجلَْ أُ  ْفَضَل ِمَّا أُوِتَ  اِبِه َلْو َظنَّ َأنَّ َأَحًدا أُوِتَ أَ ى اَّللَّ
 " فَ َقْد َغَمَط َأْعظََم النَِّعِم  

 ضعيف. محقق: إسناده ل القا #
 

احْلَاِفُظ،    ْخرَبانَ أَ   -  2356 يَ ْعُقوَب،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  ْبُن ََيََْي حدثنا  ، حدثنا قَبِيَصُة، حدثنا  حدثنا السَِّري  
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد    ُسْفيَاُن، َعنْ  َقِريِّ ُ  نَِّب  َصلَّ اَل: قَاَل الَعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، قَ ِن ْبِن أَبْ َزى، َعْن أَبِيِه،  محَْ الرَّ َأْسَلَم اْلِمن ْ ى اَّللَّ

: أََفرِحْ ْدُت َأْن أُْقرَِئَكَها " قُ ْلُت: َأَسُِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُْنزَِلْت َعَليَّ ُسورٌَة َوَأرَ  ِلَك اَي َأاَب ِبذَ َت  يُت َلَك؟ قَاَل: " نَ َعْم " فُقْلُت أِلُيبٍَّ
 [ 58 بَِفْضِل هللِا َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْلي َْفَرُحوا{ ]يونس:  يَ ُقوُل: }ُقلْ  تَ َعاىَل : " َوَما مَيْن َُعِِن " َوهللاُ اْلُمْنِذِر؟ قَالَ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َمنْ أَ   -  2357 أَبُو  قَ تَاَدَة، حدثنا  ْبُن  َنْصِر  أَبُو  ْبنُ ٍر  ُصو ْخرَباََن  َأمْحَُد  بْ النَّْضَرِوي ، حدثنا  َسِعيُد  جَنَْدَة، حدثنا  َمْنُصوٍر،  َعْن   ُن 
[ 58ي َْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِمَّا َيَْمُعوَن{ ]يونس:  ْضِل هللِا َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْلٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }ُقْل ِبفَ َُمَاهِ 

  " َو َخرْيٌ ِمَّا َيَْمُعونَ " ِبِكتَاِب هللِا َواإْلِْساَلِم هُ : الَ قَ 
 فيه انقطاع... ده حقق: إسنا# قال الم

 

اِلٍح،  صَ   نُ ي ، حدثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، حدثنا َعْبُد هللِا بْ َحاَق، حدثنا أَبُو احْلََسِن الطََّرائِفِ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإسْ   -  2358
[ 58{ ]يونس:  اٍس يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }ُقْل بَِفْضِل هللِا َوِبَرمْحَِتهِ  اْبِن َعبَّ طَْلَحَة، َعنِ ٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصالِ 

 ْساَلُم، َوَرمْحَِتِه: اْلُقْرآُن " يَ ُقوُل: " اْلَفْضُل: اإْلِ 
 ع.قطنم ه # قال المحقق: إسناد
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يَاَن، حدثنا  ْبُن ُسفْ   ي ، حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد، حدثنا احْلََسنُ ِم اْلَفاِرسِ َسِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاسِ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  2359
َبَة، حدثنا أَبُو َخاِلٍد، َعْن َحجَّاٍج، َعْن َعِطيَّ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب شَ  ِتِه   َوِبَرمحَْ  َوَجلَّ: }ُقْل ِبَفْضِل هللاِ ِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِه َعزَّ عَ   َة،ي ْ

 ُتُه: َأْن َجَعَلُكْم ِمْن َأْهِل اْلُقْرآِن " : " َفْضُل هللِا: اإْلِْساَلُم، َوَرمحَْ [ قَالَ 58َك فَ ْلي َْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِمَّا َيَْمُعوَن{ ]يونس: فَِبَذلِ 
 ليس بالقوي.إسناده ق: محق# قال ال

 

اَأْخربََ   -  2360 أَبُو  اْلَفاِرِسي ، حدثناَن  أَبُوحْلََسِن  احْلََسُن، حدثنا  يَزِيَد، حدثنا  ْبُن  حُمَمَُّد  ُمعَ   ا  أَبُو  اِويََة، حدثنا  َبْكٍر، حدثنا 
َعِطيََّة، َعْن  ِبَفضْ   َحجَّاٌج،  }ُقْل  تَ َعاىَل:  قَ ْوِلِه  َسِعيٍد، يف  َأيِب  َوِبَرمْحَِتِه{ ]يونس:  هللاِ ِل  َعْن  قَا58  اْلُقْرآ[،  هللِا:  َفْضُل   " ُن، َل: 

 َلُكْم ِمْن َأْهِلِه " ُه: َأْن َجعَ َوَرمْحَتُ 
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

 وا يَسْتَمِعُونَ لَهُ انُ كَ   لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَصْحَابُهُ أَوْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْعِ الص وْتِ بِالْقُرْآنِ إِذَا  فِي رَفْ فَصْلٌ  
 

أَ َأخْ   -  2368 يَ ْعُقوبَ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَ رَبان  ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ ْخرَبان  اجْلَبَّاِر، حدثنا يُوُنُس ْبُن   ، حدثنا 
ْبنُ بَُكرْيٍ  حُمَمَُّد  َثِِن  َحدَّ ِإْسَحاَق،  َأيِب  اْبِن  َعِن  التَّمْيمِ بْ رَ إِ   ،  احْلَاِرِث  ْبِن  هللاِ اِهيَم  َعْبُد  قَاَل: َكاَن   ، من  ي  رَُجٌل  وه  ُذو ُمَزيْ َنَة  و 

ُ  وََكاَن حُمِْسنًا ِإلَْيِه فَ ب ََلَغ َعمَّ الِبَجاَدْيِن يَِتيًما يف ِحْجِر َعمِِّه وََكاَن يُ ْعِطيِه   ِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلُه: يْ َعلَ هُ أَنَّهُ َقْد ََتبََع ِديَن حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ
ُتَك، قَاَل: فَِإّنِ ُمْسِلٌم، فَ ن َزََع ِمْنهُ َعنَّ عْنَك كُ ٍد أَلَْنزِ ْلَت َوتَِبْعَت ِديَن حُمَمَّ إن فَ عَ   ِمْن   ُكلَّ َشْيٍء َأْعطَاهُ َحّتَّ َجرََّدهُ لَّ َشْيٍء َأْعطَي ْ

َِبَاًدا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َمَع َرُسولِ َبَح ُيَصلِّ اْرَتَدى ِنْصًفا، ُثَّ َأصْ اِبثْ َنتنْيِ فَات ََّزَر ِنْصًفا وَ   اْلََ   ثَ ْوبِِه فَأََتى أُمَّهُ فَ َقطََعْت َلهُ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ الص ْبَح، فَ َلمَّا َصلَّ  هللِا َصلَّى َك َكاَن يَ ْفَعُل فَ َرآهُ َرُسوُل  لِ َكذَ َوَسلََّم: َتَصفََّح النَّاَس يَ ْنظُُر َمْن َأََتُه، وَ   ى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ  زِْم اَبيِب َفَكاَن يَ ْلَزُم َعْبُد هللِا ُذو الِبَجاَدْيِن " فَاْلتَ   َمْن أَْنَت؟ " قَاَل: َأاَن َعْبُد اْلُعزَّى، قَاَل: " بَْل أَْنتَ َقاَل له: "   َوَسلََّم ف َ اَّللَّ
يِح، فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي  َوالتَّْسبِ َوالتَّْكِبريِ َفُع َصْوَتهُ اِبْلُقْرآِن  َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن يَ رْ اَّللَُّ  اَبَب َرُسوِل هللِا َصلَّى

 هُ َعْنَك فَِإنَّهُ َأَحُد اأْلَوَّاِهنَي " وَل هللِا، َأُمَراٍئ ُهَو؟ قَاَل: " َدعْ َرسُ 
 عيف وفيه انقطاع. ضده سنا: إ# قال المحقق 

 

أَبُ َأخْ   -  2374 حدرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبنُ و  َأمْحَُد  حدثنا  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  حدثناثنا  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  َعْن     ُفَضْيٍل،  اْبُن 
ْبِن ِسريِيَن، يف قَ ْولِِه: }َواَل جَتَْهْر ِبصَ َأْشَعَث، َعْن حمَُ   ٍر َُيَاِفتُ [ قَاَل: َكاَن أَبُو َبكْ 110   َواَل َُتَاِفْت هِبَا{ ]اإلسراء:ِتكَ اَل مَِّد 

، وََكاَن يَ ْرَفُع َصْوَتَه ُعَمُر، َويَ قُ ِبَصْوتِِه ف َ  و بُ َوْسنَاَن َحّتَّ نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَُة: " فَأُِمَر أَ وُل: َأزُْجُر الشَّْيطَاَن َوأُوِقُظ الْ ي َُقوُل: أاَُنِجي َريبِّ
ئًا، وَ بَ    َصْوتِِه " أُِمَر ُعَمُر َفَخاَفْت ِمنْ ْكٍر فَ َرَفَع َصْوتَهُ َشي ْ

 " َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد رُوِّينَاهُ َمْوُصواًل ِمْن َحِديِث َأيِب قَ تَاَدَة " 
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
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، َعبَّاٍد الْ   مَُّد ْبنُ َسُن ْبُن ُسْفيَاَن، حدثنا حمَُ ْلُمَحمََّدأاََبِذي ، حدثنا احلَْ  ا ِهرٍ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، حدثنا أَبُو طَا  -  2376 َمكِّي 
يِّ ْبِن َشِبيٍب َعلِ ُن  ٍد اْلُمْقرُِئ بِب َْغَداَد، ِإْماَلًء حدثنا احْلََسُن بْ و احْلَُسنْيِ ِهَبةُ هللِا ْبُن حُمَمَّ ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ 

ْبُن َعبَّادٍ اْلَمْعَمِري ،   ْبُن ِإَسَْ ، حدثنا َحاتُِ حدثنا حُمَمَُّد  أاََبنَ   اأْلَْعَمِش، َعْن يَزِيَد ْبِن  احْلََسِن، َعْن اِعيَل، َعْن َشرِيٍك، َعِن  ، َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََنِس ْبِن َمالِ   َدهُ َواَل ِغََن ُدونَهُ " " اْلُقْرآُن ِغًَن اَل فَ ْقَر بَ عْ  َل:قَاٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َوَهَذا َأْشَبهُ " رُِوَي َهَذا احْلَِديُث ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف، َعِن احْلََسِن، ا َسَواٌء وَ " َلْفظُُهمَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 قِ لِيُعْطَى وَلِيُسْتَأْكَلَ بِهِ ا وَ رْآنِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْ لْقُ  ا فَصْلٌ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ 
 

ُن جُنَْيٍد، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب  اَن، حدثنا أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل بْ َأْخرَباََن اإْلَِماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيمَ   -  2383
ٍم، َعْن َأيِب رَاِشٍد َكِثرٍي، َعْن زَْيِد بْ   َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب   ُن ْبُن يَزِيَد،ا َسْهُل ْبُن َبكَّاٍر، حدثنا أابَ دثن، حاْلَبَجِلي   ٍم، َعْن َأيِب َسالَّ ِن َسالَّ

، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ احلُْ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ رْبَاِنِّ جَتُْفوا ِفيِه، َواَل  ا اْلُقْرآَن َواَل تَ ْغُلوا  َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اق َْرُءو عَ   ِن ِشْبٍل اأْلَْنَصاِريِّ
 ُه، َواَل َتَُْكُلوا بِِه، َواَل َتْسَتْكِثُروا بِِه "  َعنْ 

 ا ِِبَا ِفيهِ ُلو مَ ِن َأيِب َكِثرٍي َوزَاَد ِفيِه اق َْرُءوا اْلُقْرآَن َواعْ اْلُمبَاَرِك، َعْن ََيََْي بْ  ِلي  ْبنُ َرَواهُ عَ 
 رجاله ثقات.  # قال المحقق: إسناده

 

ُر ِمْن َأْصلِ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  2384  اْلَفْضِل، قَالُوا:   ِكتَابِِه، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َحِبيٍب اْلُمَفسِّ
َثِم ْبنِ   اِن ، حدثنا َأمْحَُد ْبنُ َعْبِد هللِا الصََّفاُر اأْلَْصب َهَ ُن  بْ   حدثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّدُ    ٍم اْلَفْضِل ْبِن دَُكنْيٍ، حدثنا َعِلي  ْبنُ  َأيِب نُ َعيْ َمي ْ

، َعْن  اْْلَُزاعِ   قَاِدمٍ  ، َعْن عَ ي  الث َّْوِريِّ بُ َرْيَدةَ ُسْفيَاَن  ْبِن  َمْرثٍَد، َعْن ُسَلْيَماَن  ْبِن  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعنْ ،  ْلَقَمَة    ُ  َصلَّى اَّللَّ
 ْجُههُ َعْظٌم لَْيَس َعَلْيِه حَلٌْم " ْلُقْرآَن يَ تََأكَُّل ِبِه النَّاَس َجاَء يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َووَ َمْن قَ َرأَ اَوَسلََّم: " َعَلْيِه 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
 

أَبُو َعبْ   -  2385 َأْخرَبَِن َعْبدُ هللاِ   دِ َأْخرَباََن  ، ِبَِ    احْلَاِفُظ،  ْبُن ِإْسَحاَق اْْلَُزاِعي  اْلُمْقرُِئ، كََّة، حدثنا اْبُن َأيِب َمْيَسَرَة، حدثنهللِا  ا 
َأْخربََ  َوُة،  َحي ْ اْْلَْواَل حدثنا  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َبِشرُي  الت ِجيِبَّ، َحدَّ ِن  قَ ْيٍس  ْبَن  اْلَولِيَد  َأنَّ  اْلُْ   هُ ثَ ِن ،  َسِعيٍد  أاََب  َع  َسَِ يَ ُقوُل: أَنَّهُ  ْدِريَّ، 

ْعُت   نَِّب  َصلَّى  [ فَ َقاَل ال 169ِدِهْم َخْلٌف{ ]األعراف:   َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَتاَل َهِذِه اآْليََة }َفَخَلَف ِمْن بَ عْ َصلَّى اَّللَُّ   َرُسوَل هللاِ َسَِ
َيُكوُن خَ  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ مِ ْلفٌ اَّللَّ َأَضاعُ   َسَنًة  ِستِّنَي  بَ ْعِد  ا ْن  َوات َّب َُعوا  الصَّاَلَة  فَ وا  يَ ْلقَ لشََّهَواِت  َخْلٌف َسْوَف  َيُكوُن  َغيًّا ُثَّ  ْوَن 

يَ ْعدُ  اْلُقْرآَن اَل  اْلُقْرآَن  يَ ْقَرُءوَن  َويَ ْقرَأُ  َبِشريٌ و تَ َراِقي َُهْم،  َما َهُؤاَلِء افَ قُ :  َثاَلثٌَة، ُمْؤِمٌن َوُمنَاِفٌق َوفَاِجٌر " قَاَل  لثَّاَلثَُة؟ ْلُت لِْلَولِيِد: 
 َفاِجُر يَ تََأكَُّل ِبِه، َواْلُمْؤِمُن يُ ْؤِمُن بِِه " ٌر بِِه، والْ نَاِفُق َكافِ فَ َقاَل: " اْلمُ 

 رجاله موثقون غير شيخ الحاكم. ده حقق: إسنا# قال الم
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ْبِد هللِا، ُن َحْفٍص بن عَ حدثنا َأمْحَُد بْ ِن أمحد بن َدل َوْيِه،   اْلَعَلِوي ، حدثنا حُمَمَِّد بْ نْيِ سَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احلُْ   -  2386
ْبُن طَهْ  ِإبْ َراِهيُم  َأيِب، َحدََّثِِن  َثِِن  ْبِن ُعَمارََة، عَ َحدَّ احْلََسِن  اْلَبْصرِ َماَن، َعِن  احْلََسِن  َثَمَة، َعِن  اأْلَْعَمِش، َعْن َخي ْ قَاَل:  ،  يِّ ِن  أَنَّهُ 

ْبُن ُحَصنْيٍ: ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ  وُسَف فَاْسَتَمَع َلُه، فَ َلمَّا فَ رََغ َسَأَل، فَ َقاَل ِعْمَراُن  أُ ُسورََة يُ رَُجٌل يَ ْقرَ َن ْبِن ُحَصنْيٍ ِإْذ َمرَّ  ُكْنُت َمَع ِعْمَرا
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ إِ  ْوٌم يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َسَيِجيءُ ق َ    فَِإنَّهُ ا اْلُقْرآَن وَسُلوا بِِه هللاَ ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اق َْرُءو لَ  عَ لَْيِه رَاِجُعوَن، َسَِ

 َيْسأَلُوَن بِِه النَّاَس " 
 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح

 

حدثنا   دثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر،، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حي  َروِ بُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، حدثنا أَبُو َمْنُصوٍر النَّضْ َأْخرَباََن أَ   -  2388
َثَمةَ    ْبُن َعْبدِ َجرِيرُ  َثَمَة ْبِن َأيِب َخي ْ ، قَاَل: َكاَن رَُجٌل َيطُو   احْلَِميِد، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َخي ْ ُف ويَ ْقَرأُ ُسورََة يُوُسَف فَ َيْجَتِمُع  اْلَبْصِريِّ

َل السَّائُِل، فَ َقاَم فَاْسَتَمَع ِلِقَراَءتِِه فَ َلمَّا فَ رََغ َسأَ َفَمرَّ بِِه  ِن ُحَصنْيٍ  ُن: ُكْنُت َمَع ِعْمَراَن بْ ِإَذا فَ رََغ َسَأَل فَ َقاَل احْلَسَ فَ   هِ النَّاُس َعَليْ 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اّنِ فَإِ [ اْذَهْب بِنَا 156ِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن{ ]البقرة: فَ َقاَل ِعْمَراُن: }ِإانَّ َّللَِِّ وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  َسَِ  ُقوُل: " َمنْ َّللَّ

  " َن اْلُقْرآَن فَ َيْسأَلُوَن ِبِه النَّاسَ ْرآَن فَ ْلَيْسَأِل هللاَ بِِه فَِإنَّهُ َسَيِجيءُ قَ ْوٌم يَ ْقَرُءو قَ َرأَ اْلقُ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

الرَّمْحَِن الس    بُوأَ   َأْخرَبانَ   -  2389 ،  َعْبِد  ْبِن مَحْدو حدثنا َأمحَْ َلِمي  ْبُن حُمَمَِّد  بْ ُد  ْبُن ُسْفيَاَن، حدثنا ِهَشاُم  احْلََسُن  ُن  ن، حدثنا 
َثِم، َعْن أَ ا اْلَولِيُد، حدثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعنْ َخاِلٍد اأْلَْزَرُق، حدثن َع سَ  يِب  ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعْن َأيِب اْْلَي ْ َرُسوَل هللِا  ِعيٍد اْْلُْدِريِّ أَنَّهُ َسَِ

نْ يَا، فَِإنَّ اْلُقْرآَن يَ ت ََعلَُّمهُ َثاَلثٌَة:  ت ََعلََّم قَ ْوٌم َيْسأَلُوَن بِِه الد  : " تَ َعلَُّموا اْلُقْرآَن َوَسُلوا ِبِه اجْلَنََّة قَ ْبَل َأْن ي َ لََّم يَ ُقولُ َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى اَّللَُّ 
 لَّ "  َعزَّ َوجَ ِه، َورَُجٌل يَ ْقَرأُ َّللَِّ اِهي ِبِه، َورَُجٌل َيْستَْأِكُل بِ بَ  ي ُ رَُجلٌ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا أَبُو  ُنسَ يُو ْيِه، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حدثنا َأمْحَُد ْبُن َة، حدثنا أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َخَِريَوَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَادَ  - 2391
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِْلََذا اْلُقْرآِن ِشرَّ   َرُسوُل هللاِ قَاَل: قَاَل  يٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،  َمْعَشٍر، َعْن َسعِ  َفرْتٌَة،  َصلَّى اَّللَّ ًة، ُثَّ لِلنَّاِس َعْنهُ 

َهِقي  َرِضَي هللاُ َعْنُه:  قَاَل اْلب َي ْ   ُهْم بُوٌر "  ىَل اأْلَْعَراِض فَأُولَِئكَ ُهَو، َوَمْن َكاَنْت َفرْتَتُهُ إِ ا   مَ َمْن َكاَنْت َفرْتَتُهُ لِْلِقْسِط َوالس نَِّة فَِنْعمَ فَ 
  َوَنَشاطًا " قَ ْولُُه: " ِشرًَّة: يَ ْعِِن رَْغَبةً 
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ فِي تَرْكِ التَّعَمُّقِ فِي الْقُرْآنِ 
 

ث َ احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس لَ   ٍر حُمَمَُّد ْبنُ ، َأْخرَبان أَبُو َبكْ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   رَباََنهُ َأخْ   -  2398 ، َحدَّ نَا حُمَمَُّد  ِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ِدرِ كَ ، قَاَل: ذََكَر ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمنْ ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِب    قَ ْوٌم  : " َسَيِجيءُ ى اَّللَّ

 َأْجَرهُ َواَل يَ تََأجَُّلونَهُ "    َرُءوَن اْلُقْرآِن يُِقيُمونَهُ ِإقَاَمَة اْلَقَدِح يَ ت ََعجَُّلونَ يَ قْ 
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َنَة، َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدرِ  عُ ْبنُ َذا َرَواهُ الث َّْوِري  ُمْرَساًل، وََكَذِلَك َرَواهُ ا َهكَ    ُمْرَساًل ي َي ْ
 مرسل. ات لكنه رجاله ثق# قال المحقق: إسناده 

 

اْلَقطَّانُ   -  2406 اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َجْعَفٍر، حدثنَأْخرَباََن  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ْبُن  ، حدثنا  اْلَولِيُد  ُسْفيَاَن، َحدََّثِِن  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ا 
ْبنُ َبةَ ت ْ عُ  َوِإْسَحاُق   ، الدَِّمْشِقي  قَااَل: حدثنا    بْ   إِبْ َراِهيَم،  اْلَولِيدِ بَِقيَّةُ  ْعُت  ُن  قَاَل: َسَِ اْلَفزَاِري ،  َماِلٍك  ْبُن  َشْيًخا  ، َحدََّثِِن ُحَصنْيُ 

وََكانَ  حُمَمٍَّد،  َأاَب  اْلَيَماِن، عَ يَُكَنَّ  ْبِن  ُحَذيْ َفَة  َعْن  َقِدميًا َُيَدُِّث  َعَلْيهِ َرسُ ْن     ُ اَّللَّ قَاَل: "    وِل هللِا َصلَّى  أَنَّهُ  الْ َوَسلََّم  ُقْرآَن اق َْرُءوا 
اْلفِ بُِلحُ  َأْهِل  َوحُلُوَن  ُكْم  َوِإايَّ َوَأْصَواَِتَا،  اْلَعَرِب  فَِإنَّهُ  وِن  اْلِكتَاَبنْيِ،  َوَأْهِل  اِبْلُقْرآِن  ْسِق  ُعوَن  يُ َرجِّ قَ ْوٌم  بَ ْعِدي  ِمْن  يَع جِ تَ رْ َسَيِجيءُ 

 قُ ُلوهُبُْم َوقُ ُلوُب َمْن يُ ْعِجبُ ُهْم َشْأُنُْم "، َمْفتُونٌَة   نَاِجَرُهْم،َوالن َّْوِح اَل ُيَاِوُز حَ  اْلِغنَاِء َوالرََّهبَانِيَّةِ 
ثنا  ْبُن احْلََسِن، قَااَل: حدِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكرِ بْ و عَ  َوُهَو ِمْن َأْهِل ِإْفرِيِقيََّة " َوَأْخرَباََن أَبُ  َلهُ ِإالَّ َحِديٌث َواِحدٌ ُة: " لَْيسَ قَاَل بَِقيَّ 

َبَة، حدثنا بَِقيَّةُ َفذَكَ َعبَّاِس حمَُ أَبُو الْ  يف َهَذا اإْلِْسنَاَد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا   َرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلهُ َغرْيَ َأنَّ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا أَبُو ُعت ْ
 ِر احْلَِديثِ ُكْر قَ ْوَل بَِقيََّة يف آخِ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َومَلْ َيذْ اَّللَُّ  َصلَّى

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

، حدثنا حُمَمَُّد  ِرسٍ فَاحدثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن    ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ،   ُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرسي، حدثنا أَبُوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بْ   - 2409
ِإَْسَاعِ  لَْيٍث،  اْلُبَخارِي ، قَاَل: حدثنا ُعْثَماُن    لَ ي ْبُن  اْلِغَفاِريَّ،  َعْن ُعْثَماَن، َعْن زَاَذاَن، عن عَ ْبُن َسِعيٍد: حدثنا زَُهرْيٌ، َعْن  اِبٍس 

ْعُت النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ْعِِن ِخصَ قَاَل: َسَِ ِم، َوَقِطيَعةَ  َفافًا اِبلدَّ ِء، َواْسِتخْ ْعَدهُ ِإَمارََة الس َفَهايَ َتَخوَّفُ ُهنَّ َعَلى أُمَِّتِه ب َ   ااًل ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
يَ تَّخِ    ْفَضَلِهْم َواَل َأْعَلِمِهْم اَل أبَِ َس   ِغنَاًء يُ َقدُِّموَن الرَُّجَل َبنْيَ أَْيِديِهْم لَيْ ُذوَن اْلُقْرآَن َمَزاِمرَي يَ ت ََغن ََّونَ الرَِّحِم، وََكث َْرَة الش َرِط، َوَنْشأٌ 

لِي َت َ  ِإالَّ  اْلي َقْ  " قَاَل: وَ َغَنَّ َْلُمْ يُ َقدُِّمونَهُ  َأيِب  َع ظَاِن، َعْن زَاَذاَن، َعْن َعِليٍم، َسَِ حدثنا حُمَمٌَّد، حدثنا مَحَْداُن، حدثنا َشرِيٌك، َعْن 
َهقِ زَاَذاَن، َعْن َعاِبٍس، أَِو اْبنِ   نْ  عَ َعاِبًسا اْلِغَفاِريَّ، َورََواهُ ُموَسى اجْلَُهِِن   فَِإَذا َكانُوا َجَاَعةً    َعْنُه: "ي  َرِضَي هللاُ  َعاِبٍس، قَاَل اْلب َي ْ

 ِلَما ِفيِه ِمَن اأْلََذى َعَلى َأْصَحاِبِه " ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يف اْلِقَراَءِة يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َفاَل يَ ْرَفْع ب َ 
 ضعيف. ناده إس قق:# قال المح

 

بْ َأْخرَباََن حمَُ   -  2411 ْبُن ُموَسى  اْلَفْضِل، حدثنامَُّد  ْبُن َعْبِد احلَْ   ِن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، حدثنا  احْلَارِثِ أَبُو  أَبُو  ِميِد  ي ، حدثنا 
، َأنَّ َأاَب َحازٍِم مَ  ا يمَ يِد يَ ْعِِن اْبَن َكِثرٍي، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراهِ ُأَساَمَة، َعِن اْلَولِ  ثَهُ أَ لت َّْيِمي  اَضَة ِمْن ْن َبِِن بَ يَ نَّ رَُجاًل مِ ْوىَل ُهَذْيٍل َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ثَهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ى اَبهِبَا ِقْطَعةُ َحِصرٍي لَ  عَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَوَر يف اْلَمْسِجِد يف قُ بَّةٍ َحدَّ
ُ " قَاَل: فَ َوَعَظ َرُسوُل هللِا َصلَّى ا ِصرَي، ُثَّ قَاَل: " أَْنِصُتوا أَي  َها النَّاُس فَأَْنَصُتوا  َوَسلََّم احلَْ  َعَلْيِه  َف َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َفَكشَ  َّللَّ

َر أِبَبْ َلغِ  َا ي ُ ، ُثَّ قَاَل: " ِإنَّ اْلُمَصلِّيَ دٍّ حَ  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرغََّب َوَحذَّ َرنَّ بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض اِبْلُقْرآِن   َواَل َيْهَ نَاِجي رَبَّهُ  ِإَذا َصلَّى فَِإَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " ُثَّ َدَخَل َرُسولُ  ِصرَي فَ َقاَل النَّاُس: ِإنَّ َهِذِه اللَّ   هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ  َة ُمبَارََكٌة َوَعَظ ِفيَها َرُسو لَ ي ْ َوَأَعاَد احلَْ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

النَّاَس وَ ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ  َثاَلٍث َوعِ   َلةُ  لَي ْ نَ ْنظُُر فَِإَذا  نَا  َفَذَهب ْ َأيِب   َوَقْد رُوِّينَا قَ ْولُهُ يف   ْشرِيَن "َحضَُّهْم قَاَل:  َعْن  يُ نَاِجي رَبَّهُ  اْلُمَصلِّي 
ُ عَ  ،رِيِّ َسِعيٍد اْْلُدْ   َلْيِه َوَسلََّم " َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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،  حدثنا ُشَعْيُب ْبُن أَي وَب، حدثنا َعْمُرو ْبُن َعْونٍ   بُو حُمَمَِّد ْبُن َشْوَذٍب اْلُمْقِرُئ،َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َأْخرَبان أَ   -  2413
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َنَى َأْن يَ ْرَفعَ ، َأنَّ َرسُ ، َعْن َعِليٍّ  ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرثِ َخاِلٍد، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َأيِب   نْ عَ   الرَُّجُل وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

    "ةِ اْلِعَشاِء َوبَ ْعَدَها يُ غَلُِّط َأْصَحابَهُ يف الصَّاَل  َصْوَتهُ اِبْلُقْرآِن قَ ْبلَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 رَ وَيُطَي بَ ائِكَةُ فَمِنَ الْحَقِّ أَنْ يُنَو  ذَا لِأَنَّهَا مَوَاضِعُ تَشْهَدُهَا الْمَلَ فِي تَنْوِيرِ مَوْضِعِ الْقُرْآنِ وَهَ   لٌ فَصْ 
 

، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ دِ  عَ بُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأْخرَبان أَبُو َأمْحََد ْبنُ َأْخرَباََن أَ   -  2433 َبَة، حدثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ   يٍّ اٍر، ْبِن قُ ت َي ْ
  حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل َرُسولُ مَُّد ْبُن َصاِلٍح اْلَمَدِن ، َعْن  َلْيَماَن ْبِن َأيِب اجْلَْوِن، حدثنا حمَُ حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن سُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللاِ  َبِة اْلُمْسِلِم، َواإْلَِماِم اْلَعاِدِل َوَحاِمِل اْلُقرْ ْكرَاُم ِذي  اَلِل هللِا إِ : " ِإنَّ ِمْن ِإْكَراِم جَ  َصلَّى اَّللَّ آِن، اَل يَ ْغُلوا ِفيِه  الشَّي ْ
 ْنهُ " َواَل َيُْفوا عَ 
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َزْرَوِزي  ِن حَمْفُ ْبُدوِس بْ َسِعيٍد ُعْثَماُن ْبُن عُ و  أَبُ َأْخرَباََن    - 2438 احْلَاِكُم أَبُو حُمَمٍَّد ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر، حدثنا    ، حدثناوٍظ اْلَفِقيهُ اجْلَن ْ
، َعْن َجْعَفِر بْ اَن ُموَسى ْبُن َهارُوَن، حدثِن ِعيَسى بْ أَبُو ِعْمرَ  ، حدثنا َسْلُم ْبُن َساملٍِ َماَن، اِرِث، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُسَليْ احلَْ ِن  ُن َساملٍِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحاِمُل الْ ٍر، قَاَل: قَ ، َعْن َجابِ َعْن َأيِب الز َبرْيِ  لَُه، َوَحرََّم َحَراَمهُ  ُقْرآِن ِإَذا َعِمَل ِبِه فََأَحلَّ َحاَل اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 النَّاُر " ُهْم َقْد َوَجَبْت َْلُُم بَ ْيِتِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، ُكل   لِ َأهْ ُيَشفَُّع يف َعَشَرٍة ِمْن 
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ُد ْبُن  ِعيسَ  اُس ْبُن اْلَفْضِل، حدثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حدثناا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي  اْلَعبَّ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، حدثن - 2439
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْبِن َكْعبٍ َعْن حُمَمَّدِ ، َعِن اْبِن َأيِب لَِبيٍد،  َمْنُصوٍر، حدثنا ُسْفيَانُ  َم: اْست َْعَمَل رَُجاًل  ، َأْو َغرْيِِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، وََكأَ  اْلُقْرآَن؟ ف َ َشاابًّ ِفيِه وََكاَن َقْد قَ َرأَ  ُْم قَالُوا  اْلُقْرآِن َمثَ   َل:َقانَّ َمَثُل  َا  ِإَّنَّ إِ "  ُمِلَئ ِمْسًكا  طَ   ْن فَ َتْحَتهُ ُل ِجرَاٍب  َوِإْن فَ َتْحَتهُ  يِّبًا، 
 َأْوَدْعَتهُ َأْوَدْعَتهُ طَيِّبًا "  

 رُِوَي َمْوُصواًل َكَما " َسٌل َوَقْد " َهَذا ُمرْ 
 رجاله ثقات لكنه مرسل. قال المحقق: إسناده # 

 

َسنْيِ، حدثنا أَبُو  احْلَاِفُظ هِبََمَداَن، َأْخرَباََن ِإبْ َراِهيُم ْبُن احلُْ ٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد نا أَبُو َجْعفَ احْلَاِفُظ، حدثأَبُو َعْبِد هللِا   انَ َأْخربََ  - 2440
اللَّ  ْبُن طَْلَحَة  اْلَمْقرُبِيِّ ُمْصَعٍب، حدثنا ُعَمُر  َأيِب َسِعيٍد  ْبِن  ، َعْن َسِعيِد  َأيِب ُهَريْ َرَة،  َعنْ ،  ْيِثي  أَبِيِه، َعْن  بَ َعَث َرُسوُل هللِا   قَاَل: 

ُهْم: " َما َمَعَك ِمَن  َسلََّم بَ ْعثًا َوُهَو َيِسرُي ُثَّ اْست َْقب ََلُهْم َيْسَأُل ُكلَّ  َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ  اْلُقْرآِن "؟ َحّتَّ أََتى َأْحَدثَ ُهْم ِسنًّا،  ِإْنَساٍن ِمن ْ
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َعَلْيُكْم أَِمرٌي " قَالُوا: اَي َرُسوَل   َل: " اْخُرُجوا َوُهوَ َقَرِة، فَ َقاُسورَةُ اْلب َ فَ َقاَل له َكَذا وََكَذا وَ   " َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن؟ ":  َلهُ فَ َقاَل  
، قَاَل:  نَ ُقوَم بِهِ الَّ َأانَّ َخِشينَا َأْن اَل َعنَا َأْن نَ ْقَرأَ اْلُقْرآَن إِ َمن َ ا ِإنَّ َمَعهُ ُسورََة اْلب ََقَرِة " فَ َقالُوا: َوهللِا مَ  ، ُهَو َأْصَغُراَن ِسنًّا، فَقاَل: "هللاِ 
 يَ ُفوُح اِبْلَواِدي "  َراٍب َِمُْلوٍء ِمْسًكا َمْفُتوٍح فُوهُ ِإنَّ َمَثَل هذا الَِّذي يَ ْعَلُمهُ َواَل يَ ُقوُم بِِه َكَمَثِل جِ " فَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " َمْن    لَّىَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َري ْ هُ   َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد َعْن َأيِب  اْخت ََلَط اْلُقْرآُن بَِلْحِمِه    تَ َعلََّم اْلُقْرآَن يف َشِبيَبِتهِ اَّللَّ
َفِلُت ِمْنهُ َواَل َيرْتُُكهُ فَ َلهُ َأْجُرهُ َمرَّتَ َوَمْن تَ َعلََّمهُ يف ِكرَبِِه َوُهَو ي َ َوَدِمِه،   "   نْيِ ن ْ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

قَ تَاَدةَ   -  2443 ْبُن  َنْصِر  أَبُو  ي َ َأْخرَباََن  َعْبَدَة  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَبان  َأْخرَبان،  السَِّليِطيَّ،  ِإبْ َراأَ   ْعِِن  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  ِهيَم  بُو 
َثِِن  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ٍر، قَاَل: قَ َة ْبِن َعامِ ِح ْبِن َهاَعاَن، َعْن ُعْقبَ هللِا ْبُن َْلِيَعَة، َعْن ِمْشرَ  دُ َعبْ اْلبُوَشْنِجي ، حدثنا اْبُن بَُكرْيٍ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو َكانَ   اُر " اْلُقْرآُن يف ِإَهاٍب َما َمسَّتهُ النَّ  اَّللَّ
 هُ النَّاُر "اْلُقْرآَن َوقَ َرَأهُ مَلْ َْتَسَّ  لَ محََ قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: " يَ ْعِِن َأنَّ َمْن 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُم ْبُن ُمْنِقٍذ اْْلَْواَلِن ، َحدََّثِِن ِإْدرِيُس  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حدثنا إِبْ َراِهيَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  2444
ْبُن اَيَْ   نُ بْ  اْلَفْضُل  َموْ ْلُمْختَاِر، َعْن ُعب َْيِد هللاِ ََي، َحدََّثِِن  ْبِن  اْْلَْطِميِّ  ِهٍب، َعْن عِ   َماِلٍك  ْبِن  َأَحاِديَث    -ْصَمَة  قَاَل:   -َفذََكَر 
ُ َعلَ وَ  َع اْلُقْرآُن يف ِإَهاٍب َماقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  اِر " قَهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ يف النَّ ْحرَ أَ  ْيِه َوَسلََّم: " َلْو جُِ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو ِإَْسَاِعيَل حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل،   ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصََّفاُر، حدثناَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ   -  2446
َعْن ْرَجاِن ، وََكاَن ثَِقًة َصاِحَب َغْزٍو َوراَِبٍط ِبِقْزِويَن،  َسِعيٍد اجلُْ   ا َسْعُد ْبنُ اٍم أَبُو ِإبْ َراِهيَم، حدثنِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َبسَّ اَسَْ حدثنا إِ 

، ٌث اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَل   قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ :  الَ َعِن الضَّحَّاِك ْبِن ُمَزاِحٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَ   َنَْشِل ْبِن َسِعيٍد اْلُقَرِشيِّ
 َجلَّ وَ   يِه ِإىَل هللِا ِِبَا ِفيِه يَ ْقَدُم َعَلى رَبِِّه َعزَّ اأْلَْكرَبُ: َحاِمُل اْلُقْرآِن يُ َؤدِّ   َساِب َواَل تُ ْفزُِعُهُم الصَّْيَحةُ َواَل َُيْزُِنُُم اْلَفزَعُ ثُوَن لِْلحِ َيْكرتَِ 

 هللِا َوَحقَّ َمَوالِيِه " َيَُْخُذ َعَلى َأَذانِِه طََمًعا، َوَعْبٌد َِمُْلوٌك َأدَّى َحقَّ ِسِننَي اَل  ذََّن َسْبعَ َق اْلُمْرَسِلنَي، َوَمْن أَ َسيًِّدا َشرِيًفا َحّتَّ يُ َوافِ 
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 

، َوأَبُو احْلََسِن حمَُ ِن  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ   -  2447 ، قَ   مَُّد ْبنُ الس َلِمي  مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ااَل: حدثنا أَبُو َبْكٍر حمَُ اْلَقاِسِم اْلَفاِرِسي 
،  ، حدثنا َنَْشُل أبو َعْبِد هللاِ اِن  ْرجَ الرتَُّْجَاِن ، حدثنا َسْعُد ْبُن َسِعيٍد اجلُْ  ِهْيمَسُن ْبُن ُسْفيَاَن، حدثنا أَبُو ِإبْ َراْبِن قُ َرْيٍش، حدثنا احلَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْشَراُف أُ ، قَاَل: قَاَل َرسُ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َعِن الضَّحَّاِك،  للَّْيِل " مَّيِت مَحََلةُ اْلُقْرآِن َوَأْصَحاُب اوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
   ضعيف. # قال المحقق: إسناده
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ِإبْ َراهِ   َثِِن َعِلي  اِفُظ، َحدَّ بُو َعْبِد هللِا احلَْ أَ   انَ َأْخربََ   -  2450 َأيِب ُعَمَر، حدثْبُن ِعيَسى، حدثنا  اْبُن  ْبُن َأيِب طَاِلٍب، حدثنا  نا يُم 
َلَم ِمْن بَ ْعِد  َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل يَ عْ ىَل  إِ ِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن مَلْ يُ َردَّ  اأْلَْحَوِل، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابْ ُسْفيَاُن، َعْن َعاِصمٍ 

الَِّذيَن قَ َرُءوا اْلُقْرآَن " [ قَاَل: " ِإالَّ  6يَن آَمُنوا{ ]التني:  لُهُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُثَّ رََدْداَنهُ َأْسَفَل َساِفِلنَي ِإالَّ الَّذِ َك قَ وْ َوَذلِ   ئًا "ِعْلٍم َشي ْ 
 اسٍ  اْبِن َعبَّ قَ ْوِلِه مَلْ يَ ْرفَ ْعهُ ِإىَل ْن َعاِصٍم، َعْن ِعْكرَِمَة ِمْن ، عَ صِ َوَرَواهُ أَبُو اأْلَْحوَ 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
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 هاراتِ نِ وَهُوَ بَابٌ فِي الطَّشُعَبِ الْإِميَا   الْعِشْرُونَ مِنْ 
 

 

 

 ضْلِ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ " ى فَ فَضْلُ الْوُضُوءِ " وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَ 
 

دثنا َأمْحَُد ْبُن  حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ح  َقاِضي ِِبَكََّة، َأْخرَبان أَبُو َجْعَفرٍ نَاُح ْبُن نَِذيِر ْبِن ُجنَاٍح الْ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد جُ  - 2465
بَاُن، عَ َأْخرَبان شَ   ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،ُعب َ َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، َأْخرَبان     َمرْيٍ، َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحَة، َعْن مُحَْرانَ ْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عُ ي ْ

َل: لََقْد َأرَْدُت َدَعا ُعْثَماُن ِبطَُهوٍر، ُثَّ قَا: فَ ْذ َأذََّن اْلُمَؤذُِّن، ُثَّ َأََتهُ لِيُ َعلَِّمهُ قَالَ جَلَاِلٌس َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن إِ ْبِن َأاَبَن، قَاَل: ِإّنِ  
احْلََكُم ْبُن َأيِب اَحِديثًا، ُثَّ   ُأَحدَِّثُكمْ َأْن   ثْ نَا اَي َأِمرَي اْلُمْؤمِ  َبَدا يل َأالَّ أَف َْعُل، فَ َقاَل َلهُ  ِننَي فَِإْن َيُك َخرْيًا ُنَسارُِع ِفيِه،  ْلَعاِص: َحدِّ

ََتِن  َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم فََأََتهُ اْلُمَؤذُِّن يُ ْؤِذنُهُ َكَما أَ    َعَلْيهِ  َصلَّى اَّللَُّ َجاِلًسا َمَع َرُسوِل هللاِ َك فَ َنُكفَّ َعْنهُ فَ َقاَل: ُكْنُت  َذلِ َوإمَّا َغرْيُ  
َكفَّارَةٌ   تُهُ تِْلكَ اَلِة ِإالَّ َكاَنْت َصاَل الط ُهوَر، ُثَّ يَ ُقوُم ِإىَل الصَّ   نُ ُثَّ قَاَل: " َما ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم يَ َتطَهَُّر فَ ُيْحسِ لِيُ ْؤِذُنِِن، َفَدَعا ِبطَُهوٍر 

َلَها ِمَن اْْلَطَااَي " لِ   َما قَ ب ْ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَ َأْخرَباََن ُجنَاُح ْبُن نَِذي  - 2472 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن علي بن ُدَحْيٍم، َحدَّ ِن  ُن َأيِب َمْعَشٍر، َأْخربََ ُد ْبُن َحازٍِم، حدثِن حُمَمَُّد بْ محَْ ٍر، َحدَّ
ثَ نَا َأمحَْ ْعَشٍر، ح وَ أَبُو مَ  ثَ نَا أَبُو احلَْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ َسِن َعِلي  ْبُن ِإَْسَاِعيَل الشَِّعرِيي ، حدثنا  ُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ

َمعْ   دُ حُمَمَّ  أَبُو  َبكَّاٍر، َحدَّثَ نَا  حُمَمَّدُ ْبُن  ثَ نَا  ْبُن َكْعبٍ َشٍر، َحدَّ ُعْثَمانَ اْلُقَرِظي      َمْوىَل  مُحَْراَن،  َعْن  َدارََة،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  قَاَل:  ،   ،
َأَسَْ الْ ِمْن َماٍء، َفَدَعا ِِبَاٍء فَ ت ََوضَّأَ فََأْحَسَن    ارَةٍ َمَرْرُت َعَلى ُعْثَماَن ِبَفخَّ  ِمْن َرُسولِ ُوُضوَء، ُثَّ قَاَل: َلْو مَلْ   َعَلْيِه  هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْعهُ 

َثاَلِث َمرَّاٍت، مَ َوَسلََّم   َمرََّتنْيِ، َأْو  أَْو  َمرٍَّة،  ْعُت َرُسوَل هللاِ َغرْيَ  ُْتُكُموُه، َسَِ تَ َوضَّ ا َخربَّ َما  يَ ُقوُل: "  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َعْبٌد    أَ  َصلَّى اَّللَّ
اْلُوُضوَء ُثَّ قَ  ِإىَل الصَّاَلِة َفصَ فََأْسَبَغ  َها، ِإالَّ اَم  بْ  ُغِفَر لَ الَّ اأْلُْخَرى " قَاَل حُمَمَُّد  َوَبنْيَ الصَّاَلِة  َنهُ  بَ ي ْ َما  ِإَذا هُ  ُن َكْعٍب: " وَُكْنُت 

ْعُت حَ  َجْدتُُه،  ْلُقْرآِن فَ وَ  َهَذا يف ااْلُقْرآِن، فَاْلَتَمْستُ   َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَتَمْسُتهُ يف   ِديثًا ِمْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َسَِ
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما }ِإانَّ فَ َتْحنَا َلَك فَ ْتًحا ُمبِينًا لِي َْغِفَر َلكَ  ِإنَّ هللاَ مَلْ يُِتم   ُت:[ فَ ُقْل2َتََخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتهُ َعَلْيَك{ ]الفتح:   هللاُ َما تَ َقدَّ

نَِبيِِّه َحّتَّ غَ نِْعَمَتهُ   َلُه، ُثَّ َعَلى  قَ َرْأُت  َفَر  قُمْ   ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي  َها  اْلَماِئَدِة }اَي  ُوُجو يف ُسورَِة  فَاْغِسُلوا  الصَّاَلِة  ِإىَل  َهُكْم{  ُتْم 
نِْعَمَتهُ 6]املائدة:   ِإىَل قَ ْولِِه: }َولِيُِتمَّ  َتْشُكُروَن{ ]ا عَ [  يُتِ [ َفقلُت ِإنَّ هللاَ 6ملائدة:  َلْيُكْم َلَعلَُّكْم  مَلْ  النِّْعَمَة َحّتَّ َغَفَر  مَّ َعَلْيكُ   ُم 

هَ  اْلب َي ْ َبْكٍر  أَبُو  قَاَل   " اآْليَةُ َلُكْم  َوَهِذِه   " هللاُ:  َرمِحَهُ  يعً ِقي   َواجْلُُنِب جَِ اْلُمْحِدِث  طََهارَِة  َعَلى  َتْشَتِمُل  اِبْلَماِء   ا،   التَّطَه ِر  َوَعَلى 
َاِب ِعْنَد َعَدِم الْ َوال  َماِء " رت 

 ضعيف. محقق: إسناده ل ال# قا
 



180 

 

 ُنُس ْبُن َحِبيٍب، حدثنا أَبُو َداُوَد، حدثنا مَحَّاُد ْبنُ ان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، حدثنا يُو َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأْخربََ   -  2473
ِة اْلَعْصِر،  َماَن ْبَن َعفَّاَن، َرِضَي هللاُ َعْنهُ أََتى اِبْلَوُضوِء ِلَصاَل َن، َأنَّ ُعثْ َن ْبِن َأابَ ْن أَبِيِه، َعْن مُحَْراَلَمَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، عَ سَ 

ف َ  اِبْلَمَقاِعِد  حِبَ َوُهَو  ُأَحدَِّثُكْم  أن  رَأَْيُت  َقْد  ِإّنِ  ُعْثَماُن:  قَ ِدي َقاَل  حُمَدِّثُُكُموُه،  َأظُن ِِن  َما  َأيِب ٍث  ْبُن  احْلََكُم  ايَ   اَل  َأِمرَي اْلَعاِص:   
نَ تَِّقيهِ الْ  َأْو َشرٌّ  نَ تَِّبُعُه،  َا ُهَو َخرْيٌ  ِإَّنَّ أََتى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُمْؤِمِننَي  اِبْلَوُضوِء،   قَاَل:  اِبْلَمَقاِعِد  َوُهَو  َمْن قَا َعَلْيِه َوَسلََّم  َل: " 

َنهُ َوَبنْيَ الصَّاَلِة اأْلُْخَرى، َما ملَْ   َوُسُجوَدَها   رُُكوَعَهاَءه، ُثَّ َصلَّى فََأتَّ تَ َوضَّأَ فََأْحَسَن ُوُضو  يَ ْعِِن َما    - يَ رَْكْب َمْقت ََلًة ُكفَِّر َعْنهُ َما بَ ي ْ
  ُموَسى ْبِن طَْلَحَة، َعْن مُحَْرانَ َعنْ " َرَواهُ َعاِصُم ْبُن هَبَْدلََة،   - يَ رَْكْب َكِبريًَة ملَْ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو نُ َعْيٍم، َحدَّثَ نَا َأابَ . . . . . . . .،. . . . . . . . . َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، حَ   -  2481 ُن ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َأيِب دَّ
  ، ثْ َتهُ َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ اًل َُيَدِّثُ  َلِقيُت رَجُ اَي أاََب أَُماَمَة ِإّنِ َل: رَأَْيُت َأاَب أَُماَمَة قُ ْلُت:  قَاُمْسِلٍم الت َّْغَلِبِّ  َعَلْيِه ِِن َعْنَك، أَنََّك َحدَّ

رِْجاَلُه،   َما َمَشْت   َلهُ َذِلَك اْلي َْومَ الصَّاَلِة َجَاَعًة ِإالَّ َغَفَر هللاُ   ىَل ْسِلٍم يَ ت ََوضَّأُ فَ ُيْسِبُغ اْلُوُضوَء، ُثَّ مَيِْشي إِ َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن مُ 
نَاُه، َوَنَطَق بِِه  قَ َبَضْت َعَلْيِه يََداُه، َواْسَتَمَعْت إِلَْيِه أُُذاَنُه، َوَنظَ وَ  ثَ ْتهُ نَ ْفُسهُ "، قُ ْلُت: أَْنَت َسَِْعتَ َرْت إِلَْيِه َعي ْ َذا ِمْن هَ   ِلَسانُهُ َوَحدَّ

ْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ الَِّذي اَل إِ َلَف اِبهلِل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفحَ  َنِبِّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ    َعَلْيِه َوَسلََّم َما اَل ُأْحِصيهِ لََه ِإالَّ ُهَو َلَقْد َسَِ
 فيه سقط...قال المحقق: إسناده  #

 

ْبُن غَاِلٍب، حدثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن   ا حُمَمَّدُ ُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، حدثنِعيُل بْ ِإَْسَا  َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، حدثناحلُْ َأْخرَباََن أَبُو ا  -  2482
ًة فَ َلمَّا َحَضَرِت الصَّاَلُة، ْزوَ ُس، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، قَاَل: َغَزْوُت َمَع َسْلَماَن غَ ِلٌح أَبُو عمرو اْلب َزَّاُر، حدثنا يُونُ اْلُمبَاَرِك، حدثنا َصا

ًة َفَحرََّكَها َغَسَل َقَدَمْيِه، ُثَّ تَ نَاَوَل َشَجرَ َوْجَههُ َثاَلًَث، َوِذرَاَعْيِه َثاَلًَث، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه، وَ َق، َوَغَسَل ، َواْست َْنشَ َعا ِِبَاٍء فَ َتَمْضَمضَ " دَ 
ُ َعَليْ هللِا َصلَّى  : َغَزْوُت َمَع َرُسوِل   فَ َعْلُت َهَذا؟ َفَسأَلُوُه، فَ َقالَ ملَِ فَ َتَحاتَّ َورَقُ َها "، فَ َقاَل: َسُلوِن   ِه َوَسلََّم فَ َفَعَل ِمْثَل َهَذا،  اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا تَ وَ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى    َهِذِه الشََّجَرِة " َرقُ ضَّأَ اْلَعْبُد حَتَات  َعْنهُ ُذنُوبُهُ َكَما حَتَاتَّ وَ اَّللَّ
ثَ نَ ثَ نَا حُمَمَّدُ قَاَل: َوَحدَّ  ثَ نَا مَحَّاٌد، َعْن َعِليِّ ْبِن  ْبُن غَاِلٍب، َحدَّ ُ ، َعْن َسْلَماَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّ زَْيٍد، َعْن َأيِب ُعْثَمانَ ا َعفَّاُن، َحدَّ ى اَّللَّ

ِمث َْلُه،  َوَسلََّم   َعَلْيِه 
 شكل علي أمره. أ قد # قال المحقق: إسناده

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا ُعب َْيُد بْ َد ْبِن َعْبَداَن، َعِلي  ْبُن َأمحَْ َأْخرَباََن  - 2484 ثَ نَا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َأْخربََ ُن َشرِيٍك اْلب َزَّارُ َحدَّ ان  ، َحدَّ
 ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َسيِِّب، َعْن َعِليِّ ، َعِن اْبِن اْلمُ َأيِب اْلَعبَّاسِ  ُن احْلَاِرِث، َعنْ بْ   اْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َحدََّثِِن َعْبُد الرَّمْحَنِ 

َصلَّى َوَسلَّ   هللِا  َعَلْيِه   ُ اْلَمكَ اَّللَّ َعَلى  اْلُوُضوِء  ِإْسبَاُغ   " َواْنتِ َم:  اْلَمَساِجِد،  ِإىَل  اأْلَْقَداِم  َوِإْعَماُل  الصَّاَلِة،  ظَ ارِِه،  بَ ْعَد  الصَّاَلِة  اُر 
اْْلَطَااَي َغْساًل تَ غْ  ا   ِسُل  بْ " " َعْبُد  َأيِب لرَّمْحَِن  ْبِن  ْبُن َعيَّاِش  احْلَاِرِث، َهَذا ُهَو ابن َعْبِد هللِا  اْلَمْخُزوِمي ، ِفيَما زَعَ ُن  أَبُو   رَبِيَعَة  َم 

 " احْلَاِفُظ   َأمْحََد 
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أَبُو احلُْ   -  2485 ِبْشَراَن، َحدَّثَ نَا َدعْ َأْخرَباََن  َأمْحََد، َحدَّ َسنْيِ ْبُن  ْبُن أَ ثَ نَا ِإبْ رَ َلُج ْبُن  ْبُن ُموَسى اِهيُم  ثَ نَا ِإْسَحاُق  يِب طَاِلٍب، َحدَّ
َثِِن اأْلَْنَصاِري ، حَ  ثَ نَا أََنُس ْبُن ِعيَاٍض، َحدَّ ْلُمَسيِِّب،  يِب اْلَعبَّاِس، َعْن َسِعيِد ْبِن ا أَ احْلَاِرُث ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُذاَبٍب، َعنْ   دَّ

ُ َعَلْيِه  َأيِب طَاِلبٍ   َعِلي  ْبنُ   قَاَل: قَالَ   نَّهُ قَاَل: " ِإىَل اْلَمَساِجِد " َوَسلََّم َفذََكَرهُ ِِبِْثِلِه َغرْيَ أَ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ ابْ َوَأْخرَباََن  - 2486 ثَ نَا عَ ُن َعْبَداَن، َحدَّ ثَ نَا ْلَفْضِل اأْلَ بَّاُس ْبُن ا ُعب َْيٍد، َحدَّ ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، َحدَّ ْسَفاِطي ، َحدَّ
 اِدِه ِِبِْثِلهِ ْسنَ ، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َفذََكَرهُ ِبِِ حُمَمَُّد ْبُن فُ َلْيٍح، َوأَبُو َضْمَرةَ 

 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 
احلُْ   -  2489 أَبُو  اْلقَ َأْخرَباََن  اْلَفْضِل  ْبُن  ْبُن  َسنْيِ  هللِا  َعْبُد  َأْخرَبان  بِب َْغَداَد،  يَ ْعقُ   َجْعَفرٍ طَّاُن،  ثَ نَا  ُسْفيَاَن، النَّْحِوي ، َحدَّ ْبُن  وُب 

ثَ نَا أَبُو اْلَيَماِن، َحدَّ ثَ نَا  يَزِيَد بْ صَ   َحدَّ ، ْفَواُن ْبُن َعْمرٍو، َعْن  الرََّحِبِّ بُ َعْن َعْبِد    ِن َُخَرْيٍ  ُ هللِا ْبِن  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن  اْلَماِزِنِّ ْسٍر 
ِمْن َأحَ َعَلْيِه َوَسلَّ  أُمَّيِت  َما ِمْن  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "، قَالُوا َم قَاَل: "  تَ ْعرِفُ ُهْم اَي َرُسوَل هللِا  : كَ ٍد ِإالَّ َوَأاَن َأْعرِفُهُ  ؟  يف َكث َْرِة اْْلَاَلِئقِ ْيَف 
َها؟ " قَالُوا: بَ َلى، قَاَل: " أُمَّيِت َغر  حُمَجٌَّل َما ُكْنَت تَ ْعرِفَهُ مِ ْو َدَخْلَت ِصريًَة فِيَها َخْيٌل ُدْهٌم هُبٌْم َوِفيَها فَ َرٌس أَ رَأَيْ تُْم لَ قَاَل: " أَ  ن ْ

ُغرٌّ  اْلوُ مِ   يَ ْوَمِئٍذ  ِمَن  حُمَجَُّلوَن  الس ُجوِد  "َن   ُضوِء 
 ت. رجاله ثقا# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َعِلي  ْبُن    -  2490 ثَ نَا إِبْ َراهِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا َعْبُد هللاِ مَحَْشاذَ اْلَعْدُل، َحدَّ   يُم ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ِديزِيَل، َحدَّ
َثِِن بْ  َع َأاَب َذرٍّ، َوأاََب يٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ، أَنَّهُ ِن َأيِب َحبِ ْن يَزِيَد بْ اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، عَ ُن َصاِلٍح اْلِمْصِري ، َحدَّ َسَِ

ْرَداءِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ الدَّ ْؤَذُن َلهُ َأْن يَ ْرَفَع  وَُّل َمْن ي ُ يَاَمِة َوأَ اِبلس ُجوِد يَ ْوَم اْلقِ  : " َأاَن َأوَُّل َمْن يُ ْؤَذُن َلهُ مَ ، قَااَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
أُمَّيِت ِمنْ رَْأَسُه، فََأْرَفُع رَْأِسي فَأُْنِظُر   اأْلَُمِم "، فَ َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا َفكَ   َبنْيَ يََديَّ، فََأْعِرُف  َبنْيِ ْيفَ َبنْيِ  تَ ْعِرُف أُمََّتَك ِمْن   

ُْم يُ ْؤتَ ْوَن   اأْلَُمِم َغرْيِِهْم، َوَأْعرِفُ ُهْم أَ رٌّ حُمَجَّلُوَن ِمْن أَثَِر اْلُوُضوِء واَل َيُكوُن أِلََحٍد ِمنَ ؟ قَاَل: " غُ ىَل أُمَِّتكَ َمِم؟ َما َبنْيَ نُوٍح إِ اأْلُ  نَّ
َوَأْعرِفُ هُ  أبَِمْيَاِنِْم،  أَ   مْ ُكتُ ب َُهْم  ِمْن  ُوُجوِهِهْم  يف  َوَأْعرِ ِبِسيَماُهْم  الس ُجوِد،  بُِنورِ ثَِر  الَِّذيفُ ُهْم  َوَعْن   ِهُم  َأمْيَاِنِْم،  َوَعْن  أَْيِديِهْم،  َبنْيَ 

 َِشَائِِلِهْم "  
َعْنهُ  َرِضَي هللاُ  َهِقي   اْلب َي ْ َأيِب قَاَل  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َولَْو َكاَن،  َوَجْدتُهُ  مَ  ذَ : " َكَذا  َلَكاَن  ْرَداِء،  الدَّ َوَأيِب  َسقَ رٍّ،  وََكأَنَّهُ  ِمَن ْوُصواًل  َط 

 تَاِب " اْلكِ 
 رجاله ثقات ولكن فيه انقطاع. # قال المحقق: إسناده 

 

 دثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء،، ح و اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، حدثنا ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُ أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن    -  2494
يَلةَ َأْخرَبان َعْوُف ْبُن أَ   َعَلْيِه َوَسلََّم  احْلََسِن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   ْبُن َحيَّاَن أَبُو اأْلَْشَهِب، َوالرَّبِيُع ْبُن ُصب َْيٍح، َعنِ   ، َوَجْعَفرُ يِب جَِ

، -زَاَد اْبُن َعْوٍف، َووليي َحقًّا    -ا  َعْبِدي َحقًّ   ِهنَّ فَ ُهوَ اَلثٌة َمْن َحاِفَظ َعَليْ اَرَك َوتَ َعاىَل أَنَّهُ قَاَل: " ثَ تَ بَ أَنَّهُ يَ ْرِوي َذِلَك، َعْن رَبِِّه  
   –يَ ْعِِن ُغْسَل اجْلَنَابَِة  - َواجْلَنَابَةُ " َو َعُدوِّي َحقًّا الصَّاَلةُ َوالصَّْومُ َوَمْن َضي ََّعُهنَّ فَ هُ 
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 ْرَسلٌ مُ   َوَهَذا
 مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو و َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، قَالُوا: َحدَّ َمِلِك ْبُن ُعْثَماَن الزَّاِهُد، َوأَبُ  ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوَعْبُد الْ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ   -  2496
ث َ نَا أَبُو َعِليٍّ احْلَنَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، َحدَّث َ دَّ َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلََرِوي ، حَ   اْلَقطَّاُن، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ُخَلْيٍد  نَا ِعْمَرانُ ِفي ، َحدَّ

، َعْن أَ  ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ اْلَعَصِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َضِمَن هللاُ َعزَّ يِب الدَّ َأْربَ ًعا الصَّاَلَة، وَ  َصلَّى اَّللَّ َوالزََّكاَة،    َجلَّ َخْلَقهُ 
َلى السََّرائُِر{ ]الطارقاجْلَنَابَِة، َوُهنَّ السََّرائُِر اليت، قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  ْلَغْسَل ِمنَ َمَضاَن، َواَوَصْوَم رَ   [ 9:  : }يَ ْوَم تُ ب ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو    -  2497 َحدَّ احلُْ َأْخرَباََن  ِبْشراَن،  ْبُن  أَ َسنْيِ  احلَْ ثَ نَا  ِإْسَحاَق  بُو  ْبُن  َأمْحَُد  َعِليِّ َسِن  ْبُن  احْلََسُن  ثَ نَا  َحدَّ زاَِيٍد    الطَّْيِب ،  ْبِن 
ث َ  َحدَّ َحدَّثَ نَا  السَِّري ،  يُوُسَف،  ْبُن  حُمَمَُّد  َغالَّ نَا  َأيِب  ُجَبرْيٍ  ْبِن  يُوُنَس  َعْن  ذََكَر  قُ رََّة،  عَ بٍ أَبُو  ْبِن  ِحطَّاَن  َعْن   ، اْلبَاِهِليِّ هللِا    ْبِد 

ُ    ثَُه، َأنَّ ، أَنَّهُ َحدَّ الرَّقَاِشيِّ  ْرَداِء َحدَّثَُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ لَِقَي هللاَ ِِبَْمٍس ِمَن اإْلِميَاِن    َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: " َمنْ َأاَب الدَّ
، َورُُكوُعُهنَّ، َوُسُجوُدُهنَّ، َوِصيَاُم رََمَضاَن،   طُُهورُُهنَّ اُت اْْلَْمسُ هللِا؟ قَاَل: " الصََّلوَ  اَل: قُ ْلنَا: َوَما ِهَي اَي َرُسولَ ، قَ َدَخَل اجْلَنََّة " 

َرُسوَل هللِا أبَِيِب أَْنَت   َمانَِة "، قَاَل رَُجٌل: َما ِهَي ايَ أْلَ قَ ْنطََرةُ اإْلِْساَلِم، َوأََداءُ ا  ، َوالزََّكاةُ َوِهيَ ب َْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَحج  الْ 
 لشَّْعَر " اَل: " تْغِسُل اْلَبْشَرَة، َوتَ ُبل  اَمانَِة ااِلْغِتَساُل ِمَن اجْلَنَابَِة، قَ ي؟ َأوَُّل َشْيٍء ذََكَرهُ ِمَن اأْلَ َوأُمِّ 

 منقطع.# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَ   ا أَبُو َعِليٍّ اِفُظ، َحدَّثَ نَ بُو َعْبِد هللِا احلَْ أَ   َأْخرَبانَ   -  2499 َي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ا قَاِسُم ْبُن زََكرايَّ حدثنا أَبُو ُعب َْيِد هللِا َياحْلَاِفُظ، َحدَّ
، َأْخرَبان َعْبُد الرَّمْحَِن  َكرِ قَاَل: َوَحدَّثَ نَا قَاِسُم ْبُن َز   ، َحدَّثَ نَا ُشْعَبُة،ْلْسَكِن، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن َكِثريٍ ا ثَ نَا  بْ ايَّ ، َحدَّ َعْبُد ُن َأيِب اْلَبْخرَتِيِّ

ثَ نَا ُشْعَبةُ  ، َعْن  الصََّمِد، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َأيِب َِمَْلٍز، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعبَّادٍ ، َعْن َأيِب َهاِشٍم الر مَّاِنِّ  ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ
" َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلكَ   َصلَّى  ُسورََة  قَ َرأَ  أُ َمْن  قَالَ ْنزَِلْت َكاْهِف َكَما  َوَمْن  َمكََّة،  ِإىَل  قَ َرَأَها  َحْيُث  ِمْن  نُورًا  لَهُ  تَ َوضَّأَ   َنْت  ِإَذا 

ِبطَابَ ِفرُ حِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ أَْنَت َأْست َغْ ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ وَ  إِلَْيَك، طُِبَع    ّتَّ يُ ْؤَتى  اْلَعْرِش حَ ٍع، ُثَّ ُجِعَلْت حَتْتَ َك َوأَتُوُب 
 ِبَصاِحِبَها يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  

 اِشٍم َمْوقُوفًا  هَ وفًا، وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن الث َّْورِي ، َعْن َأيِب َبَة َمْوقُ َعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ، َعْن ُشعْ َهَكَذا َرَواَيهُ َوَرَواهُ مُ 
 توبع.رجاله ثقات غير ابن أبي الببختري وقد ه # قال المحقق: إسناد

 

َأمحَْ   -  2500 ْبِن  َنْصَرَوْيِه  ْبُن  َسْهٍل حُمَمَُّد  أَبُو  نَ ْيسَ َأْخرَباََن  نَا  َعَلي ْ َقِدَم  اْلَمْرَوِزي   بُِبَخاَرى،  َد  َخَنٍب،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَبان  ابُوَر، 
ثَ نَا احْلَاِرُث ْبُن رَبان ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، حَ خْ أَ  ثَ نَا حَبُْر ْبُن ُكن َْيٍز، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، عَ َواِسِطي ، حَ َمْنُصوٍر الْ دَّ ْن زَْيِد ْبِن َساَلٍم،  دَّ

َساَل  َأيِب  النَِّبِّ َصلَّ َعْن  َعِن   ، اأْلَْشَعِريِّ َماِلٍك  َأيِب  َعْن  قَاَل: "    ىٍم،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اْْلرَْيِ اَّللَّ ِمَن  ِخَصاٍل  ِجَهاُد  ِست     َأْعَداِء هللاِ : 
الصَّرْبِ  َوُحْسُن  الصَّْيِف،  يَ ْوِم  َوالصَّْوُم يف  اْلِمرَ اِبلسَّْيِف،  َوتَ ْرُك  اْلُمِصيَبِة،  ِعْنَد  اْلغَ   يَ ْوِم  يف  الصَّاَلِة  َوتَ ْبِكرُي  حمٌُِق،  َوأَْنَت  ِم، يْ اِء 

ِم  تَاِء " َوُحْسُن اْلُوُضوِء يف أايَّ  الشِّ
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َهِقي  َرضِ   ْبُن َكِنيز السَّقَّاء َضِعيٌف يف الّرَِوايَةِ   َي هللاُ َعْنُه: حَبْرُ قَاَل اْلب َي ْ
 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 

 

ثَ نَا َأمْحَدُ َأْخرَبانَ   -  2508  ثَ نَا   بْ  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ ِتيُق ْبُن َحدَّثَ نَا عَ   ْلَواِن ،َأمْحَُد ْبُن ََيََْي احلُْ ُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن ُقَداَمَة، َعنْ  ُ َعَليْ  َأيِب َعْبِد هللِا اأْلََغرِّ، َعْن أَ يَ ْعُقوَب، َحدَّ َوَسلََّم َكاَن يُ َقِلُم ِه  يِب ُهَريْ َرَة: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 يَ ُروَح ِإىَل الصَّاَلِة "     قَ ْبَل َأنْ َم اجْلُُمَعةِ َويَ ُقص  َشارِبَهُ يَ وْ  َأْظَفارَُه،
َهِقي  َرِضَي هللاُ َعنْ   ُل " هَ ُه: " يف َهَذا اإْلِْسنَاِد َمْن يَْ قَاَل اْلب َي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حمَُ و َأمْحَدَ رَبان أَبُ َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأخْ و  َوَأْخرَباََن أَبُ   -  2509 ، َحدَّ ثَ نَا ُعَمُر ْبُن شَ  ْبُن َعِديٍّ بََّة، َحدَّثَ نَا َحْفُص مَُّد ْبُن ُمِنرٍي، َحدَّ
، َحدَّثَ نَا ِإَسَْ ْبُن وَ  ُ َعَلْيِه وَ ، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل هللِا يهِ اِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِ اِقٍد اْلرَيْبُوِعي  َسلََّم، َصلَّى اَّللَّ

 يف اأْلُنُوِف "    ا الشََّواِرَب، َوَأْعُفوا اللَِّحى، َوانِْتُفوا الشَّْعَر الَِّذيَل: " َأْحُفو قَا
َهِقي    وتِِه نَظٌَر " ثُ بُ َرمِحَهُ هللاُ: " َهَذا اللَّْفُظ اأْلَِخرُي َغرِيٌب َويف  قَاَل اْلب َي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو اْلعَ ُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن  ايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق الْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرِ   -  2510 بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  اْلَقاِضي، قَااَل: َحدَّ
ث َ رَبان اْبُن َوْهٍب، قَاْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َأخْ عَ   يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ  ُن َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب، نَا حَبُْر بْ َل: َوَحدَّ

ِإَْسَاِعي ْبِن مُ َأْخرَبََك  ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ثَ ْعَلَبَة  اْبِن عَ ُل  َأيِب َكْعٍب، َمْوىَل  ، َعْن  َعَلْيِه  اٍس، قَاَل: ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى  بَّ ْسِلٍم اْْلَث َْعِميِّ  ُ اَّللَّ
أَبْ َوَسلَّمَ  ِإنَّهُ  َعْنَك    وَ طَأَ  َعِن  يُ ْبِطُئ  اَل  َوملَ   " قَاَل:  السَّاَلُم،  َعَلْيِه  َواَل ِجرْبِيُل  َتْست َن وَن،  اَل  َحْويل  تَ ُقص وَن أَنْ ُتْم  َواَل  تُ َقلُِّموَن،   

 وَن بَ َراِجَُكْم " فُ َشَوارَِبُكْم، َواَل تَ ْنتِ 
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

ثَ نَا أَبُو اْلعَ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ َأْخرَباََن أَبُو عَ  - 2511 نَا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم، بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّث َ حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ
ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن َحفْ  ُ  َحازٍِم، قَ ْيِس ْبِن َأيِب ِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن ق َ َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ِإَْسَاِعيَل بْ   ٍص،َحدَّ اَل: َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِه َوأََّْنَُلِتِه " رِ اَل: " َما يل اَل أَْوَهُم َورَْفُع َأَحدُِكْم َبنْيَ ظُفْ َهَم ِفيَها، فَ َقالُوا: َأْوَِهَْت: فَ قَ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأوْ 
 رجاله ثقات إال أنه مرسل. اده # قال المحقق: إسن

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َيَْ َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َأْخرَبان أَبُو َعِليٍّ اْلَميْ   -  2514 ثَ نَا ِبْشُر ْبُن ُعَمَر،  َداِن ، َحدَّ ، َحدَّ ََي الذ ْهِلي 
ثَ نَا ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ، َعْن َأيِب ِد الرَّمْحَنِ ، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعبْ اِلُك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهابٍ مَ   َحدَّ ، قَاَل: ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َواِك َمَع ُكلِّ ُوُضوٍء "  " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُ   مَّيِت أَلََمْرَُتُْم اِبلسِّ
 َمْوِضعِ َهَذا الْ ُمَوطَِّأ َمْوقُوفًا، َواحْلَِديُث يف اأْلَْصِل َمْرفُوٌع يف َغرْيِ  الْ َوطَِّأ َمْرفُوًعا، َوَرَواهُ يف يٌث َرَواهُ َماِلٌك َخارُِج اْلمُ َحدِ  اذَ هَ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
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َأْخربََ   -  2518 احلِْريِي ،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َحدَّ َأْخرَباََن  اْلَمْيَداِن ،  َعِليٍّ  أَبُو  َيَْ ان  ْبُن  حُمَمَُّد  ،  الذ هْ   ََي ثَ نَا  ْبُن  ِلي  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن يِّ ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُعب َْيِد هللِا ْبِن ِشَهاٍب الز ْهرِ ِن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: ذََكَر حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحدَّثَ نَا َأيِب، عَ 

َها، أَنَّهُ َعاِئَشَة َرضِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " تَ ْفُضُل الصَّاَلِة ابِ    النَِّبَّ قَاَل: تَ ْعِِن   َي هللاُ َعن ْ َواِك َعَلى الصَّاَلِة ِبَغرْيِ ال َصلَّى اَّللَّ َواِك  لسِّ سِّ
 َسْبِعنَي ِضْعًفا " 

 ي.ليس بالقو # قال المحقق: إسناده 
 

ُب، َحدَّث َ مَّ  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 2519 ْسَحاُق ْبُن َأمْحََد ْبِن نَا إِ ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْداَن اجْلالَّ
الرَّ  الرَّاِزي  ِمْهَراَن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  ََيََْي، عَ ، حَ اِزي ، َحدَّ ْبُن  ُمَعاِويَةُ  ثَ نَا  َعْن عُ دَّ  ، الز ْهِريِّ َعْن  ِن  َرضِ ْرَوَة،  َي هللاُ َعاِئَشَة 

ُ َعلَ  َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ا َعن ْ َْلَا َسْبِعنَي  ُك  لَّيِت يُْستَاُك َْلَا َعَلى الصَّاَلِة الَّيِت اَل ُيْستَاْيِه َوَسلََّم: " تَ ْفُضُل الصَّاَلةُ 
 ِضْعًفا "  

 َذهُ ِمْنهُ الصََّديف  َويُ َقاُل ِإنَّ اْبَن ِإْسَحاَق َأخَ بن ُمَعاِويَةُ ْبُن ََيََْي بِِه َيَي تَ َفرََّد 
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا

 

ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  2520 ثَ نَا عَ   َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْْلَِليِل،،  َسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّ ْبُد هللِا َحدَّثَ نَا اْلَواِقِدي ، َحدَّ
اأْلَسْ  ََيََْي  َأيِب  ُعرْ ْبُن  َعْن  اأْلَْسَوِد،  َأيِب  َعْن   ، هَ َلِمي  َعن ْ َرِضَي هللاُ  َعاِئَشَة  َعْن  قَالَ َوَة،  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َعِن  " :  ا، 

َواِك أَ  َواِك " َعًة قَ ْبَل اَحب  ِمْن َسْبِعنَي رَكْ الرَّْكَعتَاِن بَ ْعَد السِّ  لسِّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

اْلَما   -  2521 َسْعٍد  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَبان  اْلَغزِّي    نُ لِيِِن ،  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  َحدَّ  ، َأيِب ،  َعِديٍّ ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ
، َحدَّثَ نَا بَِقيَّ السَّ  ُ عَ رََّة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ ِليِل ْبِن مُ ُة، َعِن اْلَْ ِريِّ َلْيِه َوَسلََّم: : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َمْطهَ  فَِإنَّهُ  َواِك  اِبلسِّ َعَلْيُكْم  َمفْ رَ "   ، لِلرَّبِّ َمْرَضاٌة  لِْلَفِم،  لِْلَماَلِئَكِة،  ٌة  اَرَحٌة  اْلَبَصَر، حْلََسنَاِت،  يَزِيُد يف  َوَيُْلو  الس نَِّة،  ِمَن  َوُهَو 
 " َوُيْصِلُح اْلَمِعَدَة "،  : َورََواهُ َغرْيُهُ َوزَاَد ِفيهِ  َغَم، َويُطَيُِّب اْلَفَم "َوَيُشد  اللِّثََة، َويُْذِهُب اْلب َْل َويُْذِهُب احْلَْفَر،

 " ُمرََّة َولَْيَس اِبْلَقِويِّ يف احْلَِديِث  تَ َفرََّد ِبِه اْْلَِليُل ْبنُ ِمَّا  " َوُهوَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

عَ   -  2522 ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَبان  ثَ نَ ِن  ْبَداَن،  َحدَّ اْلَعْسَكِري ،  حُمَمَّدٍ حَمَْمَوْيِه  ْبُن  َجْعَفُر   ا 
َبَة، َحدَّثَ نَا اْبُن ِإْدرِيَس، َعْن حُمَمَّ ي ، َحدَّث َ اْلَقاَلِنسِ   َأيِب َبْكٍر، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشةَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ نَا اْبُن َأيِب َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوسَ َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َعن ْ َرِضَي هللاُ   َرٌة لِْلَفِم، َمْرَضاٌة لِلرَّبِّ "  َواُك َمْطهَ لََّم: " السِّ لَّى اَّللَّ
َهِقي  َرمِحَ   ْبِن َأيِب َعِتيٍق، َعْن َعاِئَشَة " ِد ْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ الصََّواُب عَ هُ هللاُ: " َكَذا قَاَل: وَ قَاَل اْلب َي ْ

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ  - 2523 َراُج، َحدَّ احْلََسُن ْبُن اْلُمَثَنَّ ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعْنرَبِي ،   ُد ْبُن احْلََسِن السِّ
َثِِن َعمِّي ُعب َْيُد  لْ ابِ  ثَ نَا اْلُمَهاِجُر أَبُو َخاِلٍد، َعْن رُفَ ْيٍع َأيِب اْبُن اْلُمَفضَّ ثَ نَا ِبْشُر  هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ َبْصَرِة، َحدَّ ْلَعالَِيِة، قَاَل: ِل، َحدَّ

هللِا   َرُسوُل  َُيَاَسُب  قَاَل  َما  َأوَُّل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َحُسَن  بِهِ َصلَّى  فَِإْن  طُُهورُُه،  اْلَعْبُد  َفَصاَلتُهُ َكنَ   طُُهورِ طُُهورُهُ  َوِإْن ْحِو  ِه، 
 ُسَنْت َصاَلتُهُ َفَسائُِر َعَمِلِه َكَنْحِو َصاَلتِِه " حَ 

 رجاله موثقون والحديث مرسل. ده حقق: إسنا# قال الم
 

ِئَشَة، دثنا اْبُن َعا ِإْسَحاَق، ح، حدثنا ِإبْ َراِهيُم ْبنُ نا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ حدثَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق،    -  2524
ْبُن سَ  ْبُن ِإَْسَاِعيَل، قَااَل: حدثنا مَحَّاُد  َأيِب َوُموَسى  الْ غَاِلٍب، قَاَل: َسَِ   َلَمَة، َعْن  الرَُّجُل  يَ ُقوُل: ِإَذا تَ َوضَّأَ  ْسِلُم مُ ْعُت َأاَب أَُماَمَة، 

َا    َفِضيَلًة، فَِقيلَ ى َكاَنْت  قَاَم َفَصلَّ َلُه، َوِإْن  قَ َعَد قَ َعَد َمْغُفورًا  فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، فَِإْن   النَّاِفَلةُ لِلنَِّبِّ َصلَّى َلُه: اَنِفَلٌة؟ فَ َقاَل: " ِإَّنَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلِكْن َفِضيَلٌة "   اَّللَُّ 

اَنِفلَ  ِفيِه: " َكْيفَ  غَاِلٍب، قَالَ ُن َحيَّاَن، َعْن َأيِب بْ   فَ َرَواهُ ُسَلْيمُ  َا النَّاِفلَ  َيُكوُن َلهُ  لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ٌة َوُهَو َيْسَعى يف اْْلَطَااَي؟ ِإَّنَّ  ةُ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم "

 رجاله موثقون. إسناده # قال المحقق: 
 

2525  -  ، ثَ نَا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم، حَ ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق، حَ ْخرَبان َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، َحدَّ أَ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ثَ نَا ُسَلْيُم ْبُن  دَّ دَّ
 ، َحيَّاَن، َفذََكَرهُ 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
ثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، حَ   بُوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأْخرَبان أَ   -  2526 ، َحدَّث َ ُشَعْيٍب النَّسَ   دَّ نَا ُسَوْيُد ْبُن اِئي 

اْلُمبَا ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا  ْبُن ذَْكوَ َنْصٍر، َحدَّ احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  َأيِب َرِك، َحدَّ َعْن  َعْن َعطَاٍء،  اأْلَْحَوِل،  ُسَلْيَماَن  َعْن  النَِّبِّ  هُ   اَن،  َعِن  َريْ َرَة، 
ْر ِل ِإالَّ قَاَل اْلَمَلُك: اللُهمَّ اْغفِ ، اَبَت يف ِشَعارِِه َمَلٌك اَل َيْست َْيِقُظ َساَعًة ِمَن اللَّيْ َت طَاِهًرااَل: " َمْن ابَ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َصلَّى اَّللَُّ 

 ِلَعْبِدَك ُفاَلٌن فَِإنَّهُ اَبَت طَاِهًرا " 
 رجاله موثقون. : إسناده حقق # قال الم

 

َن اْلَمْرَوِزي ، حدثنا ِبْشُر ْبُن   ْبُن ََيََْي ْبِن ُسَلْيَماثنا أَبُو َعْمُرو ْبُن َمطٍَر، َأْخرَبان حُمَمَّدُ َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، حد  اَن أَبُوَأْخربََ   -  2529
ْعُت أََنًسا، يَ ُقولُ اجِ َولِيِد، حدثنا َكِثرُي ْبُن َعْبِد هللِا أَبُو َهاِشٍم النَ الْ  َسلََّم: " اَي ُبَِنَّ   َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ  : قَاَل يل َرُسوُل هللاِ ي ، قَاَل: َسَِ

 َلهُ َشَهاَدًة "  بَ ْوِت ِإَذا قَ َبَض رُوَح اْلَعْبِد َوُهَو َعَلى َوُضوٍء َكتَ ى ُوُضوٍء فَاف َْعْل، فَِإنَّ َمَلَك اْلمَ ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتُكوَن أَبًَدا َعلَ 
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 

ث َ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   - 2532 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حَ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ اِن ، َحدَّثَ نَا َعفَّاُن،  دَّ
ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسلَ  ، َعْن َحفْ ، َعْن َسَواٍء اْْلَُزاعِ ، َأْخرَبان َعاِصُم ْبُن هَبَْدَلةَ َمةَ َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأنَّ َرُسوَل  َصَة َزْوِج  ي  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ هللاِ  َعُث ِعبَادَ ، ُثَّ يَ ُقوُل: َربِّ ِقِِن َعَذابَ ََن  ِإَذا َأَوى ِإىَل ِفَراِشِه اْضَطَجَع َعَلى َيِدِه اْلُيمْ  َصلَّى اَّللَّ َك َك يَ ْوَم تَ ب ْ
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ٍم،  ابِِه، َوَيَْعُل ِِشَاَلهُ ِلِسَوى َذلِ اَن َيَْعُل مَيِيَنهُ أِلَْكِلِه، َوُشْرِبِه، َوُوُضوئِِه، َوثِيَ رَّاٍت، وَكَ َثاَلَث مَ  َك، وََكاَن َيُصوُم ِمَن الشَّْهِر َثاَلثَةَ َأايَّ
 ِذِه، َوَعطَائِهِ َمْوِضٍع آَخَر، فَ َقاَل: أِلَْكِلِه، َوُشْربِِه، ثِيَابِِه، َوَأخْ  اَن بِِه، يف " َوَأْخربََ  َن اجْلُُمَعِة اأْلُْخَرىنْيِ َواْْلَِميَس، َوااِلثْ َننْيِ مِ ثْ نَ ااِل 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن َعْبدَ   -  2534 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ انَ َأْخرَباََن َعِلي   َأمْحَُد  ْبُن ََيََْي احلُْ اُر، حدثنا َأمحَْ ، حدثنا  ْبُن  ْلَواِن ، حدثنا  ُد  حُمْرُِز 
 اْلُوُضوءُ ِمْن  هللاِ  ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ِقيَل اَي َرُسولَ نا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َروَّادَ َعْوٍن، حدثنا َحسَّاُن ْبُن ِإبْ َراِهيَم، حدث

أَ  أَْم ِمنَ َجرٍّ َُمَمٍَّر  ِإلَْيَك  السَّمْ ؟ قَاَل: " اَل اْلَمطَاِهرِ   َحب   احْلَنِيِفيَّةُ  ِإنَّ ِديَن هللِا  اْلَمطَاِهِر  َبْل ِمَن  َحةُ "، قَاَل: وََكاَن َرُسوُل هللِا  
َعُث ِإىَل اْلَمطَاِهرِ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يَ ب ْ  ِمنيَ ِدي اْلُمْسلِ بَ رََكَة أَيْ  قَاَل: فَ َيْشَرُب يَ ْرُجويُ ْؤَتى اِبْلَماِء فَ َيْشَربُهُ َأْو ف َ  ى اَّللَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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 فِي الص لَاة انِ وَهُوَ بَابٌ  نَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَ الْحَادِي وَالْعِشْرُو 
 

 

َسِعيٍد، حدثنا   ْبُدوٍس، حدثنا ُعْثَماُن ْبنُ مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عَ و احْلََسِن أَ ُن ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَبان أَبُ بْ   ََي َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ َيَْ   -  2539
، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َعِديِّ ْبنِ  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعطَاِء ْبِن يَزِياْبِن بَُكرْيٍ، حدثنا َماِلٌك، َعنِ  ثَهُ َعْن َرسُ يَ اْلِْ   َد اللَّْيِثيِّ وِل اِر، أَنَّهُ َحدَّ

َعَليْ   ُ اَّللَّ َوَسلَّمَ هللِا َصلَّى  بَ ي ْ ِه  أَنَّهُ  رَجُ ،  َجاَءهُ  ِإْذ  النَّاِس،  ظَْهَرانَِ  َبنْيَ  َجاِلٌس  ُهَو  َسارَّهُ َنَما  َما  نَْدِر  َومَلْ  َفَسارَُّه،  َجْهَر  ٌل  بِِه، َحّتَّ   
ُ َعلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي ، فَ َقاَل َرسُ ُمنَاِفِقنيَ نُهُ يف قَ ْتِل رَُجٍل ِمَن الْ َسلََّم، فَِإَذا ُهَو َيْستَْأذِ وَ ِه  يْ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

إَِلَه ِإالَّ هللاُ َجْهَر:" أَلَيْ  َأْن اَل  ب َ   َس َيْشَهُد  الرَُّجُل:  لَ   ايَ   َلىَوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا" قَاَل  أَلَْيَس  َرُسوَل هللِا، َواَل َشَهاَدَة  ُه، فَ َقاَل:" 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  بَ َلى، َواَل  ي؟ "، قَاَل:ُيَصلِّ  ُهْم"  َم:" أُولَِئَك الَِّذيَن َنَاِن هللاُ َصاَلَة َلُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ   َعن ْ

َهِقي  َرِضَي هللاُ َعْنُه: ِد هللِا ْبِن َعِديِّ  ، َعْن َعطَاٍء، َعْن ُعب َيْ رَاِشٍد، َعِن الز ْهِريِّ هُ َمْعَمُر ْبُن َرَواهُ مالك ُمْرَساًل، َوَرَوا اَكذَ هَ  قَاَل اْلب َي ْ
هللاِ  َعْبِد  َعْن  اْْلِيَاِر،  َمْوصُ ْبِن   ، اأْلَْنَصارِيِّ َعِديٍّ  ْبِن   واًل  

 
َعْبُد هللاِ   -  2540 أَبُو حُمَمٍَّد  الَيَْ ُن  بْ   َأْخرَباََن  اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبِن  ِإَسَْ ََي  َأْخرَبان  ْبُن حمَُ س كَِّري ،  الصَّ اِعيُل  ْبُن مٍَّد  َأمْحَُد  فَّاُر، حدثنا 

 اِدهِ َوَمْعنَاهُ َمْوُصواًل حدثنا َمْعَمٌر. . . . َفذََكَرهُ ِبِِْسنَ َمْنُصوٍر، حدثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، 
 ثقات. له  رجا# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  2542 ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِهاَل   بَّاِس قَاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّيَّاِري ،ا أَبُو اْلعَ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ٍل، َأْخرَباََن َعِلي  َحدَّ
َثِِن أَبُ ِِن ثَ دَّ ْبِن َشِقيٍق، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد، حَ   حْلََسنِ ْبُن ا ُ َعَلْيِه ِبِّ َصلَّ يٌّ ِإىَل النَّ و أَُماَمَة، قَاَل: َجاَء َعلِ  أَبُو غَاِلٍب، َحدَّ ى اَّللَّ

نَا َخاِدًما، قَاَل: " اْذَهْب فَإِ َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللِا اْدَفْع إِ  اَل: اَي َنِبَّ هللِا اْخرَتْ قَ ف َ   "،  نَّ يف اْلب َْيِت َثاَلثًَة َفُخْذ َأَحَد الثَّاَلثَةِ لَي ْ
 اْخرَتْ يل، قَاَل: " اْذَهْب ، اْخرَتْ يل، قَاَل: " اْخرَتْ لِن َْفِسَك "، قَاَل: اَي رسول هللاِ  َنِبَّ هللاِ  "، قَاَل: ايَ ، قَاَل: " اْخرَتْ لِن َْفِسكَ يل 

ُهْم ُغاَلٌم َقْد َصلَّ فَِإنَّ   الصَّاَلِة "   ُنِينَا َعْن َضْرِب َأْهِل  هُ َواَل َتْضرِْبهُ فَِإانَّ َقدْ ذْ خُ ى فَ  يف اْلب َْيِت َثاَلثًَة ِمن ْ
 فيه من لم اعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد هللِا    -  2550 أَبُو  أَ َأْخرَباََن  َحاِمٍد  أَبُو  َأْخرَبان  ْبِن  محَْ احْلَاِفُظ،  ُشَعْيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اْلَفِقيُه،   نَ رُو َهاُد  ْبِن ُموَسى 
ْبِن مُ حدثنا َز  ِإب ْ َكرايَّ ْبُن ََيََْي  ْبِن  الن َّ وَسى  ْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن ْيَسابُوِري ، َأْخرَبان َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، حدثنا ُشْعَبُة، عَ َراِهيَم 

 الصَّاَلةَ َوَمْن تَ َركَ   لَِوْقِتَها،  ْساَلِم؟ قَاَل: " الصَّاَلةُ ٍء َأَحب  ِعْنَد هللِا يف اإْلِ يْ  شَ ي  َر، قَاَل: َجاَء رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا أَ ُعمَ 
 َفاَل ِديَن َلُه، َوالصَّاَلةُ ِعَماُد الدِّيِن "  

 " َمرَ عُ   َيْسَمْع ِمْن ُعَمَر َوَأظُن هُ َأرَاَد، َعِن اْبنِ  أَبُو َعْبِد هللِا: " ِعْكرَِمةُ ملَْ الَ قَ 
 ي السند انقطاع. أعرفه وف فيه من لم # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا ُموَسى ْبنُ هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبان أَبُو َحاِمٍد اْْلُْسَرْوِجْرِدي   أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  2551 ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب  َعْبِد اْلُمْؤمِ   ، َحدَّ ِن، َحدَّ
ث َ  َبَة، َحدَّ ، َأْخرَبان َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبنِ ا أَبُو َعبْ ح َوَحدَّثَ نَ   َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَدْيٍر،  اذُ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنرَبِي ،عَ مُ   نَاَشي ْ  ِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 

َعبْ  ، َحدَّثَ نَا  اْلَقِطيِعي  ُعب َيْ َماِلٍك  ثَ نَا  َبٍل، َحدَّ َحن ْ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  هللِا  اْلَقَوارِيِري ،  هللاِ   دُ ُد  ُعَمَر  ْبُن  ُعمَ   ْبُن  ُعْثَماُن  ثَ نَ َحدَّثَ نَا  ا َر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل: قَاُن ُحَدْيٍر، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن مُحَْراَن ْبِن َأاَبَن،  ِعْمَراُن بْ  َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ٌب َدَخَل اجْلَنََّة "  َم َأنَّ الصَّاَلَة َحقٌّ َواجِ لِ  عَ َمنْ 
َن ْبِن َعفَّاَن، َواْلبَاِقي َوقَاَل: َعْن مُحَْراَن َمْوىَل ُعْثَما  ِك، َهَذا ُهَو اْبُن ُعب َْيٍد السَُّدوِسي  َحقٌّ َمْكُتوٌب،اِذ َعْبُد اْلَملِ َويف رَِوايَِة ُمعَ 

 َسَواءٌ 
 ف. ضعي ه ناد# قال المحقق: إس

 

 كَفَّارَاتِ ا فِي أدَائِهِن  مِنَ الْ فَصْلٌ فِي الص لَوَاتِ وَمَ 
 

حُمَمَّ   -  2557 َجْعَفٍر  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َحدَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَ َأْخرَباََن  َهاِنٍئ، َحدَّ ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  ِمْهَراَن،    اُد  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  حُمَمَُّد 
ث َ  ثَ نَا عَ ، َوأَبُو الطَّاِهِر، قَااَل و الرَّبِيِع ْبُن َأِخي ِرْشِدينَ بُ أَ   نَاَحدَّ ْن َعاِمِر  َوْهٍب، َأْخرَبَِن خَمَْرَمةُ ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن أَبِيِه، عَ   ْبُد هللِا ْبنُ : َحدَّ

ْعُت َسْعًدا، َواَنًسا ِمْن َأْصَحاِب رَ ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّا ُ َعَلْيِه َوسَ هللاِ   ولِ سُ ٍص، قَاَل: َسَِ  ِن َأَخَوانِ لََّم يَ ُقولُوَن: َكاَن رَُجاَل  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن َأَحُدِهَُ يف َعْهِد   َ الَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَي  عِ بَ َأرْ ِذي ُهَو أَْفَضُلُهم ُثَّ َعمََّر اآْلَخُر بَ ْعَدهُ  ا أَْفَضَل ِمَن اآْلِخِر فَ تُ ُويفِّ

َ َفذَ  َلًة ُثَّ تُ ُويفِّ ُ َعلَ   َكُروا ِلَرُسوِل هللِا َصلَّىلَي ْ َخُر ُيَصلِّي؟ " قَالُوا: بَ َلى  َفِضيَلَة اأْلَوَِّل َعَلى اآْلِخِر فَ َقاَل: " َأمَلْ َيُكْن اآْل ْيِه َوَسلَّمَ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لَّ  صَ وَل هللِا، وََكاَن اَل أبََْس ِبِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ اَي َرسُ  ا َمَثُل الصَّاَلةِ  تُُه، ِإَّنََّ ْت ِبِه َصاَل " َفَما يُْدرِيُكْم َما بَ َلغَ ى اَّللَّ

َغْمٍر عَ  رَُجٍل  بِبَاِب  َجاٍر  َنٍْر  يَ ْوٍم ََخْسَ َكَمَثِل  ِفيِه ُكلَّ  يَ ْقَتِحُم  تَ ْذٍب  اَل  َدرَنِِه  ِمْن  َقى  يَ ب ْ تَ َرْوَن  َفَما  َمرَّاٍت  ِبِه   ونَ ْدرُ   بَ َلَغْت  َما 
 َصاَلتُهُ " 

 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 
 

نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا ُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّث َ بُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، َحدَّثَ نَا احْلَسَ رَباََن أَ َأخْ   -  2560
وَ ْكٍر، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا بْ بَ   يِب أَ   حُمَمَُّد ْبنُ  َع احْلَاِرَث، َمْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَ ا أَبُو ُعَقيْ َة، َحدَّثَ نَ ُن يَزِيَد، َحدَّثَ نَا َحي ْ اَل:  ٍل، أَنَّهُ َسَِ

رَأَْيُت ُثَّ قَاَل:  َسَيُكوُن ُمدٌّ فَ ت ََوضَّأَ،    َعا ُعْثَماُن ِِبَاٍء َأظُن هُ دَ ، فَ نُ َي هللاُ َعْنهُ َوَجَلْسنَا َمَعُه، َفَجاَء اْلُمَؤذِّ َعفَّاَن َرضِ   َجَلَس ُعْثَماُن ْبنُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ت ََوضَّأُ ُثَّ قَالَ َرسُ  ن ََها ي ْ ا ب َ مَ   ا، ُثَّ قَاَم َفَصلَّى َصاَلَة الظ ْهِر، ُغِفَر َلهُ : " َمْن تَ َوضَّأَ ِمْثَل ُوُضوِئي َهذَ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ن َهَ  َصلَّى اْلَعْصَر، ُغِفَر َلهُ  َوَبنْيَ الص ْبِح، ُثَّ  ن ََها َوَبنْيَ ا َوَبنْيَ الَما بَ ي ْ  اْلَعْصِر، ُثَّ َصلَّى اْلِعَشاَء ظ ْهِر، ُثَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب ُغِفَر َلهُ َما بَ ي ْ
لَ غُ  ُثَّ  اْلَمْغِرِب،  َوَبنْيَ  ن ََها  بَ ي ْ َما  َلهُ  َلَتُه،    هُ َعلَّ ِفَر  لَي ْ يَ َتَمرَُّغ  َوَصلَّ يَِبيُت  فَ ت ََوضَّأَ  قَاَم  الص ْبحَ فَِإْن  لَهُ    ى  َصاَلةِ ُغِفَر  َوَبنْيَ  َنها  بَ ي ْ َما 

،  قَاَل: " اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ ؟  انُ مَ احْلََسنَاُت َفَما اْلبَاِقيَاُت الصَّاحِلَاُت اَي ُعثْ ِهُْبَ السَّيِّئَاِت "، قَالُوا: َهِذِه  اْلِعَشاِء، َوِهَي احْلََسنَاُت يُذْ 
، وَ َوُسْبَحاَن هللِا، َواحْلَمْ  َة ِإالَّ ابِ اَل إَِلَه إِ ُد َّللَِِّ َأْكرَبُ، َواَل َحْوَل َواَل قُ وَّ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن هلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم " َوَأْخربََ الَّ هللاُ، َوهللاُ 

 ِمث َْلهُ  ِبِِْسنَاِدهِ ُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َفذََكَرهُ ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا يُوسُ  دُ َأمحَْ َعْبَداَن، َحدَّثَ نَا 
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 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو حَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2563 ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َحدَّ احْلُسَ   اِمدٍ   ْبُن  َثِِن َداُوُد  ثَ نَا أَبُو تَ لْ  ا نْيِ اْْلُْسَرْوِجْرِدي ، َحدَّ ، َحدَّ َهِقي  ِقيٍّ ب َي ْ
اْلمَ  َعْبِد  ْبُن  احْلِمْ ِهَشاُم  َحدَّث َ ِلِك   ، قَ ِصي  جنَِيٍح،  ْبُن  ْتَّاُم  َثِِن  َحدَّ اْلَولِيِد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  َعنْ نَا  َُيَدُِّث  احْلََسَن،  ْعُت  َسَِ ْبِن   اَل:  أََنِس 

ٍة رَُجٍل َمَع َصاَلٍة ِإالَّ قَاَل َوَجلَّ ِبَصاَل هللِا َعزَّ   َحاِفَظنْيِ يَ ْرفَ َعاِن ِإىَل    َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمنْ َّللَُّ ى اَماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ 
ن َُهَما "ُأْشِهدُُكما َأّنِ َغَفْرُت لَِعْبِدي مَ هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل:   ا بَ ي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا ِإبْ َراِهي: َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حَ  ْبِن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل ، َوأَبُو َسِعيدِ هللِا احْلَاِفظُ  أَبُو َعْبِد  انَ ربََ خْ أَ   -  2565 ُم دَّ
ثَ نَ  ِهاَلٍل،  ُن َعْلَقَمَة، َعْن عيسى ْبِن   أَي وَب، َحدََّثِِن َكْعُب بْ يِب أَ   نِ ا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمْقرِئ، َعْن َسِعيِد بْ ْبُن ُمْنِقٍذ اْلِمْصرِي ، َحدَّ

هللاِ   َعنْ  َوَسلََّم،    َعْبِد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْمرٍو،  فَ َقاْبِن  يَ ْوًما،  الصَّاَلَة  ذََكَر  نُورًا  أَنَّهُ  َلهُ  َها َكاَنْت  َعَلي ْ َحاِفَظ  َمْن  َل:" 
َها  جَنَاًة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، وَ وَ   انً َهاَوبُ رْ  ارُوَن، َوِفْرَعْوَن،  اَل بُ ْرَهااًن، َواَل جَنَاًة، وََكاَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمَع قَ هُ نُورًا، وَ مَلْ َتُكْن لَ َمْن مَلْ َُيَاِفْظ َعَلي ْ

" َوَهاَماَن، َوُأيَبِّ    ْبِن َخَلٍف اجْلَُمِحيِّ
َهِقي  ر  يَ ْرمحَْ هللاُ   محهقَاَل اْلب َي ْ َرى يف تَ رِْكَها ِإَْثًا لصَّاِمِت، أو َأرَاَد تَ رَْكَها َوُهَو اَل ي َ َوبَ يَانُهُ يف َحِديِث ُعبَاَدَة ْبِن ا   ،هُ :" َوَهَذا ِإَذا مَلْ 

  ِفْعِلَها ِبرًّا" َواَل يف 
 رجاله موثقون.  # قال المحقق: إسناده

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ افِ احلَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2566 ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعلِ    اأْلََصم ،ُظ، َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر،   يِّ ْبِن َعفَّاَن، َحدَّثَ نَاَحدَّ
، وََكاَعْن َسِعيٍد، َعْن قَ تَادَ  ُ عَ َة، َعْن َحْنظََلَة اأْلََسِديِّ ُ  َوَسلََّم: أنَّ َرُسوَل هللِا صَ   ْيهِ لَ َن يُ َقاُل َلهُ َكاِتُب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ لَّى اَّللَّ

َوَسلَّمَ  "مَ َعَلْيِه  قَاَل:  عَ ،  َحاِفَظ  وُ ْن  َعَلى  اْلَمْكُتوبَِة  الصَّاَلِة  َأِو  اْْلَْمِس  الصََّلَواِت  َورُُكو َلى  َمَواِقيِتَها،  َوَعَلى  ِعَها، ُضوئَِها، 
 اِر " لنَّ ى الَ َوُسُجوِدَها، يَ َراه َحقًّا َعَلْيِه، ُحّرَِم عَ 

 ثقات، ولكن قتادة لم يدرك حنظلة. له  رجا# قال المحقق: إسناده 
 

 كِهِن  مِنَ الْعُقُوبَةِ سِوَى مَا مَضَى رِ عُذْرٍ مِنَ الْكَرَاهة وَمَا فِي تَرْ ص لَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَمَا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْ يف ال   فَصْلٌ 
 

ث َ  ْبُن َأيِب إِ  أَبُو زََكرايَّ انَ ْخربََ أَ   - 2591 ثَ نَا أَبُ نَا أَبُو احْلََسِن َأمْحَدُ ْسَحاَق، َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَ  ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ََيََْي اآْلَدِمي  ا أَبُو  و ِقاَلبََة، َحدَّ
، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعْبِد الرَّ نُ َعْيٍم، َعْن ُسْفيَاَن الث َّوْ   َرُسوُل هللاِ   َن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل: قَالَ ِن َأيِب َعْمَرَة، َعْن ُعْثَمابْ   نِ محَْ ِريِّ

 يَلَّ إِ   ب  َلًة َوأَلَْن ُأَصلَِّي اْلِعَشاَء يف َجَاَعٍة َأحَ َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن ُأَصلَِّي لَي ْ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن ُأَصلَِّي الص ْبَح يف َجَاَعةٍ َصلَّى اَّللَُّ 
َلٍة " ِمْن َأْن ُأَصلَِّي ِنْصَف لَ   ي ْ

ا َقاَم ِنْصَف اللهْيِل،  "َمْن َصلهى اْلِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنهمَ ( بلفظ 656]هو في صحيح مسلم ) .رجاله موثقون # قال المحقق: إسناده 
ْبَح ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنهَما َصلهى اللهْيَل َوَمْن َصلهى   [ "هُ ُكله الصُّ
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ثَ نَا أَبُ   مٍَّد َجنَاُح ْبُن نَِذيٍر،َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  2592 ثَ نَاَحدَّ ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، َحدَّ  هللِا ْبُن ُموَسى،  ُعب َْيدُ   و َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، َحدَّ
بَانُ  ثَ نَا َشي ْ ْبنِ َحدَّ َأيِب َكِثرٍي، َعْن حُمَمَِّد  ْبِن  احْلَاِرِث، قَاَل: قَ   اِهيمَ بْ رَ إِ   ، َعْن ََيََْي  َعَلْيِه وُل هللِا َصلَّى  اَل ُعْثَماُن: قَاَل َرسُ ْبِن   ُ اَّللَّ

َلَة، َوَمْن َشِهَد صَ ا َفَكَأَّنََّ َوَسلََّم: " َمْن َشِهَد َصاَلَة الص ْبِح حُمَْتِسبً  َا قَاَم ِنْصَف اللَّْيل " ا قَاَم اللَّي ْ  اَلَة اْلِعَشاِء َفَكَأَّنَّ
"َمْن َصلهى اْلِعَشاَء ( بلفظ 656م )]هو في صحيح مسل لق عثمان.مد بن إبراهيم لم يرجاله ثقات ولكن محإسناده لمحقق: قال ا# 

ْبَح ِفي َجمَ ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنهَما َقاَم ِنْصَف ال  [ اَعٍة َفَكَأنهَما َصلهى اللهْيَل ُكلهُه"لهْيِل، َوَمْن َصلهى الصُّ
 

ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ َفْضِل اْلَقطَّانُ احْلَُسنْيِ ْبُن الْ اَن أَبُو  ربََ َأخْ و   -  2595 ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد بْ ، َحدَّ ثَ نَا  ِن َمْنُصوٍر، َحدَّ  الصَّفَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا ُ َعَليْ ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َنِبَّ عَ ، ِفعٍ َأيِب، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب رَا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ   قَاَل: " َلوْ ِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى اَّللَّ

يَنٍة لََفَعَل وَ َأنَّ َأَحدَُكْم يَ ْعَلُم ِإَذا َشِهَد الصَّاَلَة َمِعي َكاَن لَهُ   َما ُيِصيُب ِمَن اأْلَْجِر أَْفَضُل ِمْن َذِلَك "  َعْظٌم ِمْن َشاٍة َسَِ
 رجاله ثقات. ق: إسناده المحقال # ق

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعبْ  أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإسْ ْخرَبانَ أَ   -  2596 ثَ نَا اْبُن بَُكرْيٍ، ُدوٍس، َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن  َحاَق، َحدَّ  ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ
ثَ نَا اْلَقْعَنِب ،   ثَ نَا َماِلٌك، قال َوَحدَّ  ْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ ، َعْن َسِعيدِ أْلَْسَلِميِّ الرَّمْحَِن ْبِن َحْرَمَلَة ا  َرأَ َعَلى َماِلٍك، َعْن َعْبدِ ق َ   َماِفيَحدَّ

ن َ بَ َلَغهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " بَ ي ْ  َو َهَذا اَل َيْسَتِطيُعوَنَُما " أَْو َنَْ  ْبحِ ص  نَا َوَبنْيَ اْلُمنَاِفِقنَي ُشُهوُد اْلَعَتَمِة َوال َّللَّ
 رسل. والحديث م رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َعْبدُ   -  2608 ثَ نَا يُوُنسُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َحدَّ ثَ نَا أَبُو َداُوَد، َحدَّثَ نَا حمَُ  هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ْبُن   دُ مَّ  ْبُن َحِبيٍب، َحدَّ
نَا َمَع أََنٍس َفجَ ََثِبٍت، َعْن ََثِبٍت، قَا َهَذا؟، قَاَل: َوملَ   طَا، فَ َقاَل: اَي ََثِبُت ملَ اَل َتْسأَُلِِن ملَ أَف َْعُل ِبكَ  َبنْيَ اْلُْ َعَل يُ َقاِربُ َل: َمَشي ْ

َعُل ِبَك هَ َهَذا، ُثَّ قَاَل: ملَ اَل تَ  لَ ثْ  مِ : ِإّنِ َمَشْيُت َمَع زَْيِد ْبِن ََثِبٍت فَ َفَعَل يِب تَ ْفَعُلُه؟ قَالَ  زَْيٌد َهَكَذا  ُتهُ فَ َقالَ َذا؟ َفَسأَلْ ْسأَُلِِن ملَ أَف ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َعُل ِبَك َهَذا؟ " قلت: ومل تفعلهَم َوقَاَل يل: " اَي زَْيُد ملَ اَل  فَ َعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ " َأرَْدُت َأْن    :الَ ؟ قَ َتْسأَُلِِن ملَ أَف ْ

  لِْلَمْسِجِد " َتْكثُ َر ُخطَايَ 
ْبُن   ََثِبٍت،  َرَواهُ الضَّحَّاُك  النَِّبِّ َنرْبَاٍس، َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ   َعْن أََنٍس، َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت، َعِن   ُ ْبِن َصلَّى اَّللَّ بَِزْيِد  فَ َعَل َذِلَك  هُ 

 ََثِبتٍ 
 ه ثقات. الرجده سنا# قال المحقق: إ

 

ثَ نَا أَبُو بَ بُو طَاِهٍر اْلَفقِ َأْخرَباََن أَ  - 2610 ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاِس، َوَأْخربََ يُه، َحدَّ ثَ نَا أَبُو  اَن أَبُو َنصْ ْكٍر اْلَقطَّاُن، َحدَّ ِر ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّ
ْبُن َعِليِّ اْلعَ  احْلََسُن  ثَ نَا  بْ بَّاِس الض َبِعي ، َحدَّ ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، حَ اَيٍد، قَااَل: َحدَّثَ نَا ِإَسَْ زِ   نِ   ُمْسِلٍم ُد هللِا ْبنُ دَّثَ نَا َعبْ اِعيُل   َوْهِب ْبِن 

ثَُه، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ اْلَمْصِري ، َعْن ثَوابة ْبِن َمْسُعوٍد، عَ  ُ َعَلْيهِ مَّْن َحدَّ َم: " اَي ُعْثَماُن ْبَن َسلَّ وَ   ٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُعوَن َدرََجًة، ُكل  َدرََجَتنْيِ َس َيْذُكُر َحّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس َكاَن لَهُ يف اْلِفْرَدْوسِ ٍة ُثَّ َجلَ ِر يف َجَاعَ ٍن َمْن َصلَّى َصاَلَة اْلَفجْ َمْظُعو     َسب ْ

رََجًة، بَ ْعَد َما   ََخُْسوَن دَ نَّاِت َعْدنٍ يف َجَاَعٍة َكاَن َلهُ يف جَ َوَمْن َصلَّى َصاَلَة الظ ْهِر  ،  ةً َسنَ َكُحْضِر اْلَفَرِس اجْلََواِد اْلُمَضمَِّر َسْبِعنَي  
  نَِيٍة ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيَل، ا َثََ ِر َمْن َصلَّى اْلَعْصَر يف َجَاَعٍة َكاَن َلهُ َكَأجْ جْلََواِد اْلُمَضمَِّر ََخْسوَن َسَنًة وَ َبنْيَ ُكلِّ َدرََجَتنْيِ َكُحْضِر اْلَفَرِس ا
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اَعٍة، َكاَن ب ََّلٍة، َوَمْن َصلَّى اْلِعَشاَء يف جََ ْغِرَب يف َجَاَعٍة فَ ُهو َكَحجٍَّة َمرْبُورٍَة َوُعْمَرٍة ُمت َقَ  َصلَّى اْلمَ ُقُهْم، َوَمنْ ُكل ُهْم َرب  بَ ْيٍت يُ ْعتِ 
َلِة اْلَقْدِر "   َلهُ َكِقيَاِم لَي ْ

 ب َْعِض َمْعنَاهُ ِبٍت، َعْن أََنٍس بِ  ْبِن َعْمرٍو، َعْن َثَ  ُخن َْيٍس، َعْن ِضَرارِ ْكُر ْبنُ ى بَ وَ رَ وَ 
 فيه رجل لم يسم.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َعْبدُ و َبْكِر ْبُن فُوَركٍ َأْخرَباََن أَبُ   -  2611 ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، َحدَّ مَُّد ْبُن نَا أَبُو َداُوَد، َحدَّثَ نَا حمَُ ث َ دَّ ، حَ  هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َيَُ َقرَّاِظ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ْبِد هللِا الْ َعْن َأيِب عَ َأيِب مُحَْيٍد،  َلةً ى اَّللَّ اِفُظ اْلُمنَاِفُق َأرْبَِعنَي لَي ْ

 "  -اَعٍة  يَ ْعِِن يف جََ  -ِء اآْلِخَرِة  اِعشَ الْ َعَلى َصاَلِة 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا اْبُن َصاِعدٍ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َحدَّثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ  - 2613 ثَ نَا أَبُو يٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّ
ثَ نَا طُْعَمةُ ْبُن َعْمرٍ ةَ بَ ت َي ْ ق ُ  اُء، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ و َحْفٍص َوهُ ، قَاَل: أَبُ و اجْلَْعَفِري ، َعْن َحِبيبٍ ، َحدَّ  َو احْلَذَّ

َلًة يف َجَاَعٍة َكَتَب هللاُ َلهُ ب َ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى   النَِّفاِق "،   ِمَن النَّاِر، َوبَ َراَءًة ِمنَ  ةً اءَ رَ َأْربَِعنَي لَي ْ
 َمرًَّة َورَفَ َعهُ ُأْخَرى  طَْهَماَن أَبُو اْلَعاَلِء، َعْن َحِبيٍب فَ َوقَ َفهُ   رٍو، َوَرَواهُ َخاِلُد ْبنُ رَفَ َعهُ طُْعَمةُ ْبُن َعمْ 

ُه  التهْكِبيَرَة اأُلوَلى ُكِتَب لَ   ُيْدِركُ   َجَماَعةٍ ْرَبِعيَن َيْوًما ِفي  أَ   " َمْن َصلهى لِِلهِ ( بلفظ  241]رواه الترمذي )  حسن.: إسناده  # قال المحقق
 "[ ِمَن النِ َفاقِ َبَراَءَتاِن: َبَراَءٌة ِمَن النهاِر، َوَبَراَءةٌ 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعقُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   - 2615 ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ حَ ،  وبَ ُظ، َحدَّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ دَّ ُعب َْيٍد،   ٍد، َحدَّ
أَبُ حَ  ثَ نَا  ْبِن مَ دَّ أََنِس  اإْلَْسكاُف، َعْن َأيِب َعِمريََة، َعْن  اْلَعاَلِء  َأظُن    -اِلٍك،  و  َقْد رَفَ َعهُ  قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا  قَاَل: " َمْن َصلَّى   -هُ 

 ، بَ َراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوبَ َراَءٌة ِمَن النَِّفاِق "  بَ َراَءََتنِ ٌة ُكِتبت َلهُ َجَاَعٍة اَل تَ ُفوتُهُ رَْكعَ اَء اآْلِخَرَة أربعني ليلة يف شَ ْلعِ َوااْلَغَداَة، 
َلى ُكِتَب  ٍة ُيْدِرُك التهْكِبيَرَة اأُلو عَ َماجَ   " َمْن َصلهى لِِلهِ َأْرَبِعيَن َيْوًما ِفي( بلفظ  241]رواه الترمذي )  ال باس به.ناده  محقق: إس# قال ال

 "[  ِمَن النِ َفاقِ  النهاِر، َوَبَراَءةٌ َءَتاِن: َبَراَءٌة ِمنَ َلُه َبَرا
 

 فَصْلٌ الْمَشْيُ إِلَى الْمَسَاجِدِ 
 

ث َ َأْخرَبان أَبُو َنْصِر ْبُن ق َ  - 2624 ثَ نَا أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َحدَّ ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبنُ ناُم ْبُن ِبْشٍر بن اْلَعْنربَِ شْ ا خَ نَ تَاَدَة، َحدَّ اْلُمْنِذِر  ، َحدَّ
ثَ احْلَِزاِمي   ثَ نَا أَبُو َضْمَرَة أََنُس ْبُن ِعيَاٍض، َحدَّ ْبُن زَْيٍد، َمْوىَل اأْلَسْ ، ِِبَكََّة، َحدَّ   ْبدِ عَ   َلِميِّنَي، َعْن َأيِب َعْبِد هللِا اْلَقرَّاِظ، َعنْ ِِن َكِثريُ 

ُ َعَلْيهِ   هللِا ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسولَ  ِه ِإىَل اْلَمْسِجِد اَل تَ َوضَّأَ َأَحدُُكْم فََأْحَسَن اْلُوُضوِء ُثَّ َخَرَج ِمْن بَ ْيتِ اَل: " ِإَذا  َوَسلََّم قَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِإىَل  تَ َزْل رِْجُلهُ  يَ ْنزُِعهُ  مَلْ  َوتَ رَ ُيسْ الْ  اْلَمْسِجِد ِإالَّ الصَّاَلةُ  َسيَِّئًة،  اْلُيْمََن َحَسنَ ى ْتَُْحو َعْنهُ  لَهُ  َيدْ ْكُتُب  اْلَمسْ ًة َحّتَّ  َوَلْو  ُخَل  ِجَد، 

ًوا " يَ ْعَلُم النَّاَس َما يف اْلَعَتَمِة َوالص ْبِح أَلَ   تَ ْوُِهَا َولَْو َحب ْ
 . قون لم أجد من ترجم لخشنام بن بشر، وبقية رجاله موث: إسناده # قال المحقق 
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أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2632 الْ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، حدثنا أَبُو  الرَّبِيعُ َعبَّاِس حمَُ   يَ ْعُقوَب، حدثنا  ْبُن  ُن ْبُن ُسَلْيَماَن، حدثنا َعْبُد هللِا بْ   مَُّد 
َع ُعْقَبةَ حلَْ َوْهٍب، َأْخرَبَِن َعْمُرو ْبُن ا َسلََّم  َعَلْيِه وَ ْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اِمٍر اجْلَُهِِنَّ، َُيَدُِّث عَ عَ   نَ  بْ اِرِث، َعْن َأيِب ُعشَّانََة، أَنَّهُ َسَِ

ِد َعْشَر جِ َمسْ الْ هُ َأْو َكاتِبَاهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة ََيْطُوَها ِإىَل  ِد يَ ْرَعى الصَّاَلَة َكَتَب َلهُ َكاتِبُ هُ قَاَل: " ِإَذا َتطَهََّر الرَُّجُل ُثَّ َمرَّ ِإىَل اْلَمْسجِ أَنَّ 
 َصلِّنَي ِمْن ِحنِي ََيُْرُج ِمْن بَ ْيِتِه َحّتَّ يَ ْرِجَع "ُب ِمَن اْلمُ ِنِت، َوَيْكتُ ُد يَ ْرَعى الصَّاَلَة َكاْلَقا َحَسنَاٍت، َواْلَقاعِ 

 رجاله ثقات. محقق: إسناده ل ال# قا
 

ثَ نَا  وَ   -  2638 احْلَاِفُظ، َحدَّ أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َعْبِد هللاِ حمَُ و  أَبُ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  أَ مٍَّد  ثَ نَا  اْلُمَزِن ، َحدَّ ْبُن جنَْ   اْلقُ مْحَُد  ثَ نَا َدَة  َرِشي ، َحدَّ
ثَ نَا اْبُن اْلمُ  َمْنُصوٍر، َحدَّ ْبُن ََثِبتٍ َسِعيُد ْبُن  ثَ نَا ُمْصَعُب  ْبُن َصاِلٍح، قَاَل: قَاَل يل أَ بَاَرِك، َحدَّ ْبُن َعْبِد لَ و سَ بُ ، َحدََّثِِن َداُوُد  َمَة 

ايَ  يف الرَّمْحَِن:  َتْدِري  َهْل  َأِخي،  اْبَن  َشيْ   َأيِّ  هَ   نَ َزَلْت  َورَاِبطُوا{ ]آل عمران:  ٍء  َوَصاِبُروا  }اْصرِبُوا  اآْليَُة:  قَاَل: 200ِذِه  [؟ 
ْعُت أاََب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: " ملَْ قُ ْلُت: اَل، قَاَل: اَي اْبَن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغزْ يف زََماِن النَِّبِّ َصلَّى ا نْ كُ  يَ َأِخي، ِإّنِ َسَِ ِن ِفيِه، َوَلكِ ٌو يُ َراَبُط َّللَّ

 اْنِتظَاُر الصَّاَلِة بَ ْعَد الصَّاَلِة " 
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن إِ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  2639 ثَ نَا حُمَمَّدُ   قَ َحاسْ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ْبِد هللِا  ِلي  ْبُن عَ  ْبُن أَي وَب، َحدَّثَ نَا عَ اْلَفِقيُه، َحدَّ
ثَ نَا احْلَارِ الْ    َأيِب ِن  اَبٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َعِليِّ بْ ُث ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ذُ َمِديِِن ، َحدَّثَ نَا َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ِجِد، َواْنِتظَاُر  ُضوِء َعَلى اْلَمَكارِِه، َوِإْعَماُل اأْلَْقَداِم ِإىَل اْلَمَساْسبَاُغ اْلوُ َسلََّم: " إِ  َصلَّى اَّللَّ
 لطََّهارَِة ِِبَا ُهَو الصََّوابُ ِكتَاِب ا َضى يف  ا اإْلِْسنَاِد َوَقْد مَ ذَ  هبَِ َهَكَذا " رُِويَ  اَلِة يَ ْغِسْلَن اْْلَطَااَي َغْساًل الصَّاَلِة بَ ْعَد الصَّ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َصم  اْلَفَواِرِس، قَااَل: َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ    ِإْسَحاَق، َوأَبُو َصاِدِق ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب   -  2640 ، َحدَّ
ثَ نَا  اَن الت َُّنوِخي  احْلِْمِصي  ُعْثمَ  َثُم بْ ، َحدَّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم، عَ اْْلَي ْ يٍل اأْلَْنطَاِكي ، َحدَّ ِن اْلَمْقرُبِي ،  ْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َأْخربََ ُن جَِ

ُ َعَلْيهِ و َرسُ َل  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَا َة فَ ُهَو يف الصَّاَلِة َحّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل رِيُد الصَّاَل  َخَرَج يُ َوَسلََّم: " َمْن تَ َوضَّأَ ُثَّ   ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 بَ ْيِتِه " 

 رجاله موثقون. : إسناده المحقق # قال 
 

اأَ   -  2645 َحدَّثَ نَا  الر وْذاَبِري ،  َعِليٍّ  أَبُو  أَي وَب،نْيُ سَ حلُْ ْخرَباََن  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  الرَّ     َحاتٍِ  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ َحدَّ َعْبدُ ازِي ،  ْبُن   ثَ نَا  هللِا 
ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َعنْ  ،    سَ رِي دْ اَدَة ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب إِ زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعْن ُجنَ   َجْعَفٍر، َحدَّ اْْلَْواَلِنِّ

ُ عَ ْرَداِء، َعِن النَِّبِّ َصلَّ َعْن َأيِب الدَّ    " َأََتهُ هللاُ نُورًا يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  َم قَاَل: " َمْن َمَشى يف ظُْلَمِة اللَّْيِل ِإىَل اْلَمَساِجدِ َلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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َأمْحََد ْبِن  لِ عَ   انَ َأْخربََ   -  2647 ْبُن  ث َ َعْبَدانَ ي   ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّث َ ، َحدَّ َأمْحَُد  ْبِن زُرَْيٍق، َحدَّث َ نَا  ْبُن ِإْسَحاَق  نَا َعْبُد هللِا ْبُن  نَا حُمَمَُّد 
الشَّ َعْونٍ  َمطٍَر  ْبُن  ُعْثَماُن  ثَ نَا  َحدَّ بْ ،  أََنِس  َعْن   ، اْلبُ نَاِنِّ ََثِبٍت  َعْن  بَاِن ،  إِ الِ مَ   نِ ي ْ }َساِبُقوا  قَ ْوِلِه:  يف  رَبُِّكْم{ ٍك،  ِمْن  َمْغِفَرٍة   ىَل 

 ْكِبريَةُ اأْلُوىَل " قَاَل: " التَّ  [21]احلديد: 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ث َ حْلََسِن اْلُمْقرُِئ، َحدَّ اَن أَبُو اَأْخربََ   -  2648 ثَ نَا حمَُ وسُ يُ   نَاثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ مَُّد ْبُن َأيِب  ُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا مَحَّ َبْكٍر، حَ  َثِِن اٌد أَبُو أُ دَّ َثِِن أَبُو فَ ْرَوَة، َحدَّ ْعُت َشْيًخا، يف  ِن َعْبِد اْلَمِلِك قَ ِجُب ُسَلْيَماَن بْ أَبُو ُعب َْيٍد، َحا  َساَمَة، َحدَّ اَل: َسَِ

ْرَداِء قَاَل َرسُ قَ : ولُ اْلَمْسِجِد احْلََراِم يَ قُ  ُ َعلَ اَل أَبُو الدَّ ُكلِّ َشْيٍء أُنْ َفًة َوِإنَّ أُنْ َفَة الصَّاَلِة التَّْكِبريَةُ : " ِإنَّ لِ ْيِه َوَسلَّمَ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها " ا  أْلُوىَل، َفَحاِفظُوا َعَلي ْ

َوةَ  قَالَ  ثَ ْتِنيِه أُم  الدَّْردَ لَ َقاف َ  أَبُو ُعب َْيٍد: َفَحدَّْثُت ِبه رََجاَء ْبَن َحي ْ ْرَداءِ : َحدَّ  اِء، َعْن َأيِب الدَّ
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ َعِليٍّ الطَّْهماِن ، َحدَّثَ نَا احلَْ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن  - 2649 هللِا ح،  دِ بْ  عَ اِكُم ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ   ُن احْلََسنِ  حُمَمَُّد بْ ْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخرَبانَوَأْخرَباََن أَبُو نَ  َراُج، َحدَّ ثَ نَ ْبِن ِإَْسَاِعيَل السِّ ا  ْبِن ُسَلْيَماَن ُمَطنيٌَّ، َحدَّ

ْبُن ال احْلََسُن  ثَ نَا  ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ َأيِب ظَ   ،َكنِ سَّ ُسَوْيُد  اأْلَْعَمِش، َعْن  َأيِب ُهَريْ َرةَ َعِن  يَاَن، َعْن  ُ  َرُسوُل هللاِ ، قَاَل: قَالَ ب ْ  َصلَّى اَّللَّ
 وىَل "َصْفَوةُ الصَّاَلِة التَّْكِبريَةُ اأْلُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلُكلِّ َشْيٍء َصْفَوٌة وَ 

 
َراجُ   -  2650 السِّ اْلَقاِسِم  أَبُو  بْ َحدَّ ،  وَأْخرَباََن  غَاِنِِ  ْبُن  اْلَقاِسُم  الطَّوِيلُ ثَ نَا  مَح ويَِه  أَبُو  ِن  ثَ نَا  َحدَّ حُمَمَّ ،  هللِا  ِإبْ َراِهيَم  َعْبِد  ْبُن  ُد 

ثَ نَا حُمَمَُّد   ْبنُ اْلبُوَشْنِجي ، َحدَّ احْلََسُن  ثَ نَا  اأْلَ   السََّكنِ   ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّ ثَ نَا  قَالَ شُ مَ عْ أَبُو السََّكِن الضَّبِّ ، َحدَّ أَنَّهُ  َغرْيَ  : " ، َفذََكَرهُ 
 ْكِبريَةُ اأْلُوىَل " ْفَوةُ الصَّاَلِة التَّ ميَاِن الصَّاَلُة، َوصَ َوَصْفَوةُ اإْلِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احْلَافِ   -  2653 هللِا  َعْبِد  أَبُو  حُمَمَِّد  أْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َحاِمٍد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ اْبنِ ُظ،  َحدَّث َ حلُْ   َهِقي ،  اْلب َي ْ احْلَُسنْيِ َسنْيِ  ْبُن  َداُوُد  نَا 
ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َهارُوَن، عَ ِدي ، َحدَّ ْْلُْسَرْوِجرْ ا ِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }َولََقْد  ِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن ابْ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيٍد، َحدَّ

نَا يف ال [ قَاَل: " َأْرُض اجْلَنَِّة يَرِثُ َها الَِّذين ُيَصل وَن 105األنبياء:  احِلُوَن{ ]ْرَض يَرِثُ َها ِعبَاِدَي الصَّ ِمْن بَ ْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَ  رِ بُو زَّ َكت َب ْ
}ِإنَّ الصَّلَ   " اجْلََماَعاِت  يف  اْْلَْمَس  ]األنبياء:  َواِت  لََباَلغًا{  َهَذا  يف  ِبَشارَ 106  َأْي   " يُ قَ لِ   ةٌ [  الَِّذين  َأِي  َعاِبِديَن  َصل وَن  ْوٍم 

 َماَعاِت " الصََّلَواِت يف اجلَْ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
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َعبَّاٍس،    -  2654 اْبِن  َعِن  اإْلِْسنَاِد  َشأْ َوهِبََذا  يف  اآْليَةُ  َهِذِه  نَ َزَلْت  ِِباَيتِ قَاَل:  يُ ْؤِمُن  َا  }ِإَّنَّ اْْلَْمِس:  ِإَذا الَّ   نَا ِن الصََّلَواِت  ِذيَن 
ِإت ْيَاِن الصََّلَواِت ْي َفَصلَّْوا أبَِْمِر رهبِِّْم، َوُهْم اَل َيْسَتْكرِبُوَن َعْن َسبَُّحوا أَ ْي آتَ ْوها وَ [ " أَ 15وا ُسجًَّدا{ ]السجدة: ذُكُِّروا هِبَا َخر  
 "  يف اجْلََماَعاتِ 

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

أَبُ   -  2656 بَ دِ َعبْ و  َأْخرَباََن  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  َأيِب    رٍ كْ  هللِا  ْبُن  حُمَمَِّد  َوأَبُو  اْلُمْقِرُئ،اْلَقاِضي،  قَالُوا:    َحاِمٍد  اْلَعطَّاُر،  َوأَبُو َصاِدٍق 
ثَ نَا أَبُو الْ  ثَ نَا َعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ َحدَّ ، َحدَّ ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ُعَمارَةَ ْبُن َخاِلٍد الوََّهِب ، َحدَّ  دُ َأمحَْ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبِن َخِليٍّ

[ قَاَل:  43ُموَن{ ]القلم: يُْدَعْوَن ِإىَل الس ُجوِد َوُهْم َسالِ  َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن ابن َعبَّاٍس، قَاَل: يف قَ ْولِِه: } ِسنَاٍن، َعنْ   َعْن َأيِب 
 يُِيُب الصَّاَلَة "  َفاَل َن " الرَُّجُل َيْسَمُع اأْلَذا

 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
 

ثَ نَا أَ َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،    َأْخرَباََن أَبُو  -  2658 ثَ نَا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، َحدَّ ثَ نَا  مْحَُد ْبُن جَنَْدَة، َحدَّثَ نَا َسِعيدُ َحدَّ  ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّ
ثَُه، َعِن اْبِن مَ عَ ،  ارٌ ُهَشْيٌم، َحدَّثَ نَا َسيَّ  ُعوا اأْلَ ْهِل الس وقِ ْسُعوٍد: " َأنَّ اَنًسا ِمْن أَ ْن َمْن َحدَّ َذاَن، َفرَتَُكوا َأْمِتَعت َُهْم َوقَاُموا ِإىَل  َسَِ

{  صَّاَلِة َوِإيتَاِء الزََّكاةِ  َعْن ذِْكِر هللِا َوِإقَاِم ال عٌ بَ يْ   َعزَّ َوَجلَّ: }رَِجاٌل اَل تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل   فَ َقاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن قَاَل هللاُ الصَّاَلِة "،  
 [ 37]النور:  

 فيه رجل لم يسم.# قال المحقق: إسناده 
 

ا  -  2662 َعْبِد هللِا  أَبُو  اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن  أَبُو  ثَ نَا  اِبلدَّاِمغَاِن، َحدَّ   حْلَاِفُظ، َحدَّ اْلَفِقيهُ  زاَِيٍد  ْبُن  أَي وَب، َحدَّثَ نَ حمَُ   نَاث َ َأمْحَُد  ْبُن  ا مَُّد 
هللاُ ِن اْبِن َعبَّاٍس، }يف بُ ُيوٍت َأِذَن  و ْبُن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، عَ ثَ نَا َعْمرُ َساَبٍق، َحدَّ   حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ 

تُ ْرَفَع{ ]النور:   ِإىَل قَ ْولِِه: }عْن  36َأْن  اْلَمَثَل قَ ْولُ [ قَاَل: َضَربَ 91{ ]املائدة:  هللاِ   رِ ِذكْ [  َهَذا  نُ  هللاُ  َكاةٍ  ورِِه َكِمشْ ُه: }َمَثُل 
 [ 37ر: يِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر هللِا{ ]النو ولَِئَك اْلَقْوِم الَِّذيَن: }اَل تُ ْلهِ [ أِلُ 35ِفيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح يف زَُجاَجٍة{ ]النور: 

ُعُهْم َعْن ِذْكِر هللِا " ْم جِتَارَتُُ ْن تُ ْلِهيهِ بْ ي ََعُهْم، َوَلِكْن مَلْ َتكُ وََكانُوا َأجْتََر النَّاِس َوأَ  "  ْم َواَل بَ ي ْ
 ن ترجم أحمد بن زياد الفقيه. جد ملم أ# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو  -  2676 َحدَّثَ نَا  اْلَفِقيهُ  طَاِهٍر  أَبُو  َحدَّثَ نَ   رٍ اهِ طَ   َأْخرَباََن  يُوُسفَ اْلُمَحمَّدَآاَبِذي ،  ْبُن  َأمْحَُد  َحدَّ   ا  ْبنُ الس َلِمي ،  َسِعيُد   ثَ نَا 
ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َعْن َيَْ  ُ َعَلْيِه ى  لَّ صَ   َة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ََي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلمَ ُسَلْيَماَن، َحدَّ اَّللَّ

مَ   " يُ ْعبَ َوَسلََّم:  تًا  بَ ي ْ َّللَِِّ  َبََن  ِفيْن  هللاُ  َمالٍ ُد  ِمْن  َوايَ   ِه  ُدرٍّ  ِمْن  اجْلَنَِّة  يف  تًا  بَ ي ْ لَهُ  هللاُ  َبََن  " َحاَلٍل،   قُوٍت 
 

طَاِهرٍ   -  2677 أَبُو  إِ َأْخرَباََن  ثَ نَا  َحدَّ ِباَلٍل،  ْبُن  َحاِمِد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ اْلَغِسيهِ َراب ْ ،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  الْ يُم  ْبُن  ِبْشُر  َحدَّثَ نَا  َولِيِد ِل، 
 اِدِه ِمث َْلهُ ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَيَماِمي ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَ ْنِدي ، َحدَّ اْلكِ 

 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا أَبُو   َأيِب طَاِلٍب،  ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبنُ ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم  َحدَّ و،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍ   -  2678 اْلُمْنِذِر ِإَْسَاِعيُل  َحدَّ
اْلُمْنِذِر اْلَواِسِطي ، َحدَّ  الْ ْبُن  الرَّمْحَِن  َأيِب راََبٍح، قَ ثَ نَا َكِثرُي ْبُن َعْبِد  ْبُن  َثِِن َعطَاءُ  قَاَلْت: َسَِ دَّ : حَ الَ َعاِمِري ، َحدَّ نَا َعاِئَشةُ  ْعُت ثَ ت ْ

تً َسلََّم َوُهوَ  َعَلْيِه وَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  هللِا َوَهِذِه اْلَمَساِجُد    ا يف اجْلَنَِّة " فَ ُقْلُت: اَي َنِبَّ  يَ ُقوُل: " َمْن َبََن َّللَِِّ َمْسِجًدا، َبََن هللاُ َلهُ بَ ي ْ
 َة قَاَل: " َوتَِلَك " كَّ مَ  يقِ الَّيِت ُتْصَنُع يف طَرِ 

 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال
 

ثَ نَ َأْخرَباََن ابْ  -  2679 ثَ نَا أَبُو َسْهٍل َسِعيدُ ُن َعْبَداَن، َحدَّ ث َ ا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ،   ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَواِزي ، َحدَّ نَا أَبُو ُعَمَر احْلَْوِضي 
ثَ نَا َِهَّاٌم، حَ  ْبَن مَ نَ ث َ دَّ َحدَّ أََنَس  َأنَّ  َمْقرَبَةِ ا قَ تَاَدُة،  ُنوَن  رََماٍد َوهُ   اِلٍك، َمرَّ َعَلى  يَ ب ْ يُ ْبََن  ْم  َأْن  يُْكَرهُ  أََنٌس: " َكاَن  َمْسِجًدا فَ َقاَل 

  َوَسِط اْلُقُبوِر " َمْسِجٌد يف 
 رجاله ثقات. اده # قال المحقق: إسن

 

ثَ نَا أَبُو َبْكٍر أَ احلَْ  اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 2681 َحدَّثَ نَا َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّثَ نَا   يُه، ِإْسَحاَق ْبِن أَي وَب اْلَفقِ مْحَُد ْبُن  ِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ  ، عَ ، َحدَّ َل َرُسوُل هللِا ِه، َعْن َأيِب َذرٍّ، قَاَل: قَاي أَبِ ْن  ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم الت َّْيِميِّ

تًا يف اجْلَنَِّة ْن َبََن َّللَِِّ َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقطَاٍة َبََن لَهُ ب َ َسلََّم: " مَ  َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَُّ  تًا يف اجْلَنَِّة  أَْو قَاَل: َبََن   -ي ْ "    -هللاُ َلهُ بَ ي ْ
  اأْلَْعَمِش َمْرفُوًعا َبةُ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعنِ طْ قُ  اهُ وََكَذِلَك َروَ 

 حسن.ده # قال المحقق: إسنا
 

ثَ نَا أَبُو عَ   -  2682 ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، َحدَّ ْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّن ْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ َعْبُد  ا  نَ ث َ َعاِن ، َحدَّ
مَ  ثَ نَا  َحدَّ ِإْسَحاَق،الرَّزَّاِق،  َأيِب  َعْن  َعْمرِو  ْعَمٌر،  َمْيُمو   َعْن  َصلَّ ْبِن  هللِا  َرُسوِل  َأْصَحاُب،  َأْخرَباََن  قَاَل:   ، اأْلَْوِديِّ َعَلْيِه ٍن   ُ اَّللَّ ى 

اَل ْسَحاَق، َوقَ َعْن َأيِب إِ  ِفيَها " وَرَواهُ ُشْعَبُة،  هللِا َأْن يُْكرَِم َمْن زَارَهُ   ىَعلَ   َمَساِجَد بُ يُوُت هللِا يف اأْلَْرِض، َوإِنَّهُ حَلَقٌّ َوَسلََّم: " إنَّ الْ 
زَارَهُ  َمْن  َكَراَمةُ  اْلَمُزوِر  َعَلى  َوَحقٌّ   ِفيِه: 

 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُو هِ َويْ لَ ُظ، قَاَل: َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ابَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  2683 ثَ نَا َرْوٌح، َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَا  ُنَس، َحدَّ

ْعُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن، َعنْ ، قَاَل: َسَِ ُشْعَبةُ  ُ عَ ْعُت َأاَب ِإْسَحاَق، قَاَل: َسَِ  َلْيِه َوَسلََّم قَالُوا: َفذََكَرهُ  َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 . ضعيف اده# قال المحقق: إسن

 

أَبُو احلَْ   -  2684 ثَ نَا  ثَ نَ َحدَّ اْلَعَلِوي ، َحدَّ َبْكرٍ َسِن  أَبُو  َأمْحََد ْبِن َدل َوْيِه الدَّقَّاُق، َحدَّثَ نَا َأمحَْ   ا  ْبُن  َمِنيٍع،   ُد ْبنُ حُمَمَُّد  اأْلَْزَهِر ْبِن 
ثَ نَا هَ  ثَ نَا َصاِلٌح اْلُمِري ،  َحدَّ ، َعْن أََنِس   َثَ َعنْ اِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، َحدَّ ُ  وُل هللِا صَ ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ ِبٍت اْلبُ نَاِنِّ َعَلْيِه  لَّى اَّللَّ

  َعزَّ َوَجلَّ " َوَسلََّم: " أنَّ ُعمَّاَر بُ يُوِت هللِا ُهْم َأْهُل هللاِ 
 عيف. ض# قال المحقق: إسناده 
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حَ   -  2685 اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  ثَ نَ   اثَ نَ دَّ َأْخرَباََن  َحدَّ َأمْحََد،  ْبُن  بْ َحاِجُب  الرَِّحيِم  َعْبُد  َحدَّثَ نَ ا  ُمِنيٍب،  َخالِ ُن  ْبُن  ُمَعاذُ  َعْن ا  ٍد، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَالَ َصاِلٍح، َعْن َجْعَفِر ْبِن زَْيٍد، َوأاََبَن، وَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ وُل: يَ ُقوُل هللاُ  قُ  ي َ مَ : َسَِ

 ُهْم " ت َْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحاِر َصَرْفُت َعن ْ ا َنظَْرُت ِإىَل ُعمَّاِر بُ ُيوِت واْلُمَتَحابِّنَي يفَّ واْلُمسْ َذااًب فَِإذَ اأْلَْرِض عَ  : " ِإّنِ أَلَُهم  أبَِْهلِ َعزَّ َوَجلَّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَ َأْخرَبانَ   -  2686 احْلَاِفُظ،  و  بُ   ث َ َعْبِد هللِا  أَبُ َحدَّ اْلفَ نَا  ْبُن َسْهٍل  َأمْحَُد  َنْصٍر  ْبُن حُمَمَّدِ و  ثَ نَا َصاِلُح  بُِبَخاَرى، َحدَّ ْبِن َحِبيٍب  ِقيهُ   
ث َ احْلَاِفُظ، حَ  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّ ثَ نَا َعْبُد هللاِ   نَا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن،دَّ ِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ايِب َصاِلٍح، َعْن أََنِس ْبِن مَ أَ ُن  بْ  َحدَّ

اَّللَُّ  َصلَّى  مِ هللِا  َعاَهٌة  ِإَذا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  عَ   ُصرَِفْت  أُْنزَِلْت  السََّماِء  اْلب َي ْ َن  قَاَل   " اْلَمَساِجِد  ُعمَّاِر  َهِذهِ  ْن   " هللاُ:  َرمِحَهُ  َهِقي  
ًة َوهللاُ َأْعَلُم " َذا اْلبَابِ رُِوَي يف هَ  ِإَذا َضَمْمت َُهنَّ ِإىَل َما ِن َماِلٍك يف َهَذا اْلَمْعََن بْ  سِ أَنَ اأْلََسانِيُد، َعْن   ، َعْن َغرْيِِه َأخذت قُ وَّ

 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن
 

َثِِن أَبُو احْلَُسنْيِ َعبْ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  2688 ُم ْبُن  ثَ نَا َأْسلَ اْلب َزَّاُر، بِب َْغَداَد، َحدَّ   َمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمْكَرمٍ صَّ ال   دُ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
إِ َسهْ  َحدَّثَ نَا  َأاَبَن،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ اْلَواِسِطي ،  ِإْسَرائِ   َْسَاِعيلُ ٍل  َعْن  َجْعَفٍر،  حُمَمَّ ْبُن  َعْن  اْلُمْختَاِر،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن    ْبنِ ِد  يَل، 

الدَّرْ  َأيِب  اْبِن  َعْن  َأيِب َواِسٍع،  َأْوَصاِن  قَاَل:  ُبَِنَّ َداِء،  اَي  الْ     عَ لَِيُكِن   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  فَِإّنِ َسَِ َتَك  بَ ي ْ َوَسلََّم َمْسِجُد  َلْيِه 
ِلَمْن َكاَنِت الْ يَ ُقوُل: " اْلَمَساِجدُ  َتهُ ابلرَّْوِح َوالرَّاحَ جِ َسامَ  بُ ُيوُت هللِا، َوَقْد َضِمَن هللاُ  رَ ُد بَ ي ْ نَِّة " اِط ِإىَل اجلَْ ِة، َواجْلََواِز َعَلى الصِّ

ازٍِم،  حَ   يِب أَ   َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبنِ َوَرَواهُ أَْيًضا َعْمُرو ْبُن َجرِيٍر،  َرَواهُ أَْيًضا أَبُو َأمْحََد الز َبرْيِي ، َعْن ِإْسَرائِيَل،  وَ 
ْرَداءِ   َعْن َأيِب الدَّ

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلُمَحمَّدْ   ْخرَبانَ أَ   -  2689 طَاِهٍر  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ الر وْذاَبرِي ،  َعِليٍّ  الد وِري  أَبُو  َعبَّاٌس  ثَ نَا  َحدَّ حُمَمٍَّد  آاَبِذي ،  ْبُن  يُوُنُس  ثَ نَا  َحدَّ  ،
َسِعيدٍ   اثَ نَ دَّ اْلُمَؤدُِّب، حَ  َعْن  اْلُمِري ،  َأيِب عُ َصاِلٌح  َعْن   ، اجْلَُرْيرِيِّ الن َّ   قَاْثَماَن   ، َأِخي  ْهِديِّ ْرَداِء، اَي  الدَّ َأيِب  ِإىَل  َسْلَماُن  َل: َكَتَب 

ْعُت رَ لَِيُكْن   ُتَك اْلَمْسِجَد فَِإّنِ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ بَ ي ْ  ْد َضِمَن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ْسِجُد بَ ْيُت ُكلِّ تَِقيٍّ َوقَ اْلمَ   : "ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َرات اْلَمْساِجدُ ِلَمْن َكانَ   ِط ِإىَل ِرْضَواِن هللِا َعزَّ َوَجلَّ "  بَ ْيوََتُم ابلرَّْوِح، َوالرَّاَحِة، َواجْلََواِز َعَلى الصِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو  -  2694 أَبُ   ْبدِ عَ   َأْخرَباََن  ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَاهللِا  َعاِن ، َحدَّ َعْبِد هللِا الصَّن ْ َعْبُد    و  ثَ نَا  الدَّبَِري ، َحدَّ ثَ نَا  ِإْسَحاُق  الرَّزَّاِق، َحدَّ
، رََفَع احلَْ َمْعَمٌر، عَ  يَ ت ََفقَُّدوَنُمْ   ُهمُ اؤُ ِديَث، قَاَل: " ِإنَّ لِْلَمَساِجِد َأْوََتًدا ُجَلسَ ْن َعطَاٍء اْْلَُراَساِنِّ  فَِإْن َكانُوا يف َحاَجٍة اْلَماَلِئَكةُ 

 وا: اذُْكُروا هللاَ ذََكرَُكُم هللاُ " وا َعاُدوُهْم، َوِإْن غَابُوا اف ْت ََقُدوُهْم، َوِإْن َحَضُروا قَالُ َوِإْن َمِرضُ َعانُوُهْم، أَ 
 رجاله موثقون والحديث مرسل. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا لس َلِمي ، َحدَّ ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َرزِيٍن اْكٍر اْلَقطَّاُن، َحدَّ َحدَّثَ نَا أَبُو بَ   طَاِهٍر اْلَفِقيُه،  اَن أَبُوَأْخربََ   -  2697
ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن َسْعِد ْبِن طَرِيٍف،ِبْشُر ْبُن َأيِب اأْلَْزَهِر، حَ    ، قَاَل: قَالَ رََة، َعْن َحْسِن ْبِن َعِليٍّ َمرْيِ ْبِن َمْأُموِن ْبِن زُرَاعُ ْن  عَ   دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى اْلَفْجَر ُثَّ َرُسوُل هللاِ   نْيِ ّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس، ُثَّ قَاَم َفَصلَّى رَْكَعتَ  قَ َعَد يف ََمِْلِسِه َيْذُكُر هللاَ حَ  َصلَّى اَّللَّ
  تَ ْلَفَحهُ َأْو َتْطَعَمهُ " رََّمهُ هللاُ َعَلى النَّاِر َأنْ حَ 

 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 
 

ْبُن    ىيسَ ا عِ دَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، َحدَّثَ نَ ِن اْلَغَضائِِري ، بِبَاِب الشَّاِم، حَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلَسَ   -  2700
الطَّيَاِلِسي   هللِا  ْبُن  َعْبِد  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ َعنْ ،  الرَّ ِإْسَرائِيلَ   َساِبٍق،  َعْبِد  َأاَب  أَتَ ْيُت  قَاَل:  السَّاِئِب،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َصلَّى ،  َوَقْد  مْحَِن 

ْعُت َعِليَّ ْبَن َأيِب ف َ ، ِشكَ  َمْسِجِدِه َجاِلٌس فَ ُقْلُت: َلْو قُْمَت ِإىَل ِفَرااْلَفْجَر َوُهَو يف  ْعُت َسَِ   ، يَ ُقوُل: طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َقاَل: َسَِ
ِإَذا َصلَّى   يَ ُقوُل: "  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ بَ ْعدَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلُمْسِلُم ُثَّ َجَلَس  َماَدامَ الرَُّجُل  اْلَماَلِئَكةُ   يف    الصَّاَلِة، َصلَّْت َعَلْيِه 

ُه، َوَصاَلَُتُْم َعَلْيِه  صَ مُ  َتِظُر الصَّاَلَة َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة، َوَصاَلَتُُ َوِإَذا َجَلسَ  اْرمَحُْه،  اللُهمَّ اْغِفْر َلُه، اللُهمَّ الَّ ْم َعَلْيِه اللُهمَّ  يَ ن ْ
 صَّاَلِة " َورََد يف الد َعاِء بَ ْعَد ال  ا مَ َننِ ُهمَّ اْرمَحْهُ " " َوَقْد ذََكْراَن يف ِكتَاِب الس  اْغِفْر َلُه، الل

 ن اختلط.السائب وكا فيه عطاء بن# قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو    -  2701 اْلَفِقيُه، حدثنا  أَبُو طَاِهٍر  ْبُن  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  اْلَقطَّاُن، حدثنا  ذَكَ َبْكٍر  قَاَل:  يُوُسَف،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا    رَ يُوُسَف، َحدَّ
يثُ ُهْم   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َيَِْت َعَلى النَّاِس زََماٌن َيُكوُن َحدِ َصلَّى اَّللَُّ ُسوُل هللِا َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل رَ يَاُن، َعْن بَ ْعِض َأْصَحابِِه،  فْ سُ 

 ٌة " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل جَ َحاْم  نْ يَاُهْم، َفاَل جُتاِلُسوُهْم، فَ َلْيَس َّللَِِّ ِفيهِ يف َمَساِجِدِهْم يف أَْمِر دُ 
 فيه رجل لم يسم.المحقق: إسناده ال # ق

 

ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن عُ   -  2702 ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َحدَّ ثَ نَا يَزِيُد ْبُن   َمَر ْبِن َحْفٍص التَّاِجُر، َحدَّ َسْهُل ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّ
ثَ نَا  نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُقَداث َ دَّ ، حَ َهارُونَ  ، َعنْ  َبْكٍر َأيِب ِإْسَحاُق ْبنُ َمَة اجْلَُمِحي ، َحدَّ   اْلُفَراِت، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:   َعاُمُهْم  َلْعَنٌة، َوطَ َرفُوَن هِبَا، حتَِي َّتُ ُهْم  لِْلُمنَاِفِقنَي َعاَلَماٍت يُ عْ   ِإنَّ "    قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُخٌب سُ ِل  يْ ًرا، واَل َيَْلَُفوَن، َواَل يُ ْؤلَُفوَن ُخُشٌب اِبللَّ  َهْجًرا، َواَل الصَّاَلَة ِإالَّ َدب ْ َبٌة، َوَغِنيَمتُ ُهْم غُُلوٌل، اَل يَ ْقَربُوَن اْلَمَساِجَد ِإالَّ نُْ 

 َمةَ ِك ْبِن قَُداْبِد اْلَملِ َلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن عَ اِبلن ََّهاِر " ََتبَ َعهُ سُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ُعب َْيُد بْ ي ، حَ ِن ْبُن َأيِب َبْكٍر اأْلَْهَوازِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ   -  2703 ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبنُ رِ شَ   نُ دَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ َعْبِد   يٍك، َحدَّ
ثَ نَ  ْبِن َعاِمٍر ا، َعْن َمالِ ا اْبُن َوْهبٍ الرَّمْحَِن، َحدَّ ْعُت َرُسوَل هللاِ ِك ْبِن اْلرَْيِ، َعْن َأيِب قَبِيٍل، َعْن ُعْقَبةَ  ، قَاَل: َسَِ ُ  جْلَُهِِنِّ  َصلَّى اَّللَّ

ِكتَاِب اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َما َأْهُل الْ ُة: فَ ُقْلُت  َأْهُل اللِّنِي " قَاَل ُعْقبَ  أُمَّيِت َأْهُل اْلِكتَاِب، وَ نْ  مِ َلكُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َسي َهْ 
َهَواِت، قَاَل: " قَ ْوٌم يَ ْلَزُموَن الشَّ  ؟ هللاِ وا "، قَاَل: فَ ُقْلُت: َما َأْهُل اللِّنِي اَي َرُسولَ هللِا، ُيَاِدلُوَن ِبِه الَِّذيَن آَمنُ  قَ ْوٌم يَ ت ََعلَُّموَن ِكتَابَ 

 َلَواِت " َوُيَضيُِّعوَن الصَّ 



198 

 

 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 
 

 فَضْلُ الْجُمُعَةِ  
 

أَبُو  -  2704 ِبْشرَ   َأْخرَباََن  ْبُن  ثَ نَا  احْلَُسنْيِ  َحدَّ أَ اَن،  َحدَّثَ نَا  الصَّفَّاُر،  حُمَمٍَّد  ْبُن  مَ اَل قِ   بُوِإَْسَاِعيُل  ْبُن  َعْمُرو  َحدَّثَ نَا  ْرزُوٍق، بََة، 
ُشْعَبُة، ثَ نَا  يُوُنسَ   َحدَّ ُعب َْيدٍ   َعْن  ُهَريْ َرَة، }وَ ْبِن  َأيِب  َعْن  َهاِشٍم،  َبِِن  َمْوىَل  َعْن َعمَّاٍر،  َوَمْشُهوٍد{ ]الربوج:  ،  قَاَل:3َشاِهٍد   ]   "

 َة " فَ رَ  عَ الشَّاِهُد يَ ْوُم اجْلُُمَعِة، َواْلَمْشُهوُد يَ ْومُ 
 . موثقون رجاله  # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َسِعيٍد    -  2707 َزرُوِذي ،ُعْثَماُن ْبُن َعْبُدوِس ْبِن حمَْ َأْخرَباََن  اجْلَن ْ ، قَااَل:  ْبِد الرَّ َوأَبُو عَ   ُفوٍظ اْلَفِقيهُ  أَبُو  مْحَِن الس َلِمي  ثَ نَا  َحدَّ
احلَْ  َمْنُصوٍر  ْبُن  ََيََْي  يَ ْعُقوبَ ،  مُ اكِ حُمَمٍَّد  ْبُن  يُوُسُف  حُمَمَّ َحدَّثَ نَا  َحدَّثَ نَا  اْلَقاِضي،  ْبُن َكثِ   ثَ نَ ُد  َحدَّ َعْن رٍي،  ْبُن َكِثرٍي،  ُسَلْيَماُن  ا 

قَ ْيسٍ  ْبِن  ُعَمِر  َعْن  قَالَ ُحَصنْيٍ،  اأْلَْشَعِث،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  َفحَ ،  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعَلى  َدَخْلنَا  أاََن  ِِن ثَ تْ دَّ :  نَا  بَ ي ْ فَ َقاَلْت:   
ُ َعلَ   َدٌة ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّىقَاعِ  اَل َرُسوُل َخَل، فَ َقاَل: السَّاُم َعَلْيُكْم، فَ قَ  ِإْذ َجاَء نَ َفٌر ِمَن اْلي َُهوِد، فَاْستَْأَذَن َأَحُدُهْم َفدَ ْيِه َوَسلَّمَ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَعَلْيَك   َصلَّى اَّللَُّ َرُسوُل هللاِ   : السَّاُم َعَلْيُكْم فَ َقالَ َك " ُثَّ َدَخَل آَخُر، فَ َقالَ يْ َعلَ وَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِبُكْم َوفَ َعَل قَاَلْت: فََأُظن  َأنَّ َرُسولَ ْلُت: َبْل َعَلْيُكُم السَّاُم َوفَ َعَل  " فَ َلْم َأْمِلْك نَ ْفِسي فقُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ   هللاِ   هللاُ  َتَكلََّم    لَّى اَّللَّ

ْعُت الَِّذي قَالُ َخَرُجوا قَاَل يل: " َما مَحََلِك َعَلى َما َصن َْعِت؟ " قُ ْلُت:    يَّ فَ َلمَّاْد َوَجَد َعلَ َعِلْمُت أَنَّهُ قَ  وا فَ َلْم  اَي َرُسوَل هللِا َسَِ
تَ َرِيِنِّ  َأمَلْ   " فَ َقاَل:  نَ ْفِسي  قَ َأْمِلْك  َيُضرَّانَ رَ   دْ   مَلْ  َعَلْيِهْم  اَدْدُت  يَ ْوِم  ِإىَل  َوَلَزَمُهْم  تَ   َعلَ ْلِقيَاَمِة  قُ ْلُت: هللاُ  ْدرِيَن  َحَسُدواَن؟ "  َما  ى 

فَ   " قَاَل:  َأْعَلُم،  َلِة  َوَرُسولُهُ  اْلِقب ْ َعَلى  َحَسُدواَن  ُْم  اجْلُمُ ِإنَّ َوَعَلى  َها  َعن ْ َوَضل وا  ُهِدينَا ْلا،  َوَضل وا  الَّ ِة  عَ الَّيِت  َْلَا،  ُهِدينَا  َها،  يِت  َعن ْ
َمامِ َوَعَلى قَ ْولِنَا َخْل   آِمنَي " َف اإْلِ

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

َسْعدٍ   -  2708 أَبُو  أَبُ   َأْخرَباََن  ثَ نَا  َأمحَْ اْلَمالِيِِن ، َحدَّ ثَ نَاو  ُمْكَرٍم، َحدَّ اْبُن  ثَ نَا  ، َحدَّ َعِديٍّ ْبُن  ثَ نَا عَ و مُ حمَْ   َد  َغْياَلَن، َحدَّ ْبُن  ْبُد  ُد 
َزرْ  َعْن  الصََّمِد، َحدَّثَ نَا  َأنَّ يِبٌّ،  " ِإنَّ هللاَ   أََنٍس،  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ يُ عْ َرُسوَل هللِا َصلَّى  مَلْ  ِخَصاٍل  َثاَلَث  َأْعطَاِن  َأَحًدا    ِطَها 

  ُموَسى َويُ ْؤَمَن َهارُوُن " َأْن يَْدُعوَ  ْعَطى ُموَسىِة، َوآِمنَي ِإالَّ أَنَّهُ أَ ةُ ِمْن حتَِيَِّة َأْهِل اجْلَنَّ ِحيَّ تَّ قَ ْبِلي: الصَّاَلةُ يف الص ُفوِف، َوال
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

الرَّ   -  2713 َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  بِب َْغَداَد،  َأْخرَباََن  احْلَْريف ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َسْلَماَن،نَ ث َ َحدَّ مْحَِن  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَعاَلِء،  ثَ نَ َحدَّ   ا  ْبُن  ِهاَلُل  ا 
ثَ نَا   ثَ نَا زَُهرْيُ َحدَّ َعْمرِو ْبِن ُشَرْحِبيَل ْبِن َسِعيٍد، َعْن  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن   ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َعْبِد هللاِ اْلُمَعاىَف ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ
رِباَْن َعْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَقاَل: " ِفيِه ََخُْس ِخَصاٍل:  وَل هللِا َأخْ اَل: اَي َرسُ رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، قَ   هِ َسْعِد ْبِن ِعبَاَدَة، َأنَّ دِّ جَ   نْ أَبِيِه، عَ 

ََثًا َيْسَأْل َمأْ   ِفيَها ِإالَّ أَََتهُ َما ملَْ ٌة اَل َيْسَأُل هللاَ اْلَعْبُد  عَ َساِه   ِإىَل اأْلَْرِض، َوِفيِه تَ َوىفَّ هللاُ آَدَم، َوِفييِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أُْهِبَط آَدمُ فِ 
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 نَ ُقو فِ  رِيٍح، َواَل َجَبٍل، َواَل حَبٍْر ِإالَّ َوُهْم ُمشْ رٍَّب، َواَل ََسَاٍء، َواَل َأْرٍض، َواَل ِطيَعَة رَِحٍم، َوِفيِه تَ ُقوُم السَّاَعُة، َوَما ِمْن َمَلٍك ُمقَ َأْو قَ 
 ُقوَم ِفيِه السَّاَعةُ " ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َأْن ت َ 
 حسن.ده # قال المحقق: إسنا

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح اأْلََّْنَاطِ ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َحدَّ   -  2716 ثَ نَا دَّ ، حَ ي  فَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا اْلُمَحارِ ُحَسنْيُ ْبُن َعْبِد اأْلَ  ، عَ   نَايِب ، َحدَّث َ وَِّل، َحدَّ ْن َمْرَجانََة، َعْن فَاِطَمةَ اأْلَْصَبُغ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب رَاِشٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن أَ بِْنِت رَ  هُ "  َخرْيًا إِ  َيْسَأُل هللاَ اَعًة اَل يُ َواِفُقَها ُمْسِلمٌ اَل: " ِإنَّ يف اجْلُُمَعِة سَ قَ  َهابِيُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ الَّ َأْعطَاهُ ِإايَّ
َعِة َتَُْمُر ُغاَلًما َْلَا  مُ اجلُْ   ِس لِْلُغُروِب " فَكاَنْت فَاِطَمةُ ِإَذا َكاَن يَ ْومُ ؟ قَاَل: " ِإَذا َتَدىلَّ ِنْصُف الشَّمْ قُ ْلُت: اَي أََبِت أَيَّةُ َساَعٍة ِهيَ 

َعُد فَِإَذا َتَدىلَّ ِنْصُف الشَّْمِس  ا َتَدىلَّ ِنْصُف الشَّْمِس لِْلُغُروِب فَأْعِلْمِِن، َفَكاَن َيصْ ُقوُل: " ِإذَ اَلَل، فَ ت َ اُل َلُه: زَْيٌد َيْصَعُد الطِّ يُ قَ 
اْلَمْسِجدَ لِ  فَ َتْدُخُل  فَ ت َُقوُم  َأْعَلَمَها  حَ ْلُغُروِب  "  ّتَّ   َوُتَصلِّي  الشَّْمُس  هللاُ   تَ ْغُرَب  َرمحه  َهِقي   اْلب َي ْ َوَروَ قَاَل   " َأمْحَُد  :  ُعَمَر اهُ  ْبُن 

الشَّْمِس لِْلُغُروِب   ْصفُ نِ    وََكاَن يف ِكتَاِب َأمْحََد مَْل، َوَأظُن هُ قَالَ اْلُمَحاِريِبِّ ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ اْلوَِكيِعي ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمٍَّد  
َأمْحََد  يَ ْعِِن سَ  يَِقْل َعْن َمْرَجانََة،اَل َعْن زَيْ ْبِن ُعَمَر قَ َقَط َويف رَِوايَِة  َومَلْ  ثَهُ  ْبِن َعِليٍّ َعمَّْن َحدَّ  َوقَاَل: فَِإَذا رَأَْيَت الشَّْمَس َقدْ   ِد 

" فَآِذّنِ  لِْلُغُروِب  ِنْصُفَها   َتَدىلَّ 
 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ انَ ربََ خْ أَ   -  2717 اْلَعبَّاسِ   أَبُو  ثَ نَا  يَ ْعُقو   ، َحدَّ ثَ نَ ْبُن  ْبُن  َب، َحدَّ َأمْحَُد  ثَ نَا  ْبُن ِإْسَحاَق الصغَاِن ، َحدَّ ا حُمَمَُّد 
َوَرَواهُ عُ  َفذََكَرهُ  اْلوَِكيِعي ،  زَْيدٍ َمَر  ْبِن  اأْلَْصَبِغ  َعِن  َبَة،  قُ ت َي ْ ْبُن  َسْلُم  عَ   َعِليٍّ سَ   نْ ،  ْبِن  زَْيِد  َعْن  فَاِطَمةَ ِعيٍد،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، ، 

 
ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن،  ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َيْ رَباََنهُ عَ َأخْ   -  2718 ثَ نَا َعِلي  ْبُن ََيََْي، َحدَّثَ نَا ٍد، َحدَّ َحدَّ
 َبَة، َفذََكَرهُ ِِبَْعنَاهُ ي ْ ت َ  ق ُ َسْلُم ْبنُ 

 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ  أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ   - 2719 ِد هللِا ْبِن َأيِب َداُوَد اْلُمنَاِدي، ُعب َيْ   ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا يُ  اِرِث، َعْن َأيِب َسَلَمَة، قَاَل: قُ ْلُت َوهللِا َلْو ِجْئُت  يِد ْبِن احلَْ َن، َعْن َسعِ ثَ نَا فُ َلْيُح ْبُن ُسَلْيَماُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب، َحدَّ بْ   سُ ونُ َحدَّ

هَ  َسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ َفَسأَْلُتهُ َعنْ َأابَ  َيُكوَن ِعْنَدهُ ِمن ْ ُتهُ فَ ُقْلُت: اَي َأابَ   مٌ ْلا عِ  َهِذِه السَّاَعِة، لََعلَّهُ  ثَ نَا َسِعيٍد ِإنَّ أاََب ُهَريْ رَ فَأَتَ ي ْ َعْن   َة َحدَّ
َها ِعْلٌم فَ َقالَ السَّاعَ  ِمن ْ اجْلُُمَعِة فَ َهْل ِعْنَدَك  الَّيِت يف  ُ عَ ِة  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأعْ : َسأَْلنَا  ِإّنِ ُكْنُت  َها فَ َقاَل: "  ُثَّ ا  هَ َلمُ َلْيِه َوَسلََّم َعن ْ

َلَة اْلَقْدِر " ُثَّ أُْنِسيتُ َها َكَما أََنِسي  َخْلُت َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن َساَلٍم َفذََكَر َحِديَثهُ ِعْنِدِه َفدَ  َخَرْجُت ِمنْ ُت لَي ْ
 رجاله ثقات. إسناده لمحقق: # قال ا

 

، َوَأمْحَُد ْبنُ محَْ لرَّ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد اَأْخربََ  - 2731 م ، َحدَّثَ نَا بَّاِس اأْلَصَ ا أَبُو اْلعَ احْلََسِن، قَالُوا: َحدَّثَ نَ  ِن الس َلِمي 
ثَ نَا بَِقيََّة، َحدَّثَ نَا   َبَة، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ   هللاِ   َفرْيُوَز، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ بُ ْرُد ْبُن ِسنَاٍن، َعْن بَُكرْيِ ْبِن  أَبُو ُعت ْ :  لَّى اَّللَّ
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َهِقي  رَ لِّ ُجَُعٍة فَِإنَّ َلهُ َأْجَرْيِن َأْجُر ُغْسِلِه، َوَأْجُر ُغسْ ْهَلهُ يف كُ ُيَاِمَع أَ   " أَيَ ْعِجُز َأَحدُُكْم َأنْ  ِضَي هللاُ َعْنُه: " ِل اْمرَأَتِِه " قَاَل اْلب َي ْ
ُقوُل يف اْْلرََبِ، َوأَْيضً  َصحَّ َفِفيِه اْلَمْعََن اْلمَ نْ فَإِ ،  َويف رَِوااَيِت بَِقيََّة َنظَرٌ  َذِلَك َكاَن َأَغضَّ لِْلَبَصِر َحاَل الرََّواِح ِإىَل  ِإَذا فَ َعَل  ا فَِإنَّهُ  ن ْ

 ْرَن اجْلُُمَعَة َوهللاُ َأْعَلُم " فَِفي اْلَقِدمِي ُكنَّ النَِّساءُ ََيْضُ  اجْلُُمَعةِ 
 . ضعيف اده# قال المحقق: إسن

 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن ُعْثَما  َفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َْغَداِدي ،اَن أَبُو َجعْ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  2732 ثَ نَا  َحدَّ َن ْبِن َصاِلٍح، َحدَّ
" يف ُجَُعٍة   لََّم قَاَل:َعَلْيِه َوسَ    َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، َأْخرَبَُه، َعْن أََنٍس، َأنَّ ابٍ هَ  شِ ثَ نَا اْبُن َْلِيَعَة، َحدَّثَ نَا ُعَقْيٌل، َأنَّ اْبنَ ، َحدَّ َأيِب 

َعلَ  َما  اْلُمْسِلِمنَي  َمْعَشَر  اَي  اجْلَُمِع  ثَ ْوَبنْيِ  ِمَن  يَ تَِّخَذ  َأْن  َأَحدُِكْم  ِمْن  ى  َومَيَس   ِمْهَنِتِه  ثَ ْويَبْ  أِلَْهِلِه، إِ ٍب  ِطيجِلُُمَعِتِه ِسَوى  ْن َكاَن 
َواِك " َوَعَلْيُكمْ    اِبلسِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا يُ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَبان َأمْحَدُ   -  2736 ث َ ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ  نَاوُسُف اْلَقاِضي، َحدَّثَ نَا أَبُو الرَّبِيِع، َحدَّ
ثَ نَا عِ عْ ي َ  اْلُقمِّي ، َحدَّ َجابِ ُقوُب  َعْن  َجارِيََة،  ْبُن  َعبْ يَسى  ْبِن  قَاِر  هللِا،  اَّللَُّ ِد  َوالنَِّب  َصلَّى  اْلَمْسِجَد  َمْسُعوٍد  اْبُن  َدَخَل  َعَلْيِه    َل: 

ٍة َعَلْيِه  ِمْن َمْوَجدَ   َظنَّ اْبُن َمْسُعوٍد أَنَّهُ ْيٍء، فَ َلْم يَ ُردَّ َعَلْيِه، فَ شَ بِ   هُ ىَل َجْنِب ُأيبٍَّ َفَسأَلَهُ َعْن َشْيٍء، أَْو َكلَّمَ َوَسلََّم ََيُْطُب َفَجَلَس إِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  مَلْ    كَ نَّ إِ    ُأيَب  َما َمن ََعَك َأْن تَ ُردَّ َعَليَّ؟ قَاَل: "َم َفَدَخَل فَ َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: ايَ َفَمَكَث َحّتَّ َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيُْطُب "، فَ َقاَم اْبُن َمْسُعودٍ النَِّب  صَ َكلَّْمَت وَ َة " قَاَل: َوملَ؟ قَاَل: " تَ َتْشَهْد َمَعنَا اجْلُُمعَ   َفَدَخَل َعَلى النَِّبِّ لَّى اَّللَّ
ُ عَ قَ  ف َ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َلهُ الَِّذي ذََكَر ُأيَبٌّ َصلَّى اَّللَُّ   "    -ا َأِطْع أُبَ يًّ أَْو  -يَب  َلْيِه َوَسلََّم: " َصَدَق أُ اَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 َهَكَذا رُِوَي َعْن َجاِبرٍ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُ عَ ةِ ُمعَ  َذرٍّ، أَنَّهُ قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد يَ ْوَم اجلُْ َرَواهُ َعطَاءُ ْبُن َيَساٍر، َعْن َأيِب وَ  ا  َلْسُت َقرِيبً َلْيِه َوَسلََّم ََيُْطُب َفجَ  َوالنَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُأيَبِّ  َعَلْيِه َوَسلَّ ِمْن   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ْبِن َكْعٍب فَ َقَرأَ  بَ َراَءَة، فَ ُقْلُت أِلُيَبٍّ   يُ َم ُسورََة  َومَلْ  نَ َزَلْت َهِذِه الس ورَُة؟ َفَحَصَر  َمَّت  ، ِِن مُ َكلِّ : 

ُ َعَلْيِه َوسَ فَ َلمَّا َصلَّى َرُسوُل هللاِ  ُتَكلِّْمِِن، فَ قَ ُه، قُ ْلُت أِلُ لََّم َصاَلتَ  َصلَّى اَّللَّ : ِإّنِ َسأَْلُتَك فَ َنَجْهَتِِن َومَلْ  اَل ُأيَبٌّ: " َما َلَك ِمْن يبٍَّ
َوَسلََّم: " َصَدَق   َعَلْيِه   َصلَّى اَّللَُّ َذِلَك َلهُ فَ َقاَل النَِّب     َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكْرتُ اَّللَُّ ى  الَّ َما َلَغْوَت "، َفَذَهْبُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ َصاَلِتَك إِ 

 ُأيَبٌّ "  
 

ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن حمَُ دُ اهِ زَّ ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحاتٍِ ال  أَبُو احْلَاِفُظ، قَاَل: َأْخرَبَِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2737 مٍَّد  ، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َحدَّ ُن َأيِب َمرْ نَا َسِعيُد بْ الشَّْعَراِن ، َحدَّث َ  يِب َّنٍَِر، َعْن َعطَاِء ْبِن ثَ نَا َشرِيُك ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن أَ مَيَ، َحدَّ

 َرهُ كَ َفذَ ، َيَساٍر، َعْن َأيِب َذرٍّ 
 ون. موثق  رجاله# قال المحقق: إسناده 
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ْبُن    -  2741 َعِلي   ث َ َأْخرَباََن  َعْبَداَن، َحدَّ ْبِن  أَ َأمْحََد  اْبُن  ثَ نَا  ُعب َْيٍد، َحدَّ ْبُن  َأمْحَُد  َعْبِد هللاِ نَا  ْبُن  َوحُمَمَُّد  َقمَّاٍش،  الدَّيْ ُنورِي ، يِب   
ثَ نَا َسِعيُد ْبُن سُ  ، َعِن اْلَقاِسِم اْلعِ َن، َعْن ُموَسى ْبِن َخَلٍف اْلعَ اْيمَ لَ قَااَل: َحدَّ ، َعنْ مِّيِّ َنَما َرُسوُل هللِا أََنِس ْبِن  ْجِليِّ َماِلٍك، قَاَل: بَ ي ْ

وَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ يَ َتخَ َصلَّى  رَُجٌل  َجاَء  ِإْذ  ََيُْطُب  َقَضى  َسلََّم  فَ َلمَّا  َويُ ْؤِذيِهْم،  النَّاِس،  رِقَاَب  وَ   ولُ َرسُ طَّى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َسلََّم  هللِا 
رَأَيْ ُتِِن،   َأْن َأَضَع نَ ْفِسي اِبْلَمَكاِن الَِّذيْن جُتِْمَع َمَعنَا "، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َلَقْد َحَرْصُت  مَيْن َُعَك أَ    ُفاَلُن َماالصَّاَلَة قَاَل: " ايَ 

 هللاَ َعزَّ َوَجلَّ " فَ َقْد آَذى   َمْن آَذاِن ُمْسِلِمنَي فَ َقْد آَذاِن، وَ اِس َوتُ ْؤِذيِهْم، َمْن آَذى الْ نَّ ال ابَ قَاَل: " َقْد رَأَيْ ُتَك تَ َتَخطَّى رِقَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبدِ َأْخربََ   -  2745 أَبُو  َعْبِد هللاِ اَن  ْبُن  هللِا  بْ     حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  َهِقي ، َحدَّ ثَ نَ   َسنْيِ احلُْ ِن  اْلب َي ْ َهِقي ، َحدَّ احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ ْبُن  َداُوُد    ا 
  ، َهِقي  ثَ نَا النَّْضُر ْبُن ِشَُ اْلب َي ْ ْعُت َعمَِّي، َوملَْ ثَ نَا ُشْعَبُة، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد بْ ْيٍل، َحدَّ َحدَّثَ نَا مُحَْيُد ْبُن َزجْنََوْيِه، َحدَّ  ُن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسَِ

ُ َعَليْ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اُجاًل ِمنَّا بِِه َشِبيًها قَالَ رَ َر  أَ  َع النَِّداَء يَ ْوَم اجْلُُمَعِة فَ َلْم َيََِْتَا، طَبَ  ِه َوَسلََّم:َّللَّ َع هللاُ َعَلى قَ ْلِبِه، " َمْن َسَِ
 هُ قَ ْلَب ُمنَاِفٍق " َوَجَعَل قَ ْلبَ 

 سل. مر نه لك رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ اْلَقطَّاُن، َحدَّ حْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل  َأْخرَباََن أَبُو ا   -  2749 ث َ ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ نَا أَبُو َصاِلٍح، ، َحدَّ
اللَّْيُث، َثِِن  ْعُت عُ   َحدَّ قَاَل: َسَِ  ، اْلمَعاِفِريِّ َأيِب قَِبيٍل  قَاَل:بْ   ةَ ْقبَ َعْن  اجْلَُهِِنَّ،  َعاِمٍر  هللِا َصلَّى  َن  َرُسوَل  ْعُت  َعلَ   َسَِ  ُ َوَسلَّمَ اَّللَّ   ْيِه 

َعَلى   نَهُ لُو لِّنُي؟ قَاَل: " يَ ت ََعلَُّموَن اْلُقْرآَن َويَ تََأوَّ : اَي َرُسوَل هللِا، َما اْلِكتَاُب َواليَ ُقوُل: " َهاَلُك أُمَّيِت يف اْلِكتَاِب َواللِّنِي "، َفِقيلَ 
 َماَعاِت َواجْلَُمَع َويُ ْبُدوَن "  ْدُعوَن اجلَْ اللِّنَي، َويَ  َعزَّ َوَجلَّ، َوَيُِب وَن َغرْيِ َما أَنْ َزلَهُ هللاُ 

َأَسَْ  مَلْ  قَِبيٍل:  أَبُو  َعامِ قَاَل  ْبِن  ُعْقَبَة  ِمْن  ِإالَّ  ْع  وَ ٍر  الرَّمْحَِن:  َعْبِد  أَبُو  قَاَل   ،" احْلَِديَث  يَزِيدَ نَ ث َ َحدَّ َهَذا  َعْن  َْلِيَعَة،  اْبُن  َأيِب   ا  ْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبِثْ  ْرثٍَد، َعنْ  اْْلرَْيِ مَ َحِبيٍب، َعْن َأيِب   يِث لْلُمْقِرئِ ِلِه، قَاَل يَ ْعُقوُب: َوَلْفُظ احْلَدِ ُعْقَبَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

اْلمَ   انَ ربََ َأخْ   -  2750 أَبُوالِيِِن ، حَ أَبُو َسْعٍد  احْلَا  دَّثَ نَا  ْبُن َعِديٍّ  اْلَفَرْبِري ، حَ َأمْحََد  يُوُسَف  ْبُن  ْبنُ ِفُظ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد   دَّثَ نَا َعِلي  
ثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا    َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،،  َسى ُمو ، َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد، َعْن أَي وَب ْبِن  َخْشَرٍم، َحدَّ

ُ  صَ  اَّللَّ َوسَ لَّى  الْ َعَلْيِه  ِمَن  الص بَّةَ  يَ تَِّخَذ  َأْن  رَُجٌل  َهْل َعَسى  َأاَل   " َثاَل لََّم:  أَْو  ِميَلنْيِ  رَْأِس  َعَلى  َفاَل  َغَنِم  اجْلُُمَعةُ  َعَلْيِه  فَ تَْأِت  ثٍَة، 
  َيْشَهُدَها فَ ُيْطَبُع َعَلى قَ ْلِبِه "ُمَعةُ َفاَل َعَلْيِه اجلُْ  اَل َيْشَهُدَها، ُثَّ َتَِْت َتَِْت َعَلْيِه اجْلُُمَعةُ فَ  ُثَّ ا، َيْشَهُدهَ 

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن َأمحَْ   -  2752 ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي   َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن، َحدَّثَ نَا  اَنِجَيَة، َحدَّثَ نَ َحدَّ ،  َد  اْبُن  َأيِب،    اثَ نَا  ثَ نَا  ُسْفيَاُن بن وكيع َحدَّ
، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنكَ َحدَّثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن ِعيَسى الرَّ   ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُعب َْيٍد اأْلَْزِدي ،َحدَّ  ِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَم ِفينَا َرُسوُل قَاِشي 
َعَلْيِه َوَسلََّم َخِطيبً ا  ىَصلَّ هللِا    ُ اجْلُُمَعِة فَ َقاَل:َّللَّ يَ ْوَم  ِمَن اْلَمِديَنِة اَل ََيْضُ   ٌل حَتُْضُرهُ " َعَسى رَجُ   ا  َقْدِر ِميٍل  َوُهَو َعَلى  ُر  اجْلُُمَعَة 
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 قَاَل  ُمَعَة "، ُثَّ اْلَمِديَنِة اَل ََيُْضُر اجلُْ َو َعَلى َقْدِر ِميَلنْيِ ِمَن  هُ  وَ َعةَ ُمَعِة الثَّانَِيِة: " َعَسى رَُجٌل ََيُْضُرهُ اجْلُمُ اجْلُُمَعَة "، ُثَّ قَاَل يف اجلُْ 
 ُضُر اجْلُُمَعَة فَ َيْطَبُع هللاُ َعَلى قَ ْلِبِه "ثَِة َأْميَاٍل ِمَن اْلَمِديَنِة اَل َيَْ اجْلُُمَعِة الثَّالَِثِة: " َعَسى رَُجٌل َيُكوُن َعَلى َقْدِر َثاَل  يف 

 لين. ناده محقق: إسالال # ق
 

ثَ نَا اْلب ََغِوي  َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َحدَّث َ   اَن أَبُوَأْخربََ   -  2753 ، َحدَّ ثَ نَا َكاِمُل بْ نَا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  ُن طَْلَحَة، َحدَّثَ نَا اْبُن َْلِيَعَة، ، َحدَّ
ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْنَصاِري ، عَ  ثَ نَا ُمَعاذُ  " َمْن كان يُ ْؤِمُن اِبهلِل   لََّم قَاَل:َعَلْيِه َوسَ    َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ   َأيِب ْن  َحدَّ

َها بَِلْهٍو َأْو جِتَارَ غْ ت َ اسْ   ، أَْو ُمَساِفٌر، َأْو َصِبٌّ، َأْو َِمُْلوٌك، َوَمنِ ُمَعةُ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِإالَّ َمرِيضٌ َواْلي َْوِم اآْلِخِر فَ َعَلْيِه اجلُْ  ٍة، اْست َْغََن  ََن َعن ْ
  مُحَْيٌد " هللاُ َغِِنٌّ هللا َعْنُه، وَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  -  2758 ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَ   ْبُن اْلَفْضِل، َحدَّ َحدََّثِِن اْلَعبَّاُس ْبُن   ال، قانَ ْبُن َجْعَفٍر، قَاَل: َحدَّ
ثَ نَا اأْلَ ِن َأيِب، حَ َولِيِد ْبِن َمزِيَد، َأْخربََ الْ  َع احلَْ دَّ ، أَنَّهُ َسَِ ثَ نَا َداُوُد ْبُن َعِليٍّ نَا َرُسوُل هللِا  َسَن ْبَن َأيِب احْلََسِن، يَ ُقوُل: بَ ي ْ ْوزَاِعي ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَْ  وَن ِإلَْيِه َحّتَّ مَلْ يَ ْبَق ِإالَّ قَِليٌل، نَّاُس يَ ُقومُ ، َفَجَعَل ال َل َشاٌء َوَشْيٌء ِمْن ََسْنٍ لنَّاَس يَ ْوَم اجْلُُمَعِة أَق ْبَ ا  بُ طُ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ   اَء ُمْرَساًل جَ ا َكذَ " َلْو تَ تَابَ ْعُتْم لَتََأجََّج اْلَواِدي اَنرًا " هَ  َصلَّى اَّللَّ

 رجاله ثقات والحديث مرسل. ده # قال المحقق: إسنا
 

ثَ نَا أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حمَُ اَن أَبُو عَ َأْخربََ   - 2759 َهِقي ،  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا  مَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ َحدَّثَ نَا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ، َحدَّ
، عَ َصرْيََة اْلوَ ثَ نَا ُسَوْيٌد، َعْن َأيِب نُ َهاِشٍم اْلب َْعَلَبكِّي ، َحدَّ   نُ بْ   دُ حُمَمَّ  دِّيِق رَ اِسِطيِّ ، َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ ِضَي هللاُ ْن َأيِب رََجاٍء اْلُعطَارِِديِّ

جَ  َأْعَرابِيًّا  َأنَّ  َوَسلَّمَ َعْنُه،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  ف َ اَء  بَ َلَغِِن  الَ قَ   هللِا،  َرُسوَل  اَي  اجلُْ :   " تَ ُقوُل:  أَنََّك  ِإىَل َعْنَك  اجْلُُمَعِة    ُمَعةُ 
ن َُهنَّ َما اْجتُنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نَ َعْم " ُثَّ  َبِت اْلَكبَائُِر " فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ َوالصََّلَواُت اْْلَْمُس َكفَّارَاٌت ِلَما بَ ي ْ َرُسوُل    َدهُ زَا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ  َها َكعَ اجْلُُمَعِة   ُغْسُل يَ ْومَ ْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " الْ هللِا َصلَّى اَّللَّ َمِل ِعْشرِيَن َسَنًة، فَِإَذا فَ رََغ َكفَّارٌَة، َواْلَمْشُي ِإىَل اجْلُُمَعِة ُكل  َقَدٍم ِمن ْ
 "   ةً ْن َصاَلِة اجْلُُمَعِة ُأِجيَز ِبَعَمِل ِماَئيَتْ َسنَ مِ 
 ، َوقَاَل َعْن َأيِب َنصَرَة اْلَواِسِطيِّ  اْلَعزِيزِ ٍر، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َعْبدِ َكَذِلَك َرَواهُ َعِلي  ْبُن حبَْ وَ 

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد َحدَّ   وَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   -  2760 ثَ نَ ِإْسَحاَق اْلب َي ْ   يَ ْعُقوُب ْبنُ ا  نَ ث َ ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ ، َحدَّ ا َعمَّاُر ْبُن َهِسي 
ْبُن اْلَولِ َنْصٍر أَ  ثَ نَا بَِقيَّةُ  ، َعِن الضَّحَّاِك ْبِن مَحَْرَة، َعْن َأيِب يِد احْلِْمِصي ،  بُو اَيِسٍر اْلَمْرَوِزي ، َحدَّ  َنِصريََة، َعْن َأيِب رََجاٍء اْلُعطَارِِديِّ

دِّيِق، َوِعْمَراَن بْ بَ   يِب أَ   َعنْ  ُ  وُل هللِا صَ ِن ُحَصنْيٍ قَااَل: قَاَل َرسُ ْكٍر الصِّ َعْنهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُكفَِّرْت  لَّى اَّللَّ
ِبُكلِّ خَ ُذنُوبُهُ َوَخطَااَيُه، فَِإَذا أَ  اَئيَتْ  بَِعَمِل مِ فَ رََغ ِمَن اجْلُُمَعِة ُأِجيزَ َعَمُل ِعْشرِيَن َسَنًة فَِإَذا    َوةٍ طْ َخَذ يف اْلَمْشِي ِإىَل اجْلُُمَعِة فَ َلهُ 

  " َسَنةً 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 هْفِ كَ الْ ةِ  لَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا، وَفَضْلُ قِرَاءَةِ سُورَ مَ لَيْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَضْلُ الص لَاةِ عَلَى الن بِيِّ 
 

ُر،  ْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأْلَ َحدَّثَ نَا أَبُو بَ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََن أَبُو    -  2769 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد ابَّ َحدَّ
ثَ نَا اْلَولِيدُ الرَّمحَْ  ، َحدَّ ، َعِن َمْسُعوٍد اأْلَ ، َعْن َأيِب  ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ ْسِلٍم، َحدََّثِِن أَبُو رَاِفعٍ مُ   نُ  بْ ِن ْبِن َبكَّاٍر الدَِّمْشِقي  ْنَصاِريِّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   ُ لَْيَس ُيَصلِّي َعَليَّ    اَل: " َأْكِثُروا الصَّاَلَة َعَليَّ يف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اجْلُُمَعِة فَِإنَّهُ    ْوَم اجْلُُمَعِة ِإالَّ ُعِرَضتْ ي َ   دٌ َأحَ يَ ْوِم 
 َعَليَّ َصاَلتُهُ "  

َهِقي  رَ : أَبُو رَاِفٍع قَاَل أَبُو َعْبِد هللاِ  يَم ْبِن طَْهَماَن، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق،  مِحَهُ هللاُ: َورُوِّينا َعْن ِإبْ َراهِ َهَذا ُهَو ِإَْسَاِعيُل ْبُن رَاِفٍع قَاَل اْلب َي ْ
أََنٍس، َأْكثِ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ :  الَ قَ   َعْن  ي َ ُروا الصَّاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْوَم اجْلُُمَعِة َفَمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى هللا َة َعَليَّ 

 ِه َعْشًرا " َعَليْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبدَ   -  2770 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ُعب َْيٍد،  دَّ ، حَ انَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن سَ ثَ نَا  احْلََسُن  ثَ نَا  ثَ نَ َحدَّ ِإبْ َراِهيمُ ِعيٍد، َحدَّ احْلَجَّاِج،   ا  ْبُن 
ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن بَ َردِ   َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اَّللَُّ ى لَّ ، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  ْبِن ِسنَاٍن، َعْن َمْكُحوٍل الشَّاِميِّ َحدَّ

اَلًة َكاَن  ٍة، َفَمْن َكاَن َأْكثَ َرُهْم َعَليَّ صَ ، فَِإنَّ َصاَلَة أُمَّيِت تُ ْعَرُض َعَليَّ يف ُكلِّ يَ ْوِم ُجُعَ ْوِم ُجَُعةٍ يف ُكلِّ ي َ   ِثُروا َعَليَّ ِمَن الصَّاَلةِ َأكْ 
 أَق َْرهَبُْم ِمِنِّ َمْنزِلًَة " 

 فيه انقطاع. ناده إسق: محق# قال ال
 

ثَ نَ اَن أَبُو سَ َأْخربََ  - 2771 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ ْعٍد اْلَمالِيِِن ، َحدَّ ، َحدَّ  هللِا ْلَمْرَوِزي ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  َعِليِّ ْبِن َسْهٍل اا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّدُ  َثِِن  اْلُمَحمَّْدآاَبِذي ،احلُْ ُن  بْ   احْلَاِفُظ، َحدَّ ْبُن َعلِ   َسنْيِ  ثَ نَا حُمَمَُّد  اْلَمْروَ َحدَّ ْبُن ََيََْي، زِي ، َِبُرْ يٍّ  ثَ نَا ََيََْي  جاَن، َحدَّ

ْبُن زِ  ثَ نَا ُدُرْسُت  اْلُقَشرْيِي ، َعْن يَزِيَد الرَّ َحدَّ أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ اَيٍد  ، َعْن  َأْكثِ اَّللَُّ   ىقَاِشيِّ ُروا َعَليَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
لَ ْوِم اجْلُُمعَ الصَّاَلَة يف ي َ   ِفًعا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " ِة اجْلُُمَعِة، َفَمْن فَ َعَل َذِلَك ُكْنُت َلهُ َشِهيًدا، أَو َشاِة، َولَي ْ

 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 
 

َثِِن أَبُو َبْكِر ْبنُ افِ احلَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 2772 اَق، َأْخرَبان أَبُو َبْكِر ْبُن  رايَّ ْبُن َأيِب ِإْسحَ َوَأْخرَباََن أَبُو زَكَ  ٍم، ح َأيِب َدارِ ُظ، َحدَّ
ث َ  ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأاَبَن اأْلَزْ نَا اْلُمْنِذُر ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّث َ َأيِب َدارٍِم، َحدَّ َثِِن َعْمٌرو َوُهَو اْبُن  ،  ي  دِ نَا َأيِب، َحدَّ ِِشٍْر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َحدَّ

ْعُت نَِبيَُّكْم َصلَّى اَّللَُّ اِمٍر الشَّعْ وَقَة، َعْن عَ سُ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َسَِ ِثُروا الصَّاَلةَ َعَلى نَِبيُِّكْم يف  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأكْ ِبِّ
َلِة الْ  لَ اءِ رَّ غَ اللَّي ْ  ُمَعِة "  َة اجْلُُمَعِة، َويَ ْوَم اجلُْ ، َواْلي َْوِم اأْلَْزَهِر لَي ْ

 ا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف ِِبَرَّةٍ ذَ هَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َقاِء اْلُمْقِرُئ، َحدَّثَ نَا وَ ِلي  ْبُن حُمَمَِّد  أَبُو احْلََسِن عَ   َأْخرَبانَ   -  2773 ثَ نَا أَبُو  ي  دِ الِ ْبِن َعِليِّ ْبِن السِّ ، َحدَّ رَاِفٍع ُأَساَمةُ ْبُن  أَبُو َعِليٍّ
ارِِمي    ْبِن َسِعيدٍ   َعِليِّ  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َساملٍِ ال الدَّ نَا َحَكاَمةُ بِْنُت   ِِبِْصَر، َحدَّ ثَ ت ْ ُعْثَماَن ْبِن ِدينَاٍر، َأِخي َماِلِك  صَّائُِغ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ ِس ْبِن َماِلٍك، َخاِدِم النَِّبِّ نَ  أَ َعنْ ْبِن ِدينَاٍر،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ أَق َْرَبُكْم ِمِنِّ : قَاَل النَّ َسلََّم قَالَ  َصلَّى اَّللَّ  يَ ْوَم ِب  َصلَّى اَّللَّ
َمْوطِ  َمْن صَ اْلِقيَاَمِة يف ُكلِّ  نْ يَا  الد  َعَليَّ َصاَلًة يف  َأْكثَ رُُكْم  َولَ لَ ى عَ لَّ ٍن  اجْلُُمَعِة  يَ ْوِم  َقَضى هللاُ يَّ يف  اجْلُُمَعِة،  َلِة  ِماَئةَ ي ْ لَهُ  َحاَجٍة،    

َحَواِئِج الد  سَ  ِمْن  َوَثاَلِثنَي  اآْلِخَرِة،  َحَواِئِج  ِمْن  ِبَذِلَك  ْبِعنَي  يُ وَكُِّل هللاُ  َعَلْيكُ نْ يَا، ُثَّ  يُْدِخُل  َقرْبِِه َكَما  يُْدِخُلهُ يف  َدااَي، اْلَْ   مُ َمَلًكا 
ِه َوَنَسِبِه  َُيْرِبُِن َمْن َصلَّى  ُتهُ ِعْنِدي يف َصِحيَفٍة بَ ْيَضاَء " تِِه فَأُْثبِ ِإىَل َعِشريَ َعَليَّ اِبَسِْ

 رفه. لم أع فيه من# قال المحقق: إسناده 
 

حُمَمَّدُ   -  2774 ُموسَ َأْخرَباََن  ْبُن  َوحُمَمَُّد  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  بْ   أَبُ ا   نِ ى  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  ْبنُ ْلَفْضِل،  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  هللاِ   و   َعْبِد 
ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ِمْهَراَن اأْلَْصب ََهاِن    الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو ََيََْي، َعْن َأيِب فَاِطَمَة، َعنْ ِعْصَمةُ ْبُن ُسَلْيَمانَ   ، َحدَّثَ نَاَحدَّ ِد  مَّ حمَُ  ، َحدَّ

َمْن    ْبِن َعْجاَلَن، َعْن أَبِيِه، ِماَئَة َمرَّةٍ النَِّبِّ صَ َصلَّى َعَلى  قَاَل: قَاَل َعِليٌّ: "  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ اْلِقيَاَمِة   لَّى اَّللَّ يَ ْوَم  َجاَء 
 يَ ْعَمُل َهَذا "  انَ  كَ ِه ِمَن الن وِر نُوٌر، يَ ُقوُل النَّاُس: َأي  َشْيءٍ َوَعَلى َوْجهِ 

 فيه من لم أعرفه. سناده # قال المحقق: إ
 

ثَ نَا َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن قَاِنٍع احْلَاِفُظ، َحدَّ أَبُو َعْبِد هللاِ  َأْخرَبانَ  - 2777 ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َخاِلِد ْبِن  ثَ نَا َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل اْلَواِسِطي  ، َحدَّ ، َحدَّ
ث َ  ، َعْن َأيِب َِمَْلٍز،ْيٌم، َعْن َأيِب َهاِشٍم الر مَّ شَ ا هُ نَ يَزِيَد، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى ْبِن َعبَّادٍ َعْن قَ ْيِس    اِنِّ ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َرأَ  َنهُ َوَبنْيَ اْلب َيْ الن  َن  ُسورََة اْلَكْهِف يف يَ ْوَم ُجَُعٍة َأَضاَء لَهُ مِ اَّللَّ  ِت اْلَعِتيِق " وِر َما بَ ي ْ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو ا   -  2778 احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  ْبُن َعْبِد هللِا  ثَ نَا حمَُ َأْخرَباََن حُمَمَُّد  يَ ْعُقوَب، َحدَّ ْبُن  أَبُو ْلَعبَّاِس  ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، َحدَّثَ نَا   مَُّد ْبُن 
ثَ نَا اْبُن َْلِيَعةَ سْ اأْلَ  عَ َولِيِد ْبِن يٍب، َعِن الْ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحبِ َوِد، َحدَّ  َرُسوَل هللِا َصلَّى قَ ْيٍس، َأنَّ أاََب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ، َأْخرَبَهُ أَنَّهُ َسَِ

ُ َعَلْيِه   نَّةُ َذِلَك َبْت لَهُ اجلَْ قَ َبًة، َوجَ زًَة، َوَتَصدََّق َوَأْعَتَق رَ َوَعاَد َمرِيًضا، َوَشِهَد ِجنَا ،  ةِ ُمعَ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َواَفَق ِصيَاَم يَ ْوِم اجلُْ اَّللَّ
  َهَذا اْلَمْعََن، َحِديثًا َمْرفُوًعا  ُمرََّة ِبِِْسنَاِدِه، َعْن َجاِبٍر يف اْلي َْوَم ِإْن َشاَء هللاُ " َوَرَوى اْْلَِليُل ْبنُ 

 ه ابن لهيعة وفيه كالم. ي ف ادهإسن# قال المحقق: 
 

ْبُن عَ   -  2779 َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  بِب َغْ َأْخرَباََن  اْْلَاِِشِي   إِبْ َراِهيَم  ْبِن  َجْعفَ ْبِد هللِا  أَبُو  ثَ نَا  اْلَبْخرتَِ َداَد، َحدَّ ْبِن  َعْمرِو  ْبُن  حُمَمَُّد  يِّ ٍر 
ثَ نَا َعْبُد اْلَكِرمِي ْبِن  ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن اَنفِ ِم أَبُو ََيََْي اْلَقطَّاُن، حَ ثَ ي ْ اْلَْ الرَّزَّاُز، َحدَّ ثَ نَا أَبُو  بََة، َوَأخْ ٍع أَبُو تَ وْ دَّ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ

ثَ نَ َنْضٍر حمَُ  َحدَّ اْلَفِقيُه،  يُوُسَف  ْبُن  أَ مَُّد  َحدَّثَ نَا   ، ارِِمي  الدَّ َسِعيٍد  ْبُن  ُعْثَماُن  احلَْ وْ ت َ   بُوا  اَنِفٍع  ْبُن  الرَّبِيُع  ثَ بَةَ  اْْلَي ْ ثَ نَا  َحدَّ ْبُن  َلِب ،  ُم 
ث َ محَُ  ، قَاَل: قَاَل رَ نَا أَبُو َمْعَبٍد َحْفُص ْبُن َغْياَلَن، َعْن طَاُووٍس، َعْن َأيِب ْيٍد، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َأنَّ َرُسوَل هللاِ   يَةِ َواَويف رِ  َعَلْيِه َوسَ اْْلَاِِشِيِّ  ُ َم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة عَ " ِإنَّ هللاَ   لََّم قَاَل: َصلَّى اَّللَّ َعُث اأْلايَّ يَ ب ْ َوتَ َعاىَل  َئِتَها،   تَ بَاَرَك  َلى َهي ْ
َعُث اجْلُُمَعَة  بَ يَاًضا،  كالث َّْلِج أَْلَواُنُمْ  ْم، مَيُْشوَن يف َضْوئَِها،َدى، ِإىَل َكرميها ُتِضيءُ ْلَُ َتُْ ِس ُرو زَْهَراَء ُمِنريًَة، َأْهُلَها ََيُف وَن هِبَا كاْلعَ َويَ ب ْ



205 

 

الث َّقَ َوِرَُيُهْم َتْسطَُع َكاْلِمْسِك ََيُوُضوَن يف ِجبَاِل   يَ ْنظُُر ِإلَْيِهُم  يَْدُخُلوا اجلَْ اْلَكافُوِر،  تَ َعج بًا َحّتَّ  َُيَاِلطُُهْم   ،ةَ نَّ اَلِن اَل يُْطَرفُوَن  اَل 
 وَن "  اْلُمَؤذِّنُوَن اْلُمْحَتِسبُ  َأَحٌد ِإالَّ 

ثَِم ْبِن مُحَْيدٍ َواِحٌد، وََكَذِلَك َرَواهُ ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُهما وَلْفظُ   يُوُسَف، َعِن اْْلَي ْ
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو بَ  اْلمُ َأمْحَدَ ُأَساَمَة حُمَمَُّد ْبُن و بُ  أَ َأْخرَبانَ  -  2780   اِش، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ ْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن الن َّقَّ ْقِري ِِبَكََّة، َحدَّ
ثَ نَا حمَُ  ، َحدَّ ْن ََثِبٍت َبْصرِي ، عَ ا اأْلَْزَوُر ْبُن غَاِلٍب الْ َلْيٍم الطَّائِِفي ، َحدَّثَ نَ سُ   نُ  بْ مَُّد ْبُن حَبٍْر اْْلَُجْيِمي ، َحدَّثَ نَا ََيََْي َعِليِّ ْبِن اْلُمَثَنَّ

، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَالَ الْ  ، َوُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ ُ َعَلْيِه وَ   بُ نَاِنِّ مائَِة أَْلِف ت   سِ َعةٍ َسلََّم: " ِإنَّ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ يف ُكلِّ جُُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: َويف ِإْسنَاِدِه َضْعٌف،    "  ُبوا النَّارَ ِد اْست َْوجَ ُهْم ِمَن النَّاِر ُكل ُهْم قَ َعِتيٍق يُ ْعِتقُ  َلى َويف رَِوايَِة َغرْيِِه، َعْن َأيِب يَ عْ قَاَل اْلب َي ْ

 اَر " ُكل ُهْم َقِد اْست َْوَجُبوا النَّ "  :  ِثهِ َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ قَاَل َأَحُدُِهَا يف َحِدي
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

إِ   -  2781 اْلَعَلِوي   حُمَمٍَّد  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  زَْيُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثَ نَا  أَبُو  َحدَّ ثَ نَا  َحدَّ اِبْلُكوَفِة،  ُدَحْيٍم ْماَلًء  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر 
بَ  احلُْ   ،اِن  الشَّي ْ ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّث َ َحدَّ احْلُن َْيِِن ،  بْ َسنْيِ  َعاِمُر  ُمَفضَّلٍ نَا  اأْلَمْحَُر،    ُن  َجْعَفٌر  ثَ نَا  َحدَّ احْلََسِن،  أَبُو  مُحَْيٍد  الث َّْعَلِب   َعْن 

ُ َعَلْيِه َوسَ الطَّوِيِل، َعْن أََنٍس، قَ  َلِة اَمْن قَاَل َهِذِه اْلَكِلَماِت    "  َم:لَّ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َماَت  جْلُُمَعِة فَ َسْبَع َمرَّاٍت يف لَي ْ
َلِة َدخَ َك اْلي َْوِم َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن قَاَْلَا يف يَ ْوِم اجْلُمُ يف َذلِ  ِإالَّ    َلهَ إِ   َل اجْلَنََّة، َمْن قَاَل: اللُهمَّ أَْنَت َريبِّ اَل َعِة َفَماَت يف تِْلَك اللَّي ْ

 َما اْسَتطَْعُت، َضِتَك، َوانِصَييِت بَِيِدَك، َأْمَسْيُت َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدكَ َك، َويف قَ بْ اْبُن َأَمتِ  َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك وَ أَْنَت َخَلْقَتِِن، َوأانَ 
 َت " يَ ْغِفُر الذ نُوُب ِإالَّ أَنْ ْغِفْر يل ُذنُويِب ِإنَّهُ اَل ا، فَ ِب  َما َصن ََعُت أَبُوءُ بِِنْعَمِتَك، َوأَبُوءُ ِبَذنْ َأُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ 

 فيه من لم أعرفه. إسناده لمحقق: # قال ا
 

ثَ نَا حُمَمَّ ُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  2782  ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا نُ  بْ دُ ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ
ث َ ِإبْ َراهِ  ثَ نَا َعاِمُر ْبُن َصاِلٍح الز برَْيِي ،  ْبُن ُعْثَمانَ نَا ُمْصَعُب  يُم ْبُن اْلُمْنِذِر، َحدَّ ، َعْن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيهِ  الز برَْيِي ، َحدَّ

َها، قَاَلْت: " َكانَ   َعاِئَشةَ  ُ َعَلْيِه  ولُ سُ  رَ َرِضَي هللاُ َعن ْ َلَة  ا ظُهَِّر يف الصَّْيِف اْستَ َوَسلََّم ِإذَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ اجْلُُمَعِة،  َحبَّ َأْن يُظَهََّر لَي ْ
تَ  َلَة اجلُْ َوِإَذا َدَخَل اْلب َْيَت يف الشِّ  ُمَعِة "  اِء اْسَتَحبَّ َأْن َيْدُخَل لَي ْ

 َنِد الصَّفَّاِر " ِن َعبَّاٍس َوُهَو يف ُمسْ َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابْ  َأْضَعَف ِمْنُه، رُِوَي أَْيًضا ِمْن َوْجٍه آَخرَ وَ ،  امٍ " تَ َفرََّد ِبِه الز َبرْيِي ، َعْن ِهشَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبنُ   -  2783 َأمْحَُد  َسْعٍد  أَبُو  َبْكٍر حمَُ َأْخرَباََن  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ اْلَمالِيِِن ،  حُمَمٍَّد  خِّ   دُ مَّ   الشِّ ْبِن  هللِا  ُعب َْيِد  هللِا  ْبُن  َعْبُد  ثَ نَا  َحدَّ ْبُن  رِي، 
اأْلَ ُسَلْيمَ  ْبِن  ْبُن  اَن  ثَ نَا َخاِلُد  ، َحدَّ ْبُن َعِليٍّ ثَ نَا ُشْعَبُة، َحدَّث َ ْشَعِث، َحدَّثَ نَا َعْمُرو  ْعُت  احْلَاِرِث، َحدَّ ْبُن َعطَاٍء، قَاَل: َسَِ يَ ْعَلى  نَا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ أَْفَضلَ َك َأنَّ َرسُ : أَما بَ َلغَ اْبَن ُعَمَر، قَاَل حِلُْمرانَ ِد الرَّمْحَِن، َُيَدُِّث َأنَّ  بْ عَ   نَ اْلَولِيَد بْ   وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْبِح يَ ْوَم اجْلُُمَعِة يف َجَاَعٍة " الصََّلَواِت ِعْنَد هللِا َصاَلةُ الص  
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 رجاله ثقات. ه نادإس # قال المحقق:
 

دَّثَ نَا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا  يٍّ احْلَاِفُظ، حَ اِمغَاِن ، َحدَّثَ نَا أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن َعدِ مْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ أَبُو َمْنُصوٍر أَ   َأْخرَبانَ   - 2784
، َوأان َسأَْلتُهُ َعَلى َشطِّ النِّيِل أبَِ بْ  ثَ نَا أَ َعَليَّ ِمْن ِحْفظِ   َم، فََأْمَلىي َخِْ ِن َمْهِديٍّ ، َحدَّثَ نَا بُو ُمْصَعٍب َأمْحَُد ْبنُ ِه، َحدَّ  َأيِب َبْكٍر الز ْهِريِّ

ُ  ْن أَبِيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ  َأيِب َحازٍِم، عَ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبنُ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم: " ِإنَّ َلُكْم يف    هِ يْ َعلَ اِعِديِّ
 ِة " لِْلُجُمَعِة، َواْلُعْمَرةُ اْنِتظَاُر اْلَعْصِر بَ ْعَد اجْلُُمعَ  ةُ اْلتَهِجريًة، فاحْلَجَّ لِّ ُجَُعٍة َحجًَّة َوُعْمرَ كُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  الْمُؤَذِّنِيَ لُ فَضْ وَ   الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلص لَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،   فَضْلُ 
 

ثَ نَا أَبُو إِ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ اَن َعِلي  َأْخربََ   -  2790 ِْمِذي  ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهي َْسَاِعيَل الرتِّ َم ، َحدَّ
َثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرثِ  ،ربََ خْ ، أَ ْبِن اْلَعاَلِء، َحدَّ َثِِن حُمَمَُّد ْبُن الْ  ِن َعْبُد هللِا ْبُن َساملٍِ ثَ نَا أَبُو عمر أن حُمَمَُّد ْبُن  َعاِمٍر، َحدَّ َولِيِد ْبِن  َحدَّ

الث ََّقِفي ، حَ  ْبَن ُذَؤْيبٍ َأيِب ُسْفيَاَن  َأنَّ قَِبيَصَة  قَاَل    دَّثَ ُهْم  أَنَّهُ  ِباَلٍل،  َعَلْيِه  ولِ سُ لِرَ اْْلَُزاِعي  َحدَّثَُه، َعْن   ُ ِإنَّ   هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم: 
َوي َ النَّاَس يَ تَّ  ت َُغوَن َمعَ ِجُروَن  َنْسَتِطيُع َأْن  ب ْ بُ ُيوَِتِْم، َواَل  َومَيُْكثُوَن يف  تَ ْرَضىاِيَشُهْم،  اْلُمَؤذِّنُوَن   نَ ْفَعَل َذِلَك فَ َقاَل: " َأاَل  ِباَلُل  اَي 

 َم اْلِقيَاَمِة " وْ ي َ  قًاَأْطَوُل النَّاِس َأْعنَا
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

ثَ نَا أَبُو َعمْ ِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َنصْ   -  2796 ثَ نَا ِإبْ َراِهيمُ َبْكٍر اْلَفاِرِسي ، قَااَل: َحدَّ ثَ نَا   رِو ْبُن َمطٍَر، َحدَّ ، َحدَّ ْبُن َعِليٍّ
ث َ  ََيََْي، َحدَّ ْبُن  أَ نَ ََيََْي  قَ ْيسٍ بُ ا  َأيِب  َعْن  ُمَعاِويََة،  ُعبَادَ و  َعْن   ، الدَِّمْشِقيِّ َنِسيٍّ   ْبِن  َأيِب َة  َعْن  َمْوىَل ،  ثَ ْواَبَن،  َعْن   ، السَُّكوِنِّ َمْرمَيَ   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَ َرُسوِل هللِا صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: لَّى اَّللَّ ْوَجَب هللاُ َلهُ اجْلَنَّةَ  اَفَظ َعَلى اأْلََذاِن َسَنًة أَ حَ  نْ " مَ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 " 

 ضعيف جدا. ق: إسناده # قال المحق
 

ثَ نَا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوسُ  -  2798 ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ِن  بَااحْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّي ْ َف اأْلَْصب ََهاِن ، َحدَّ
ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن َمْيُموٍن الس    ثَ نَا َعْبدُ َوزِي ، َحدَّ َد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَمرْ ْبُن َأمحَْ  ، َحدَّثَ نَا َمْنُصوُر ْبُن زَاذَ اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاٍث، َحدَّ اَن، َلِمي 

أَ  َع  أَنَّهُ َسَِ  ، َأيِب ُعَمَر اْلِكْنِديِّ اْْلُدْ رَ  هُ ابَ َعْن  َوَأاَب َسِعيٍد  ْعنَا رَ يْ َرَة،  يَ ُقواَلِن: َسَِ يَ ُقوُل: " ِإنَّ  َصلَّى اَّللَُّ ُسوَل هللِا  ِريَّ،   َعَلْيِه َوَسلََّم 
اْلُقْرآَن  ِمَّا َبنْيَ النَّاِس رَُجٌل ق َ   غَ رُ يَ فْ يَ ُهوُْلُْم فَ زٌَع، َواَل يَ نَاُْلُْم ِحَساٌب َحّتَّ     َعَلى َكِثيٍب ِمْن َمْسٍك َأْسَوَد اَل َثاَلثًَة يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  َرأَ 

نْ يَا فَ َلْم َيْشغَُلهُ َذِلَك َعْن ٌل َِمْلُوٌك ابْ تُِلَي اِبلرِّقِّ يف ارَُجٌل َأذََّن َوَدَعا ِإىَل هللِا اْبِتغَاَء َوْجِه هللِا، َورَجُ  رَاُضوَن، وَ قَ ْوًما َوُهمْ فََأمَّ ِبِه   لد 
 "  ةِ طََلِب اآْلِخرَ 

 فه. فيه من لم أعر قال المحقق: إسناده # 
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ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 2802 ثَ نَا ُأَسْيُد حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي اجْلُْعِفي ، ُكو اِس اأْلََصم ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن  احْلَاِفُظ، َحدَّ يفٌّ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َريْ َرَة، أَ َعْن َأيِب هُ   َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة،   اْلَفْضِل، َعْن حُمَمَِّد ْبنِ نُ  بْ ي  ْبُن زَْيٍد، َحدََّثِِن َعدِ  نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َأوَّاٌب " َعِدي  ْبُن اْلَفْضِل لَْيَس اِبْلَقِويِّ اِفُظ َعَلى رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر ِإالَّ قَاَل: " اَل َيَُ 
 ضعيف. قق: إسناده المح # قال

 

ي َ ْخرَبانَ أَ   -  2804 ْبُن  حُمَمَُّد  احْلََسِن  أَبُو  أَبُ   َحدَّثَ نَا  اِبلطَّابَِراِن،  اْلَفِقيهُ  ْبنُ ْعُقوَب  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  الن َْوقَاِن  و  َعْمَرَوْيِه  ْبِن  َأمْحََد    ،
حُمَمٍَّد الط وِسي ، حَ  ْبُن  َْتِيُم  ثَ نَا  ثَ نَ   اثَ نَ دَّ َحدَّ َسِعيٍد، َحدَّ ْبُن  زَيْ ُسَوْيُد  ْبُن  الرَِّحيِم  َعْبُد  اْلَعمِّي  ا  أَبِيٍد  َعْن  َعْن ،  اْلَعالَِيِة،  َأيِب  َعْن  ِه، 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُحَذيْ َفَة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ُلوا الرَّْكَعَتنْيِ بَ ْعَد اْلَمْغِرِب ِلرتُْ هللِا َصلَّى اَّللَّ  َع اْلَعَمِل " مَ   َعاف َ : " َعجِّ
 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس

 

ثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  2805 ثَ نَ َسِن اْلَعَلِوي ، َحدَّ َساَمَة، َحدَّثَ نَا َجرِيُر ا أَبُو اأْلَْزَهِر، َحدَّثَ نَا أَبُو أُ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َزَّاُر، َحدَّ
اْلَبَجِلي   أَي وَب  أَبُو زُْرَعَة، قَاَل: َسَِ ث َ دَّ ، حَ ْبُن  يَ ُقولُ نَا  َأاَب ُهَريْ َرَة،  َأحْ ْعُت  َثاَلٌث  َعَلْيِه  َفظُُهنَّ مِ :   ُ اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ َأيِب  ْن َخِليِلي 

َضِر،  الت َّْوبَِة: " اْلوِت ُْر قَ ْبَل الن َّ َوَسلََّم َنِبِّ  ٍم َوُهَو َصْومُ   مُ وْ َوصَ ْوِم، َوَصاَلةُ الض َحى يف السََّفِر َواحلَْ   الدَّْهِر " َثاَلثَِة أايَّ
إسناده   المحقق:  قال  )لحد]ا  ضعيف.#  النسائي  عند  "1677يث  بلفظ:  خليلي  (  َل   الوترِ  :بثالثٍ أوصاني   اللهيِل، أوه

حى تيِ كعورَ   [ ." لِ  َشهرٍ من ك  أيهامٍ  ثالثةِ  وصوِم الضُّ
 

ث َ اَن، َحدَّثَ نَا ِدْعِلُج ْبُن أَ ر ِبشْ ُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ   -  2808 ثَ نَا ُدوسِ السَّ   نَا ُعَمُر ْبُن َحْفصٍ مْحََد، َحدَّ ي ، َحدَّثَ نَا َعاِصٌم، َحدَّ
َثِِن َعْبدُ َأيِب َعِلي  ْبُن َعاِصٍم، َأْخرَبَِن  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى لَ قَاهُ هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاَب، َرِضَي هللاُ َعنْ   ََيََْي اْلَبكَّاُء، َحدَّ ُ  : َسَِ اَّللَّ

يَ قُ  َوَسلََّم  َأْربَ َعَلْيِه   " رََكَعاتٍ وُل:  السََّحرِ   ُع  ِبَصاَلةِ  يُ ْعَدْلَن  الظ ْهِر  قَ ْبَل  الزََّواِل  اَّللَُّ   بَ ْعَد  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  وقَاَل  قَاَل:  َعَلْيِه  "   
 بُِّح هللاَ تِْلَك السَّاَعَة " سَ يُ  وَ َوَسلََّم: " َولَْيَس َشْيٌء ِإالَّ َوهُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو َعبْ َأْخربََ   -  2809 اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، حَ اَن  أَبُو  أَ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  اْلَولِيِد،  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثَ نَا  ثَ نَا اأْلَْوزَاِعي ،  دَّ ْخرَبَِن َأيِب، َحدَّ
َثِِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َعْنُه، قَالَ َرِضَي هللاُ ْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب إْخَواِن، َعْن َأيِب اْللد، عَ  ضُ عْ  ب َ َحدَّ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا سَ اَلِت اأْلَف ْيَاُء، َورَاَحِت اأْلَْروَ زَ   ْْلوَّاِبنَي َغُفورًا " أْلَوَّاِبنَي، َوِإنَّهُ َكاَن لِ ا ةُ اعَ اُح فَاطْلُُبوا ِإىَل هللِا َحَواِئَجُكْم فَِإنَّ
 فيه جهاله. ده # قال المحقق: إسنا

 

بْ   -  2814 َحاِجُب  ثَ نَا  َبْكٍر، َحدَّ أَبُو  اْلَقاِضي  ْبُن  َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َأمْحََد، َحدَّ الزَّْهَراِن  ُن  َفَضاَلَة  ْبُن  ُمَعاذُ  ثَ نَا  ح  ،  ََيََْي، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا أَبُو إِ ْلَفْضِل، قَاُموَسى ْبِن ااحْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن    َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  ِْمِذي ، اَل: َحدَّ َْسَاِعيَل الرتِّ

ثَ نَا أَ  ثَ نَا ََيََْي َحدَّ ُتهُ ، قَاَل َبْكرٌ ، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيمٍ ي وَب، َعْن َبْكِر ْبِن َعْمرٍوأَ ُن  بْ   بُو زَْيٍد ُمَعاذُ ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّ َعْن َأيِب   : َحِسب ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " إِ َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّ  نْيِ َْتَْنعاِنَك خَمَْرَج  تَ عَ رَكْ َذا َخَرْجَت ِمْن َمْنزِِلَك ِإىَل الصَّاَلِة َفَصلِّ  ى اَّللَّ
 َنعاِنَك َمْدَخَل السَّْوِء "ْكَعَتنْيِ ْتَْ َك َفَصلِّ َر ْوِء، َوِإَذا َدَخْلَت َمْنزِلَ السَّ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلَما  -  2815 َسْعٍد  أَبُو  ، َحدَّ َأْخرَباََن  َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  ثَ نَا  ْبُن احلسن،حُ   نَاث َ لِيِِن ، َحدَّ قَالُوا:َوَغرْيُهُ   َذيْ َفةُ  أَُميَّةَ   ،  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ
ثَ نَا سعد ْبُن َعْبِد احلَْ حُمَمَّ  ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيَد ْبِن  ِميِد ْبِن َجْعَفٍر، حَ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ ، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب دَّ   ُقَدْيٍد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكِثريًا َكِثريًا َكثِ : قَاَل َرسُ يْ َرَة، قَالَ ِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهرَ ، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعبْ ريٍ ثِ كَ  ريًا: " ِإَذا َدَخَل وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َتهُ َفاَل َيِْلْس حَ دُ َأحَ َل  َفاَل َيِْلْس َحّتَّ يصلي رَْكَعَتنْيِ، َوِإَذا َدخَ   َأَحدكم اْلَمْسِجدَ  ٌل َلهُ ِمْن  هللاَ َجاعِ ّتَّ يصلي رَْكَعَتنْيِ، فَِإنَّ ُكْم بَ ي ْ
 رَْكَعت َْيِه يف بَ ْيِتِه َخرْيًا " 

 تَ َقدََّم َلهُ َشاِهدٌ  الَِّذي ا اإْلِْسنَاِد، َواإْلِْسنَادُ أَْنَكَرهُ اْلُبَخاِري  هِبَذَ 
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ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع،  ي ، َحدَّثَ نَا َحاجِ ُن احْلََسِن احْلريِ بُو َبْكٍر َأمْحَُد بْ رَباََن أَ َأخْ   -  2816 ثَ نَا ِإب ْ ُب ْبُن َأمْحََد الط وِسي ، َحدَّ َراِهيُم َحدَّ
َثِِن َأيِب  َك، َأاَل   أُْهِدي لَ ُس اَي َعمَّ َرُسوِل هللِا َأاَل ِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي َعبَّا يْ لَ  عَ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْبُن احْلََكِم، َحدَّ

أْ رَ اق ْ  فَ ِمْن لَْيٍل ِشْئَت َأْو ِمْن َنَاٍر، فَِإَذا َكربَّْتَ اَل َأْحُبوَك، َصلِّ َأْرَبَع رََكَعاٍت  َنُحَك، َأاَل أَُزوُِّدَك، َأاَل َأَهُب َلَك، َأاَل أُْعِطيَك، أَ َأمْ 
أَ ًة ُسْبَحانَ َعْشَرَة َمرَّ   ِمْن ِقَراَءِتَك فَ ُقْل ََخْسَ َما ِشْئَت فَِإَذا فَ َرْغَت   ، َواَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َوهللاُ  ْكرَبُ، ُثَّ ارَْكْع فَِإَذا   هللِا، َواحْلَْمُد َّللَِِّ

اْرَفعْ رََكْعَت   رَاِكٌع، ُثَّ  َوأَْنَت  َعَشَر َمرَّاٍت  قَ ْبَل  كَ ْأسَ رَ   فَ ُقْل  َمرَّاٍت  َعْشَر  فَ ُقْل  ا  َساِجًدا، ُثَّ  فَ ُقْلَأْن َتَِرَّ  َعْشَر مَ ْسُجْد  رَّاٍت َها 
اْرَفْع رَْأَسَك فَ ُقْلَها َعْشَر مَ  الثَّانَِيَة فَ قُ َوأَْنَت َساِجٌد، ُثَّ  اْسُجِد  اْرَفْع  رَّاٍت، ُثَّ  َوأَْنَت َساِجٌد، ُثَّ  فَ ُقْلَها   كَ سَ رَأْ ْلَها َعْشَر َمرَّاٍت 

َأنْ  قَ ْبَل  قَ َرْأتَ ت َ   َعْشًرا  فَاق َْرْأ َكَما  قُْم  بَ عْ ُقوَم، ُثَّ  َمرًَّة  َعْشَرَة  قُ ْلَها ََخَْس  قُ ْلَها َعشْ ، ُثَّ  تَ ْقَرَأ، ُثَّ  َأْن  الرَّْكَعِة َد  قْلَت يف  ًرا َكَما 
، َصلَِّها ِإِن اْسَتطَْعَت  َعاَلنِي ََتهُ ، َوِسرَّهُ وَ ميَُه، َوَعْمَدُه، َوَجْهَلهُ  وََكِبريَُه، َوَحِديثَهُ َوَقدِ هُ ريَ َصغِ ، ُثَّ اْلبَاِقي، فَِإنَّهُ يَ ْغِفُر َلَك َذنْ َبَك  اأْلُوىلَ 

 َدًة "  الَّ َفِفي ُعُمِرَك َمرًَّة َواحِ إِ وَ  ًة،لِّ َشْهٍر َمرًَّة، َوِإالَّ َفِفي ُكلِّ َسَنٍة َمرَّ ُكلِّ ُجَُعٍة َمرًَّة، َوِإالَّ َفِفي كُ ُكلَّ يَ ْوٍم َمرًَّة، َوِإالَّ َفِفي  
، َعْن ِإبْ رَ   ِفٍع ُمْرَساًل َوَرَواهُ ِإْسَحاقُ َهَكَذا َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن رَا ْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن اِهيَم ْبِن احْلََكِم، َعْن أَبِيِه، عَ ْبُن إِبْ َراِهيَم احْلَْنظَِلي 

  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َّللَُّ ى الَّ َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ صَ 
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الْخرَبانَ أَ   -  2822 احْلََسِن  أَبُو  ثَ نَا  ِإْسَحاَق، َحدَّ َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبنُ   ُعْثَماُن  بَُكرْيٍ،    طََّرائِِفي ، َحدَّثَ نَا  ْبُن  ََيََْي  َسِعيٍد، َحدَّثَ نَا 
ثَ نَا َصلِّي  َم، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ قَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب يُ ِد ْبِن َأْسلِ ٍك، َعْن زَيْ ، ِفيَما قَ َرأَ َعَلى َمالِ ، قَاَل: وَحدَّثَ نَا اْلَقْعَنِب  كٌ الِ مَ  َحدَّ

حَ  َشاَء هللاُ  َما  اللَّْيِل  َأْهَلهُ ِمَن  أَيْ َقَظ  اللَّْيِل  آِخِر  ِمْن  ِإَذا َكاَن  لِ ّتَّ  " الصَّاَل لصَّ   َويَ ُقوُل َْلُْم:  ُلو هَ اَلِة  َويَ ت ْ  ،" الصَّاَلَة  اآْليَةَ َة   ِذِه 
 [ 132ْهَلَك اِبلصَّاَلِة{ ]طه: }َوْأُمْر أَ 
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َبَة، َحدَّثَ نَا الْ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن بْ َحدَّ ،  ، َحدَّثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو سعد اْلَمالِيِِن    -  2824 َولِيُد ْبُن ِن قُ ت َي ْ
َبَة، َحدَّ  ،  زِي  َعنَعْنِسي ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب اْلَعاَلِء الْ ُن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيِب اجْلَْوِن الْ ثَ نَا اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلٍم، َأْخرَبَِن َعْبُد الرَّمْحَِن بْ ُعت ْ

ُ َعَلْيِه َوسَ َعْن َسْلَماَن، َعِن النَِّبِّ  َلُكْم، وَ " َعَلْيُكْم لََّم قَاَل:  َصلَّى اَّللَّ ، َوقُ ْربَةٌ  ِبِقيَاِم اللَّْيِل، فَِإنَّهُ َدْأُب الصَّاحِلِنَي قَ ب ْ َهاٌة َعِن اإْلُِثِْ َمن ْ
اِء َعِن اجْلََسِد " ةٌ َردَ طْ  هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْكفرٌة لِلسَّيِّئَاِت، َومَ ِإىَل    لِلدَّ
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ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد   اَن أَبُوَأْخربََ  -  2828 ثَ نَا َسْعَداُن ْبُن نَ احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّ قَاَل: وَأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر   ْصٍر،الصَّفَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا َعْوٌف اأْلَْعَرايِب ، َعْن َأيِب خَمْل ْبُن يُوُسَف اأْلَ َحدَّثَ نَا ِإْسَحاقُ    ْبِن يَزِيَد، قَااَل:نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد هللاِ ث َ دَّ حَ   الرَّزَّاُز، د، َعْن  ْزَرُق، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ أَْفَضُل؟ قَاَل: َسأَْلُت َرُسولَ   ْيلِ لَّ ْسِلٍم، قَاَل: قُ ْلُت أِلَيِب َذرٍّ: َأي  َصاَلةٍ الَأيِب اْلَعالَِيِة، َعْن َأيِب مُ  َقاَل:  َوَسلََّم ف َ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: حَ ُف اللَّْيِل " َلْفُظ َحِديِث حُمَمٍَّد َويف رَِوايَِة َسْعَدانَ " ِنصْ  َثِِن أَبُو ُمْسِلٍم، َوقَاَل يف آِخرِِه: " ِنْصفُ ، َعْن َعْوٍف اأْلَْعَرايِبِّ  دَّ

 ِل، َوقَِليٌل فَاِعُلهُ " يْ لَّ ال
 حسن.: إسناده المحقق # قال 

 

ثَ نَا يُونُ بُو َبْكِر ْبُن فُورَ َأْخرَباََن أَ  - 2829 َد، َحدَّثَ نَا ِهَشاٌم، َعْن ُس ْبُن َحِبيٍب، َحدَّثَ نَا أَبُو َداوُ ٍك، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ
 َوَسلََّم: " ِإَذا بَِقَي ثُ ُلُث اللَّْيِل قَاَل هللاُ  َعَلْيهِ  َصلَّى اَّللَُّ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َأيِب ُهَري ْ   َعنْ ،  ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ 

 أَُلِِن أُْعِطيِه " َأْرزُقُُه، َمْن َذا الَِّذي َيسْ  ِِن زِقُ ُف الض رَّ َأْكِشُف َعْنُه، َمْن َذا الَِّذي َيْسرتَْ َوتَ َعاىَل: َمْن َذا الَِّذي َيْسَتْكشِ  تَ بَاَركَ 
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ْبِن ا  -  2830 ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  أَبُو حُمَمٍَّد  أَبُو ُعْثَماَن  َأْخرَباََن  ثَ نَا  أَبُ   َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللاِ ْلُمَؤمَِّل، َحدَّ  نيٍ َحصِ و  اْلَبْصِري ، َحدَّثَ نَا 
بْ  احْلَُسنْيِ  ْبُن  بِب َْغَداَد، حَ ِن حَ حُمَمَُّد  اْلُكوفَِة  قَاِضي  الضَّبِّ  ِبيٍب  ُموَسى  ْبُن  ََثِبُت  ثَ نَا  اأْلَْعَمشِ دَّ َعِن  َشرِيٌك،  ثَ نَا  َأيِب  ، َحدَّ َعْن   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَ  ث َ ِل َحُسَن َوْجُههُ اِبلن ََّهاَمْن َكثُ َرْت َصاَلتُهُ اِبللَّيْ "  :  مَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَا أَبُو  ِر " َوَحدَّ
َهِقي ، َحدَّ عُ  ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َي ْ ثَ نَا اْلَفْضُل  ثَ نَا شَ ْثَماَن، َحدَّ ْبُن ُموَسى، َحدَّ ََثِبُت  أَبُو حُمَمٍَّد،ثَ نَا  ِِبِْثِلِه َسَواًء، َأْخرَباََن  أَبُو  ث َ دَّ حَ   رِيٌك  نَا 

؟ َواْبُن احْلِمَّاِنِّ َعْن َهَذا   لِثَاِبٍت:  يَ ُقوُل قُ ْلتُ ْعُت اْلَفْضَل ْبَن حُمَمٍَّد  ُعْثَماَن، قَاَل: َسَِ  احْلَِديِث؟ قَاَل: اَي ُبَِنَّ  أَْيَن اْبُن اأْلَْصب ََهاِنِّ
ُعوا َهُؤاَلِء مَلْ َأَْسَْع َأاَن وَسَِ   َكْم ِمنْ  ْعُت أاََن َحِديثًا  اَن، َومَلْ َيْسَمْع َهُؤاَلِء فَ أَ ُت  عْ َأْشيَاَء َسَِ ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  أُق َْبُل؟ أَ َواِحًدا َأاَل ِإْن َسَِ

ثَ نَا أَبُو َعْمرِو هللِا قُ ْلُت ِلُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد    :الَ ، قَ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َكاِمٍل أَبُو اأْلَْصَبغِ ْبُن السَّمَّاِك، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد    احْلَاِفُظ، َحدَّ
تَ ُقولُ  َما  َُّنرَْيٍ  َوِعبَا  ْبنِ    يف ََثِبتِ ْبِن  َوِديٌن َوَصاَلٌح  َوِإْساَلٌم  َفْضٌل  لَهُ  تَ ُقوُل يف َحِديِث ُموَسى؟ قَاَل: " َشْيٌخ  َما  َدٌة "، قُ ْلُت: 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   يُ ت ََوهَُّم َعَلْيِه "  َذِلَك َفاَل  َأمَّا َغرْيُ : " غََلٌط ِمَن الشَّْيِخ، وَ َكثُ َرْت َصاَلتُُه. . . .؟ قَالَ   نْ مَ  مَ َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف والحديث باطل. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ََيََْي ْبنُ احلَْ  ِليٍّ اِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن عَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 2831  ثَ نَا َعْبدُ  حُمَمَِّد ْبِن َصاِعٍد، َحدَّ اِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا خَمَْلُد ْبُن يَزِيَد، َحدَّثَ نَا ُسفْ احْلَِميِد بْ     َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يَاُن، َعْن زُبَ ْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعنْ ُن اْلُمْستَاِم، َحدَّ
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: " ملَْ  َصَدَقِة الَهاِر َكَفْضلِ اللَّْيِل َعَلى َصاَلِة الن َّ   ْيِه َوَسلََّم: " َفْضُل َصاَلةِ لَ عَ  رِّ َعَلى َصَدَقِة اْلَعاَلنَِيِة " قَاَل أَبُو َعِليٍّ يَ ْرفَ ْعهُ َغرْيُ   سِّ
يَزِيدَ  ْبِن  "  خَمَْلِد  َمْوقُوٌف  َوالصَِّحيُح  ِفيِه   َوَأْخطَأَ 

 حسن.ه ادإسنق: # قال المحق
 

ثَ نَا أَبُو أَ و َسْعٍد اْلَمالِيِِن  َأْخرَباََن أَبُ  - 2836 ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ ، َحدَّ ْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد مَِّد ْبِن عَ مْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا وَِكيٌع، َعْن َسعِ بْ  ُ َعَلْيِه ُل هللِا َصلَّ : قَاَل َرُسو حْلََسِن، َعْن ََسَُرَة، قَالَ َبِشرٍي، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن ا  نِ بْ   يدِ ُن َأاَبَن اْلب َْلِخي ، َحدَّ ى اَّللَّ

ن َيْ َوَسلََّم: " ِإنَّ لِلشَّْيطَاِن ُكْحاًل َوَلعُ  ُلهُ فَ يُ ثَ قُِّل َعي ْ َحِديِث َسِعيِد ْبِن َخاِلِد  َويف "، ِه َعِن الصَّاَلِة، َويَ ْلَعَقهُ فَ َيْذِرُب ِلَسانُهُ وقًا فَ ُيَكحِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َما َهبَّ النَِّب  َصلَّى ا  ِج النَِّبِّ ْعِض َأْزَوا ِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن ب َ بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن نَ ْوٍم قَ َصلَّى اَّللَّ ط  ِإالَّ َوَقَع  َّللَّ

 "  َساِجًدا 
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

ثَ نَا أَبُو ِإْسحَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اْلَفا  -  2837 ثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس، َحدَّثَ نَا اْلُبَخاِري  اَق اأْلَصْ ِرِسي ، َحدَّ اَل: قَاَل  ، قَ ب ََهاِن ، َحدَّ
ثَ نَا اْبُن ِإْسَحاَق، يَ ْعِِن، َعْن َسِعيدِ يل ُعب َْيٌد، َحدَّثَ نَا يُو   اِلِد ْبِن َعْمرٍو، خَ  نِ  بْ ُنُس، َحدَّ

 عنعن.  رجاله ثقات غير ابن اسحاق مدلس وقدق: إسناده # قال المحق
 

َثِم، َحدَّثَ نَا عَ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّثَ نَا مَحَْزةُ   -  2838  ْبُن  هللاِ ُد  بْ ثَ نَا َعْبُد اْلَكِرمِي ْبِن اْْلَي ْ
ثَ نَاحُمَمَِّد ْبِن الرَّبِي ، َعِن الْ  عَ ْبنُ  مُحَْيدُ   ِع اْلِكْرَماِن ، َحدَّ َهاِل ْبِن َعْمرٍو، َعْن َزرٍّ، َعنْ ْبِد الرَّمْحَِن الر ؤاِسي ، َعْن أَبِيِه َأْعِِن احْلَارِِثيَّ  ِمن ْ

 ِبَصاَلِة اْلِعَشاِء "   ٌل فَآَذنَهُ َجاَءهُ ِباَل  فَ َلْم يَ َزْل ُيَصلِّي َحّتَّ   َوَسلََّم َفَصلَّى اْلَمْغِربَ هِ َليْ عَ  ُحَذيْ َفَة: " أَنَّهُ أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ِإبْ َراهِ اَل: َحدَّثَ نَا أَبُو َعْمرِو بْ ا، قَ ي  َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَفاِرسِ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،  -  2839 يُم ُن َمطٍَر، َحدَّ
ْهلِ ْبُن َعلِ  ثَ نَا اْلُمْعَتِمُر بْ يٍّ الذ  ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َحدَّ َثِِن َعْبُد هللِا، قَاَل: ُسِئَل ُعب َْيٌد َمْوىَل  ُن ُسلَْيَماَن، قَاَل: قَاَل َأيِب، َحدَّ ي 

ُ َعَلْيِه َوسَ هللاِ ِل ُسو رَ  ُ عَ وَل هللِا َصلَّ لََّم َهْل َعِلْمَت َأنَّ َرسُ  َصلَّى اَّللَّ ، قَاَل: " نَ َعْم  َلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْمُر اِبلصَّاَلِة بَ ْعَد اْلَمْكتُوبَةِ ى اَّللَّ
 اْلِعَشاِء " َبنْيَ اْلَمْغِرِب وَ 

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

َعْبدِ ربََ َأخْ   -  2841 أَبُو  احْلَاِفظُ اَن  هللِا  أَبُ   الصَّفَّارُ ، َحدَّثَ نَا  هللِا  َعْبِد  ُعب َْيُد هللاِ و  ِمْهَراَن، َحدَّثَ نَا  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ْبُن ُموَسى،  ، َحدَّ  
ثَ نَا ِإْسَرائِيُل، َعِن احْلََكِم،  حَ   َما يَ ْهَجُعوَن{ ]الذارايت: }َكانُوا قَِلياًل ِمَن اللَّْيلِ   :ِلهِ وْ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف ق َ دَّ

َلٌة يَ نَاُموَن َحّتَّ ُيْصِبُحوا اَل ُيَصل وَن ِفيَها " ر  هِبِْم [، " اَل ْتَُ 17  لَي ْ
 رجاله ثقات. محقق: إسناده ل ال# قا
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ثَ نَ وَ   -  2842 ثَ نَاُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الْ و  بُ ا أَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّ  الن َّْرِسي ،  ُعب َْيِد هللاِ َأمْحَُد ْبنُ   َواِحِد الزَّاِهُد، َحدَّ
ثَ نَ  ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َحدَّ َهالِ َحدَّ َلى، َعِن اْلِمن ْ ِلياًل ِمَن اللَّْيِل قَ وا  انُ ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }كَ ا اْبُن َأيِب لَي ْ

َلٍة ي َ َكانُوا ُكلَّ   [ قَاَل: "17ُعوَن{ ]الذارايت:  َما يَ ْهجَ   نَاُموَن ِفيَها َحّتَّ ُيْصِبُحوا اَل ُيَصل وَن ِفيَها "   لَي ْ
 رجاله ثقات. إسناده لمحقق: # قال ا

 

  فِي ذَلِكَ رَنَا عَنِ الس لَفِ الص الِحِيَ ضَ حَ   مَا ص لَاةِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا لَيْل ا وَنَهَارًا وَ تَحْسِيُ ال 
 

ثَ نَا ُحَسنْيُ ْبُن احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، حَ ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  2847 دَّ
، َعْن زَائِ  ْعُت َأيِب، يَ ُقولُ   ْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيِد هللِا،عَ   َة،دَ َعِليٍّ اجْلُْعِفي  ْعُت أَ قَاَل: َسَِ ُ اَب ُهَريْ رَ : َسَِ َة، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّمَ  ُوُضوَءُه،  َعَلْيِه  َُيِْسُن  َعْبٍد  ِمْن  َما   " َصاَل :  ِإىَل  ََيُْرُج  ُثَّ  َلُه،  َويَُكمِّ فَ يُ ظ  ال   ةِ َوُيْسِبَغُه،  هِبَا  يُ َؤذَُّن  ِحنَي  رُُكوَعَها  ْهِر  ْكِمُل 
َلَها َوَما ُهَو َكاِئٌن بَ ْعَدَها يف َذِلَك ، ِإالَّ َكفَّ َوُخُشوَعَها َوُسُجوَدَها  اْلي َْوِم " َرْت َما َكاَن قَ ب ْ

اإْلِْسنَاِد، َعنْ  ْبُن ُعب َْيِد هللِا، قَ   َوهِبََذا  َثِِن ََيََْي  أَ : َسَِ الَ زَاِئَدَة، َحدَّ ْعُت  َأيِب يَ ُقوُل: َسَِ ِعْنَد  ِت السَّرِقَ اَب ُهَريْ َرَة، يَ ُقوُل: ذُِكرَ ْعُت  ةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َأي  السَّ َرسُ  ى  َصلَّ   : الرَُّجُل َيْسِرُق ِمْن َأِخيِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ رِقَِة تَ ُعد وَن أَق َْبُح "، فَ َقالُوا وِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَسلََّم: "   َعَلْيِه   ُ الَّ اَّللَّ السَّرِقَِة  أَق َْبَح  َيْسِرقُ ِإنَّ  "،  ِذي  يُِتم    َصاَلتَهُ  اَل   " قَاَل:  َأَحُداَن َصاَلتَُه؟  َيْسِرُق  َواَل قَالُوا: َكْيَف  رُُكوَعَها   
 وَعَها " ُسُجوَدَها َواَل ُخشُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا خَمْلَ  اْلَمعْ ُن َأيِب و احْلََسِن حُمَمَُّد بْ بُ  أَ انَ َوَأْخربََ  - 2848 ث َ ُروِف اْلَفِقيُه، َحدَّ نَا َسِعيُد ْبُن َعِجٍب ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن خَمَْلٍد الدَّقَّاُق، َحدَّ
ثَ نَاأَبُ  ،  َأيِب َكِثريٍ   ِعي ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبنُ  اْلِعْشرِيِن، حدثِن اأْلَْوزَايِب أَ  نُ ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َحدَّثَ نَا َعْبُد احْلَِميِد بْ   و ُعْثَماَن اأْلَنْ بَارِي ، َحدَّ

ثَ نَا أَبُو ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ حدثِن أَبُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِ و َسَلَمَة، َحدَّ  َتهُ نَّ َأْسَوأَ النَّاِس َسرِقًَة الَِّذي َيْسِرُق َصاَل  َصلَّى اَّللَّ
، َعْن اَل ُسُجوَدَها " َوَرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَوْ رُُكوَعَها وَ  " اَل يُِتم  َف َيْسِرُق َصاَلتَُه؟ قَاَل:  الُوا: اَي َرُسوَل هللِا وََكيْ قَ   " زَاِعيِّ

بْ  هللِا  َعْبِد  عن  َصلَّ ََيََْي  النَِّبِّ  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  قَ تَاَدَة،  َأيِب  َوَسلَّمَ اَّللَُّ   ىِن  َعَلْيِه    
 ال بأس به. ده حقق: إسنا# قال الم
أَ   -  2849 قَ تَ َأْخرَباََن  ْبُن  َنْصِر  أَ بُو  ثَ نَا  ْبُن َمطٍَر، َحدَّ َعْمرِو  أَبُو  ثَ نَا  اجْلَبَّ اَدَة، َحدَّ َعْبِد  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  ثَ نَا مْحَُد  الص ويف ، َحدَّ اِر 

ْبُن ُموَسى، حَ  ُمْسِلٍم، َفذَ نَ ث َ دَّ احْلََكُم  ْبُن  اْلَولِيُد  ْبُن زَْيٍد، َعْن    َكَرهُ ا  َعِلي   َأيِب َوَرَواهُ  اْلُمَسيِِّب، َعْن  ْبِن   َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َسِعيِد 
َصلَّ  هللِا  َوَسلَّمَ َرُسوُل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  ى 

 رجاله ثقات. ق: إسناده # قال المحق
ثَ نَا َعْبُد هللِا بْ و  فُ ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر    -  2850 ث َ ٍر، َحدَّثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ُن َجْعفَ َرٍك، َحدَّ نَا مَحَّاُد ْبُن ، َحدَّثَ نَا أَبُو َداُوَد، َحدَّ

 : ِمْن َصاَلتِهِ ِن زَْيٍد َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَالَ َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ بْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا أَبُوُن حُمَمٍَّد اْلعَ وٍر الظَّْفُر بْ اَن أَبُو َمْنصُ ربََ َأخْ   -  2851 َغَرزََة،  َحازِِم ْبِن َأيِب  َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُدَحْيٍم، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن    َلِوي ، َحدَّ
ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن دُكَ  ، َعْن َأيِب اأْلَْحوَ اْلَْ ٍم  لِ نْيٍ، َحدَّثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمسْ َحدَّ ُ نَِّبِّ َصلَّ ِص، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن الَجِريِّ ى اَّللَّ

 َك اْسِتهانٌَة َيْسَتِهنُي هِبَا رَبَّهُ " النَّاُس، َوَأَساَءَها ِإَذا َخاَل فَتِْلَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأْحَسَن الصَّاَلَة َحْيُث يَ َراهُ عَ 
 ضعيف. ده ناإس قق:# قال المح

 

ثَ نَا حَمُْموُد ْبُن حُمَمَّدٍ ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ   َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ َوَأْخرَباََن    -  2854 َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َساَلٍم     احْلََلِب ،ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ
ثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن َعْبدِ اْلمَ  ، َحدَّ ، َعْن حُمَمَِّد بْ ِن اأْلَْزَوِر، َعْن ِهَشاٍم الْ بْ  هللاِ  ْنِبِجي  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: ِن ِسريِينَ ُقْرُدوِسيِّ

ُ َعَلْيهِ  َهِقي  َرمِحَ لََّم: " ااِلْخِتَصاُر يف الصَّاَلِة ا  َوسَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ : " َهَكَذا َوَجْدتُهُ يف  هللاُ هُ ْسرِتَاَحةُ َأْهِل النَّاِر " قَاَل اْلب َي ْ
 َعْبِد هللِا ْبِن اأْلَْزَوِر يف ِإْسنَاِدِه، َوهللاُ َأْعَلُم " ابِِه ُدوَن َة يف ِكتَ سََّنِد، َوَرَواهُ اْبُن ُخَزميَْ ال

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا انَا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد بْ ث َ دَّ ، حَ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف التَّارِيخِ َأخْ   -  2858 ْبِن زاَِيٍد، ُن حُمَمَِّد  حْلَُسنْيُ بْ ُن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ
ثَ نَا ََيََْي ْبُن اجْلُن َْيِد الن َْيَسابُوِريٌّ  ثَ نَا حَ َحدَّ َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح، َعْن قَ ْيِس ْبِن رَاِفٍع، َعْن أَ ، َحدَّثَ نَا اْلُمْقِرُئ، َحدَّ يْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا  رَ  هُ يِب ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  ا تَ ْلَتِفُت ِإلَْيِه  ُت اَي اْبَن آَدَم َأاَن َخرْيٌ َلَك ِمَّ ْبٌد َقط  يف َصاَلتِِه ِإالَّ قَاَل َلهُ رَب ُه: أَْيَن تَ ْلَتفِ اْلت ََفَت عَ  قَاَل: " َما ى اَّللَّ
 " 

 ه. رفأع لم  فيه من# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو َبكْ   -  2871 ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َحدَّثَ نَا أَبُو َداُودَ ا َعْبُد هللِا بْ ِر ْبُن فُوَرٍك، َحدَّثَ نَ َحدَّ ث َ ُن َجْعَفٍر، َحدَّ نَا حُمَمَُّد ْبُن ، َحدَّ
َأيِب   ْبِن  َوَأْخربََ ُمْسِلِم  َحِكيٍم،  ْبِن  اأْلَْحَوِص  َعِن  احْلَاِفُظ، َحدَّ بُ أَ   انَ اْلَوضَّاِح،  هللِا  َعْبِد  ِإبْ َراهِ و  ِإْسَحاَق  أَبُو  ْبُن ِعصْ ثَ نَا  ْبِن  يُم  َمَة 

ثَ نَا َعبْ إِ  ثَ نَا اْلُمَسيَُّب ْبُن زَُهرْيٍ، َحدَّ ثَ نَا زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاِويَ ُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن سَ بْ َراِهيَم، َحدَّ َثَمَة، بُ أَ   ةَ ْعٍد الدَّْشَتِكي ، َحدَّ و َخي ْ
اأْلَحْ  ثَ نَا  قَاَل: َحدَّ َحدَّ َحِكيٍم،  ْبُن  َخاِلدُ َوُص  َمْعدَ َثِِن  ْبُن  َرُسوُل هللِا صَ   قَاَل  قَاَل:  الصَّاِمِت،  ْبِن  ُعبَاَدَة  َعْن  َعَلْيِه اَن،   ُ اَّللَّ لَّى 

 َكَما : َحِفَظَك هللاُ ِت الصَّاَلةُ ا َواْلِقَراَءَة ِفيَها، قَالَ َأتَّ رُُكوَعَها، َوُسُجوَدهَ فَ   ةِ اَل تَ َوضَّأَ فَأَبْ َلَغ اْلُوُضوَء ُثَّ قَاَم ِإىَل الصَّ َوَسلََّم: " َمْن  
َتِهَي هِبَا ِإىَل هللِا فَ تَ َضْوٌء َونُوٌر فَ ُفِتَحْت َْلَا أَبْ َوا  َحِفْظَتِِن، ُثَّ ُصِعَد هِبَا ِإىَل السََّماِء َوَْلَا َصاِحِبَها، َوِإَذا مَلْ لِ   عُ ْشفَ ُب السََّماِء َحّتَّ تَ ن ْ

َها ظُْلَمٌة ف َ ا قَاَلْت: َضي ََّعَك هللاُ َكَما َضي َّْعَتِِن، ُثَّ ُصِعَد هِبَا  َراَءَة ِفيهَ ، َواَل اْلقِ  رُُكوَعَها، َواَل ُسُجوَدَهايُِتمَّ  غُلَِّقْت ِإىَل السََّماِء َوَعَلي ْ
تُ َلف    ُثَّ  السََّماِء  أَبْ َواُب  َفُضرِ ي ُ ا  َكمَ ُدوَنَا  اْْلَْلُق  الث َّْوُب  لَ َلف    " َصاِحِبَها  َوْجهُ  هِبَا  َحِديثِ َب  وَ   ْفُظ  َأيِب زَُهرْيٍ،  اْبِن  رَِوايَِة  يف 

َرسُ  قَاَل  قَاَل:  اْخِتَصاٌر  َوَسلَّ اْلَوضَّاِح  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  ُر وُل  فََأتَّ  الصَّاَلَة  الرَُّجُل  َأْحَسَن  ِإَذا   " قَاَلِت  هَ وعَ كُ َم:  َوُسُجوَدَها  ا 
  ُة: َضي ََّعَك هللاُ َكَما َضي َّْعَتِِن اَلَة فَ َلْم يَِتمَّ رُُكوَعَها، َواَل ُسُجوَدَها قَاَلِت الصَّاَل ا َأَساَء الصَّ َتِِن، َوِإذَ : َحِفَظَك هللاُ َكَما َحِفظْ الصَّاَلةُ 

 َوْجُههُ " ا  هبَِ فَ تُ َلف  َكَما يُ َلف  الث َّْوُب اْْلَِلُق فَ ُيْضَربُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ث َ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسمِ   -  2872 َثُكُم  َلى ِهاَلِل ْبِن اْلَعاَلِء، َوأان َأَسَْ نَا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، قَاَل: قُِرَئ عَ احْلَْريف ، بِب َْغَداَد، َحدَّ ُع َحدَّ
ثَ نَا َجْعفَ  دُ محَْ اْبُن نُ َفْيٍل، قَاَل: َوَحدَّثَ نَا أَ  ثَ نَااْلبَاِلِسي    ُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َبْكرٍ ْبُن َسْلَماَن، َحدَّ ثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس،    ، َحدَّ ، َحدَّ الن  َفْيِلي 

ُ يٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  بِ لَ  نِ  َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن حَمُْموِد بْ ِإْسَحاَق ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعنْ َعْن َسْعِد ْبِن   َصلَّى اَّللَّ
ُجوَدَها ِلَما يَ ْلَحظُهُ ِر؟ قَاَل: " َأْن يُِتمَّ رُُكوَعَها َوسُ السََّرائِِر " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َوَما ِشْرُك السََّرائِ   ُكْم َوِشْركَ َم: " ِإايَّ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 ِشْرُك السََّرائِِر "  كَ لِ َفذَ ِمَن احْلََدِق َوالنَّظَِر 
 فيه من لم أعرفه. ده حقق: إسنا# قال الم

 

َة، َعْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيٍد، َة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَادَ ٍد اأْلَمْحَِر، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجرَ  َأيِب َخالِ َورُِوَي َعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   قَاَل: َخَرَج النَِّب  َصلَّ  هللاِ ْبدِ َعْن َجاِبِر ْبِن عَ  ُكْم َوِشْرَك السََّرائِِر " قَالُوا: اَي َرُسوَل   أَي  َها الفَ َقاَل: " ايَ ى اَّللَّ نَّاُس ِإايَّ

ي َ هللاِ   " قَاَل:  السَّرَائِِر؟  ِشْرُك  َوَما  ِلَما    َجاِهًدا  َصاَلتَهُ  فَ يُ َزيُِّن  الرَُّجُل  َفذَ مِ ى  يَ رَ ُقوُم  ِإلَْيِه  النَّاِس  نَظَِر  " ْن  السََّرائِِر  ِشْرُك   ِلَك 
 

َعبْ َأْخربََ   -  2873 أَبُو  حَ اَن  الصَّفَّاُر،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  ثَ نَاِد  َحدَّ ُموَسى،  ْبُن  ِبْشُر  ثَ نَا  َسِعيٍد   دَّ ْبُن  حُمَمَُّد 
َأْعَلمُ حَمُْفوٍظ وَ   َوِذْكُر َجاِبٍر ِفيِه َغرْيُ   اِلٍد اأْلَمْحَُر، َفذََكَرُه، "خَ و  أَبُ اأْلَْصب ََهاِن ، َحدَّثَ نَا   أَبُو َسِعيٍد اأْلََشج ، َعْن َأيِب  هللاُ   فَ َقْد َرَواهُ 

اأْلَ  "َخاِلٍد  ِفيِه  َجاِبٍر  ِذْكِر  ُدوَن   مْحَِر 
 رجاله ثقات. ال المحقق: إسناده # ق

ثَ نَا أَبُو رََجاٍء اجْلُوزََجاِن     ْبِن َسِعيدٍ ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ الرَّمْحَِن الس َلِمي ، َحدَّ   دِ بْ و عَ َأْخرَباََنه أَبُ   -  2874 الرَّاِزي ، َحدَّ
   يف التَّارِيِخ، َعْن َأيِب َواهُ َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللاِ رَ وَ   َس،ذََكَرهُ ُمْرَساًل ََنَْو رَِوايَِة ِعيَسى ْبِن يُونُ ، َحدَّثَ نَا أَبُو َسِعيٍد اأْلََشج ، فَ اْلَقاِضي 

 ْوُصواًل  ِفيِه: َعْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيٍد، َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج مَ اِزيِّ قَالَ َجْعَفٍر الرَّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ث َ   - 2875 َهقِ و َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ بُ ا أَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا  نَا َداُوُد بْ ي ، َحدَّث َ ِد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ ُن احْلَُسنْيِ، َحدَّ
أَْزَهرَ  بِْنِت  اْبُن  ْبُن آَدَم  َأْشَعُث، َحدَّ ِبْشُر  ا السَّمَّاُن، َحدَّثَ نَا  ثَ نَا ُسَلْيَماُن  اْلَقطَّاُن، َحدَّ َأيِب ُعْثَماَن، َعْن  مِ يْ لت َّ َثِِن ِعْمَراُن  ، َعْن  ي 

، قَالَ  اْلَفاِرِسيِّ ُيَصلِّي َوَخطَ ُل هللِا َصلَّ : قَاَل َرُسو َسْلَماَن  اْلُمْسِلَم  ِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ تُوَضُع َعَلى رَْأِسِه، ُكلََّما  ى اَّللَّ َسَجَد ااَيهُ 
 ْت َخطَااَيهُ " اتَّ  حتََ حَتَاتَّْت َحّتَّ يَ ْفرَُغ ِمْن َصاَلتِِه َوَقدْ 

 ال بأس به. إسناده # قال المحقق: 
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ و َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن أَبُ   -  2877 ث َ ُظ، َحدَّ َثِِن ، َحدَّثَ نَا حَبُْر ْبُن َنْصٍر، َحدَّ نَا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ و َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ بُ  أَ انَ ُمَعاِويَُة، ح َوَأْخربََ  َثِِن َحدَّثَ نَا حمَُ    اأْلََصم ،، َحدَّ مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا أَبُو َصاِلٍح، َحدَّ

  َوايَِة اْبنِ ُعَمَر أَنَّهُ رََأى، َويف رِ  نُ َفرْيٍ، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ  ْبنِ  ِن احْلَاِرِث، َعْن زَْيِد ْبِن َأْرطَاَة، َعْن ُجَبرْيِ اِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعِن اْلَعاَلِء بْ ُمعَ 
َأنَّ  َأطَاَوْهٍب  َقْد  ُيَصلِّي  َوُهَو  َفًّت  رََأى  ُعَمَر،  ْبَن  َعْبَد هللِا  فَ َقاَل:  ِفيَها  َوَأْطَنَب  أاََن   َل َصاَلَتُه،  رَُجٌل:  فَ َقاَل  َهَذا؟  يَ ْعِرُف  من 
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ُ َعَلْيِه  لر ُكوَع َواْن يُِطيَل اْنُت َأْعرِفُهُ أَلََمْرتُهُ أَ ْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر: َلْو كُ عَ   الَ قَ َأْعرِفُهُ ف َ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم لس ُجوَد فَِإّنِ َسَِ
 أَْو َسَجَد َتَساَقَطْت "  َوَعاتَِقْيِه َفُكلََّما رََكعَ  هِ سِ رَأْ ا قَاَم ُيَصلِّي ُأِتَ ِبُذنُوِبِه َفُجِعَلْت َعَلى يَ ُقوُل: " ِإنَّ اْلَعْبَد ِإذَ 

 األول رجاله ثقات.ناده # قال المحقق: إس
 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ   -  2882 احْلََسنِ َأْخرَباََن  ْبُن َأيِب  َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا َعْبدُ َثِِن  ثَ نَا َمكِّي  ْبُن َعْبَداَن، َحدَّ ْبُن خَمَْلٍد،    هللاِ ، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَّ  ِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل  ََي ْبُن ُمن َبٍِّه، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُكَرْيٍب، عَ َحدَّثَ نَا َيَْ   ِِن َهاِشٍم،ُد ْبُن احْلَاِرِث، َمْوىَل بَ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الصَّاَلةُ  َرُسولُ    فَمْن َأْوىَف اْست َْوىَف " انٌ يزَ مِ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 فيه من لم اعرفه. المحقق: إسناده ال # ق

 

ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َحدَّثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  - 2897 ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبنُ ، َحدَّ   اْلَقطَّاُن، يَ ُقوُل: َحدَّ
ثَ نَا أَبُ   دٍ ِعيسَ  لَّى َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  َوْهَراٍم،  َسَلَمَة ْبنِ   و َعاِمٍر، َعْن زَْمَعَة، َعنْ اجْلَْوَهرِي ، َحدَّ

َمنْ  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ بِ   اَّللَّ ِفيَها  نَ ْفَسهُ  َُيَدُِّث  اَل  رَْكَعَتنْيِ  فَ قَ   ْيءٍ شَ ُيَصلِّي   " فَ َرٌس  أَْو  َعْبٌد  َفَصلَّى رَكْ فَ َلهُ  َأاَن  رَُجٌل  فَ لَ اَل  مَّا َعَتنْيِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرَس قَاَل فَ ت ََبسََّم َرُسوُل هللِا َصلَّ ََتهُ الشَّْيطَاُن فَ َقاَل: أَي  ُهَما آُخُذ اْلَعْبَد أَِو اْلفَ َجَلَس أَ   ى اَّللَّ

 . يفضع# قال المحقق: إسناده 
 

َعْبِد هللاِ   -  2898 أَبُو  أَبُوَأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  ُعْقَبةَ احْلََسِن      ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  اِبْلُكوَفةِ   َعِلي   بَاِن   أَبُو الشَّي ْ ، َحدَّثَ نَا 
ثَ نَا أَبُو ُهْدبََة إِ  اْْلَِضُر  اْلَقاِسمِ  ، َحدَّ ثَ نَا أََنُس بْ هِ َراب ْ ْبُن أاََبَن اْلُقَرِشي  ُ عَ ُل هللِا َصلَّ ُن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسو يُم، قَاَل: َحدَّ َلْيِه  ى اَّللَّ

اَم يف الصَّاَلةِ  قَ ا  مَّ نَِّجيب ََتنْيِ َهاَتنْيِ " فَ َقاَل ُعَمُر: َأاَن، فَ لَ ْفِتنُهُ الشَّْيطَاُن فَ َلهُ ِإْحَدى الْ َوَسلََّم: " اَي ُعَمُر َمْن يَ ُقوُم يف الصَّاَلِة َواَل ي َ 
َعَلْيِه  قَاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ٌد َخرْيٌ ِمْن َصاِحِبِه فَأَي  ُهَما ََتْتَاُر فَ َلمَّا اْنَصَرفَ َتنْيِ َواحِ  اْلنَِّجيب َ ْيطَاُن فَ َقاَل: ِإنَّ َهاَتنْيِ َجاَءهُ الشَّ 

َِن أَ ءَ َجا: َوَسلََّم: " َما فَ َعْلَت اَي ُعَمُر؟ " قَالَ   ْل َلَك اَي ُعَمُر؟ " " أمََلْ أَقُ ِبِه، قَاَل: نَّ َواِحًدا َخرْيٌ ِمْن َصاحِ ِن الشَّْيطَاُن َفَخربَّ
 تالف. # قال المحقق: إسناده 

 

ث َ اَن أَبُو َنْصرِ َأْخربََ   -  2911 ثَ نَا َأمْحَدُ  ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّ ثَ نَا    َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبنُ   َدَة،جنَْ   نُ  بْ نَا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، َحدَّ َمْنُصوٍر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َساَلٍم، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا صَ  هللِا ْبِن  ُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْزَة َعْن َعْبدِ َعْبُد هللِا ْبُن الْ  لَّى اَّللَّ

َها{ ]طه:  لصَّاَلِة وَ  َأْهَلَك ابِ لصَّاَلِة َوَتاَل " }َوْأُمرْ  َأْو قَاَل: ِضيٌق َأَمَرُهْم ابِ ةٌ دَّ  شِ نَ َزَل أبَِْهِلهِ   [ اآْليَةُ 132اْصَطرِبْ َعَلي ْ
 لكنه منقطع.  ثقات   رجاله# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َسهْ َأْخرَباََن أَ  -  2914 ثَ نَا    ْبنِ ِل  بُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، َحدَّ ُن، ثَ نَا َعفَّاْريِب ، َحدَّ ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احلَْ زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، َحدَّ
ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن ََثِبٍت، َعْن عَ  َلى، عَ َحدَّ ُ عَ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ َسلََّم ِإَذا وَ   هِ َليْ ْن ُصَهْيٍب، قَاَل: َكاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ثُ نَا ِبهِ ئًا اَل نَ ْفَهُمهُ َواَل َيَُ َصلَّى َِهََس َشي ْ  ُتْم بِ قَاَل: َوقَا  دِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َفِطن ْ ِه؟ " قَاَل: قُ ْلنَا نَ َعْم قَاَل: " َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َشِبيَهٌة هِبَا، قَاَل:    ةٌ ؟ أَْو َكِلمَ  ِْلَُؤاَلءِ ُئ َهُؤاَلِء َأْو َمْن يَ ُقومُ ْن قَ ْوِمِه فَ َقاَل: َمْن يُكافِ مِ   ًداُنو ّنِ ذََكْرُت نَِبيًّا ِمَن اأْلَْنبِيَاِء أُْعَطى جُ فإِ 
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إّنِ  إِلَْيِه:  تَ َعاىَل  َبنْيَ ِإْحَدى  فََأْوَحى هللاُ  ُِك ِلَقْوِمَك  ُأَخريِّ ُأَسلَِّط َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمنْ   َأْن  ِإمَّا  اْلَموْ ريِْ  غَ َثاَلٍث:  َأِو  اجْلُوَع،  أَِو  َت،  ِهْم، 
الصَّاَلِة قَاَل: َفَصلَّى انُوا يَ ْفَزُعوَن ِإَذا َفزُِعوا ِإىَل ، َنِكُلهُ ِإلَْيَك فَاْخرَتْ لَنَا، فَ َقاَم ِإىَل َصاَلتِِه وَكَ  َنِب  هللاِ الُوا: أَْنتَ فَاْسَتَشاَر قَ ْوَمهُ فَ قَ 
ُعوَن أَْلًفا ُم اْلَمْوَت  َط َعَلْيهِ َلِكِن اْلَمْوُت قَاَل: َفَسلَّ رْيِِهْم، َأِو اجْلُوُع َفاَل، وَ غَ ْن  مِ   ُثَّ قَاَل: أَمَّا َعُدوٌّ  ُهْم َسب ْ ٍم، َفَماَت ِمن ْ َثاَلثََة َأايَّ

َة ِإالَّ اِبهلِل "  اَل  وَ ُصوُل، َوِبَك أُقَاِتُل، َوِبَك ُأَحاِوُل َواَل َحْولَ لَِّذي تَ َرْوَن أَقُوُل اَي َربِّ ِبَك أُ فَ َهْمِسي ا  قُ وَّ
 رجاله ثقات. إسناده لمحقق: # قال ا

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّا هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمقْ اَن أَبُو َعْبدِ َأْخربََ   -  2915 ِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا ِرُئ، قَااَل: َحدَّ
ثَ نَا َسيَّاُر ْبُن َحاتٍِ نَ ابَ أَ  اْْلَِضُر ْبنُ  ، عَ َلْيَماَن ال ، َحدَّثَ نَا َجْعَفُر ْبُن سُ ، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوسَ ض َبِعي  لََّم ْن ََثِبٍت، قَاَل: " َكاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ِة " َأْمٌر َفزُِعوا ِإىَل الصَّاَل ْنِبيَاءُ ِإَذا نَ َزَل هِبِْم  أْلَ  اانَ ى اَي َأْهاَلهُ َصل وا َصل وا " قَاَل ََثِبٌت: " وَكَ ِإَذا َأَصابَ ْتهُ َخَصاَصٌة اَندَ 
 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال

 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي  ْبِن َجْعَفٍر احْلَفَّاُر بِب َْغَداَد، حَ َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَِّد    -  2945 اٍش اْلَقطَّاُن، يَّ  عَ ْبنِ دَّ
ثَ نَا إِ  ثَ نَ ثَ نَا ُهَشيْ بْ َراِهيُم ْبُن َِمَْشٍر، َحدَّ َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصل  ا أَبُو َعاِمٍر، َحدَّثَ نَا احْلََسُن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ٌم، َحدَّ وا َصلَّى اَّللَّ

ْهَل اْلب َْيِت، قُوُموا ِلَصاَلِتُكْم " نَاٍد: اَي أَ اَنَداُهْم مُ  ْم َصاَلٌة اِبللَّْيِل ِإالَّ ِمْن َأْهِل بَ ْيٍت تُ ْعَرُف ْلَُ  ا، مَ ِمَن اللَّْيِل َوَلْو َأْربَ ًعا، َوَلْو رَْكَعَتنْيِ 
 ُمنَاِدي " الْ َك َذاَن قَاَل: يف َهَذا احْلَِديِث، " َوهللاُ َأْعَلُم َما ِن َغرْيُ َأيِب َعاِمٍر: َأنَّ احْلَسَ قَاَل ُهَشْيٌم: َوَأْخربََ 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

ال  -  2974 أَبُو َعْبِد  ثَ نَاَأْخرَباََن  ، َحدَّ ثَ نَا عَ   رَّمْحَِن الس َلِمي  ْبُن ُصب َْيٍح، َحدَّ احْلََسِن  ْبُن ِشريََوْيِه، َحدَّثَ نَا  أَبُو  ْبُن ْبُد هللِا  ِإْسَحاُق 
ثَ نَا أَبُو ُمَعاوِيَ   َصلَّى َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد، َعْن َرُسوِل هللاِ ِإْسَحاَق، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن  ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ دَّ ، حَ ةَ ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُجُنوهُبُْم َعِن َن الَِّذيَن َكاَنْت تَ َتَجاىَف  يْ أَ   ُل:اِحٍد يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، فَ يُ نَاِدي ُمنَاٍد فَ ي َُقو قَاَل: " َُيَْشُر النَّاُس يف َصِعيٍد وَ اَّللَّ
 ِر النَّاِس ِإىَل احلَِْساِب " ٌل، يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَساٍب، ُثَّ يُ ْؤَمُر ِبَسائِ َوُهْم قَِلي فَ ي َُقوُمونَ  اْلَمَضاِجِع،

 ضعيف. محقق: إسناده # قال ال
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّ حلَْ  اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  2975 ثَ نَا  اِس حمَُ اِفُظ، َحدَّ ثَ نَا  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ ا َعفَّاُن، َحدَّ
ْعُت بَ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  ثَ نَا ََثِبٌت، قَاَل: َسَِ ْعُت رَبِي ، َحدَّ ُقوُل: " َيَْمُع َرِشيَّ، زََمَن ُمَعاِويََة ي َ جلَْ  اَعةَ ِشرَي ْبَن َكْعٍب اْلَعَدِويَّ، قَاَل: َسَِ

اْْلَاَل  يَ ْومَ هللاُ  ف َ   اْلِقيَاَمةِ   ِئَق  َيُكونُوا،  َأْن  هللاُ  َشاَء  َما  فَ َيُكونُوَن  َواِحٍد،  اجلَْ ِبَصِعيٍد  َأْهُل  ْعَلُم  َسي َ ُمنَاٍد  اْلي َْوَم يُ نَاِدي  اْلِعز   ِلَمِن  نَِّة 
ُمْ  }تَ َتَجاىَف ُجُنوهُبُْم َعِن اينَ ذِ الَّ َواْلَكَرُم لِي َُقِم   [ اآْليَُة، فَ ي َُقوُموَن َوِفيِهْم ِقلٌَّة، 16دة:  َمًعا{ ]السج  َخْوفًا َوطَ ْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ

ْعَلُم َأْهُل اجْلَْمِع ِلَمِن الْ ا َشاَء هللاُ َأْن يَ ْلَبَث، ُثَّ يَ عُ ُثَّ يَ ْلَبُث مَ  بَ ْيٌع   تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل  اْلَكَرُم لِي َُقِم الَِّذيَن }اَل وَ   ِعز  وُد فَ يُ نَاِدي، َسي َ
اآْليَِة، فَ ي َ 37ِإقَاِم الصَّاَلِة{ ]النور:  ْكِر هللِا وَ َعْن ذِ  ِمَن  اأْلَوَّلِ [ َحّتَّ فَ رََغ  ِمَن  َأْكثَ ُر  َوُهْم  أْن  ُقوُموَن  َما َشاَء هللاُ  يَ ْلَبُث  نَي، ُثَّ 

ْعَلُم َأْهُل  ودُ عُ  ي َ يَ ْلَبَث، ُثَّ  ْم   احْلَاِمُدوَن َّللَِِّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل، قَاَل: فَ ي َُقوُموَن َوهُ َرُم، لِي َُقمِ ْوَم َواْلكَ اجْلَْمِع ِلَمِن اْلِعز  اْلي َ  فَ يُ نَاِدي، َسي َ
 َأْكثَ ُر ِمَن اأْلَوَِّلنَي " 
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 رجاله ثقات. المحقق: إسناده # قال 
 

ثَ نَا َعلِ هللاِ   دِ َعبْ َأْخرَباََن أَبُو    -  2976 َبَة،    دَُّد ْبنُ  ْبُن ِعيَسى احلِْرِيي ، َحدَّثَ نَا ُمسَ ي   احْلَاِفُظ، َحدَّ َقَطٍن، َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ
ثَ نَا أَبُو   ُ   ، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسولِ ِِنِّ هَ اجلُْ َعْبِد هللِا ْبِن َعطَاٍء، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  اأْلَْحَوِص، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن  َحدَّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َكَر احْلَِديَث يف ثَ َواِب اْلُوُضوِء، ُثَّ َعْن ُعَمَر، َعِن ا َسَفٍر، َفذَ َوَسلََّم يف   َعَلْيهِ  َم ِفيَما يَ ُقوُل ِعْنَد فَ َراِغِه  لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ْعَلُم َأْهُل اجْلَْمِع: ِمُعُهُم الدَّ َبَصُر، َوُيسْ يٍد َواِحٍد فَ يُ ْنِفُذُهُم الْ َل: " ُيَْمُع النَّاُس يف َصعِ ا قَ ِمَن اْلُوُضوِء، ُثَّ  اِعي، فَ يُ نَاِدي ُمنَاٍد َسي َ

الْ  ُثَّ ِلَمِن  َمرَّاٍت،  َثاَلَث  اْلي َْوَم  ُجُنوهبُُ   َكْرُم  تَ َتَجاىَف  الَِّذيَن َكاَنْت  أَْيَن  أَ   نِ عَ   مْ يَ ُقوُل:  يَ ُقوُل:  ُثَّ  اَل  اْلَمَضاِجِع؟  الَِّذيَن َكانُوا  ْيَن 
جِتَ تُ ْل ب َ ِهيِهْم  َواَل  ُمنَاارٌَة  يُ نَاِدي  ُثَّ  اآْليَِة،  آِخِر  ِإىَل  هللِا  ِذْكِر  َعْن  اْيٌع  ِلَمِن  اجْلَْمِع  َأْهُل  ْعَلُم  َسي َ أَْيَن ٍد:  يَ ُقوُل  ُثَّ  اْلي َْوَم،  ْلَكْرُم 

ُمْ ذِ لَّ  ااحْلَمَّاُدونَ    " يَن َكانُوا ََيَْمُدوَن َرهبَّ
 فيه انقطاع. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو    -  2977 ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد بْ َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اإْلَِسَْ َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم ُعَمُر ْبُن َأمْحََد احْلَاِفُظ، َحدَّ ، َحدَّ ُن  اِعيِلي 
ثَ نَا  دُ محَْ  ، َعْن َنَْشٍل َأيِب َعْبِد هللِا اْلُقَرشِ َسْعِد ْبِن سَ اِن ، َعْن  أَبُو ِإبْ َراِهيَم الرتَّْجَُ وَن اْلُعْكرَبِي ، َحدَّ ، َعِن الضَّحَّاِك، ِعيٍد اجْلُْرَجاِنِّ يِّ

ُ َعَلْيهِ َعِن اْبِن َعبَّا  ْيِل "  اْلُقْرآِن َوَأْصَحاُب اللَّ َم: " َأْشَراُف أُمَّيِت مَحََلةُ َسلَّ وَ  ٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 

 

ث َ   -  2988 َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ي َ َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ث َ نَا  َحدَّ طَاِلٍب،  َأيِب  ْبُن  ََيََْي  َحدَّثَ نَا  زَ نَ ْعُقوَب،  ْبُن يْ ا  ُد 
َثِِن   ْبُن زَْيٍد، َعْن حمَُ احْلُبَاِب، َحدَّ ْبِن جُ َسِعيُد  نُ ْؤَمرُ   َحاَدَة، َعنْ مَِّد  َعْنُه، قَاَل: " ُكنَّا  َماِلٍك َرِضَي هللاُ  ْبِن  ِمَن   أََنِس  نَا  ِإَذا َصلَّي ْ

 ْست َْغِفَر ِِبَخِر السََّحِر َسْبِعنَي َمرًَّة " اللَّْيِل َأْن نَ 
 بعض الكالم. فيه يحي بن أبي طالب فيه إسناده  قق:محال # قال

 

ثَ نَا أَبُو َسْهٍل ِبْشُر اوُِر ِِبَكََّة وََكَتَب يل ِِبَطِِّه،  ِد ْبِن ِسْخت ََوْيِه اإْلِْسَفَرائِيِِن ، اْلُمجَ ٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َسِعي َأْخرَباََن أَبُو َبكْ   -  2989 َحدَّ
ثَ نَ  نََة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف،  َأيِب َعَواْنُصوٍر، َعنْ ي ، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن مَ وُل ْبُن ِإْسَحاَق اأْلَنْ بَارِ لُ هبُْ ا  ْبُن َأمْحََد، َحدَّ
ْبنِ  َضْمَرَة  رَ َعْن  َأْصَحاِب  ِمْن  رَُجٍل  َعْن  َحِبيٍب،   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  عَ   ْضلُ فَ   ُسوِل  بَ ْيِتِه  يف  الرَُّجِل  َلى َصاَلِة 

َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " ْضِل اْلَفرِ النَّاُس َكفَ  َصاَلتِِه، َحْيُث يَ َراهُ   َوَهَذا يف َصاَلِة الن َّْفِل " يَضِة َعَلى التَّطَو ِع " قَاَل اْلب َي ْ
 رجاله ثقات. محقق: إسناده # قال ال

 

أَبُو طَ   -  2991 َبْكرٍ الْ ٍر  اهِ َأْخرَباََن  أَبُو  الزَّاهِ  حمَُ َفِقيُه، َحدَّثَ نَا  َحْفٍص  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعْبدِ مَُّد  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  ثَ نَا    ُد، َحدَّ هللِا، َحدَّ
فَِإَذا َأْصَبَح  اَلاًن ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل  فُ   نَّ إِ   ُه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا،َمِش، قَاَل: َأَرى َأاَب َصاِلٍح ذََكرَ وَِكيٌع، َعِن اأْلَعْ 

  " هُ َما يَ ُقولُ : " َسي َْنهاَسَرَق، فَقالَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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عَ   -  2992 أَبُو  َوحمَُ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن  ْبِد  اأْلََصم  مَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  اجلَْ َحدَّ ،  ُموَسى،  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  بَّاِر،  ثَ نَا 
ثَ نَا َحْفُص ْبنُ  ُ َعَليْ  ِإَْسَاِعيلَ ِغيَاٍث، َعنْ   َحدَّ  َتَُْمْرهُ  ِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى َصاَلًة ملَْ ، َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َههُ َعِن اْلفَ   " ا ِمَن هللِا ِإالَّ بُ ْعًدا  َواْلُمْنَكِر، مَلْ يَ ْزَدْد هبَِ  ءِ َشاحْ اِبْلَمْعُروِف، َومَلْ تَ ن ْ
 ليس بالقوي، والحديث مرسل. ق: إسناده # قال المحق

 

 قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ 
 

ثَ نَا ََيََْي َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، حَ اَن أَبُو احلُْ َأْخربََ  - 3007 ثَ نَا َعِلي  ْبنُ  ْبنُ  دَّثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، َحدَّ ثَ نَا َداُوُد  َجْعَفٍر، َحدَّ  َعاِصٍم، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ثَ نَا أَبُو َذرٍّ، قَاَل: ُصْمنَا َمعَ َولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ، َحدَّ ْنَد، َعِن الْ ْبُن َأيِب هِ  َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ئًا ِمَن الشَّْهِر، ف َ  مْ قُ  ي َ فَ َلمْ  َلةُ َأْربَ بِنَا َشي ْ اَم بِنَا  قَ  -بُو احْلََسِن َوُهَو َعِلي  ْبُن َعاِصٍم: َهِذِه السَّابَِعةُ  قَاَل أَ  -َن ٍع َوِعْشرِيَلمَّا َكاَنْت لَي ْ
 ُ َلَة ِستٍّ َوِعْشرِيَن اا كَ مَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنًْوا ِمْن ثُ ُلِث اللَّْيِل، فَ لَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ قَاَم  -  اْْلَاِمَسةُ قَاَل أَبُو احْلََسِن: َهِذهِ  -َنْت لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َذَهَب َنَْ بِنَ  َلتِ ٌو ِمْن َشْطِر اللَّْيِل، فَ ُقْلنَا:  ا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِه، قَاَل: " ِإنَّ  ذِ هَ  نَااَي َرُسوَل هللِا َلْو نَ فَّْلت َنَا بَِقيََّة لَي ْ
ِإذَ  َماِم َحّتَّ الرَُّجَل  اإْلِ َمَع  يَ ْنَصِرَف،ا قَاَم  َلهُ      لَ ُكِتَب  تَِليَها  الَّيِت  َلةُ  اللَّي ْ َلة "، فَ َلمَّا َكاَنِت  لَي ْ يَ ُقْم  ِقيَاُم  مَلْ  َلَة َسْبٍع َوِعْشرِيَن،  بِنَا  ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َلةُ ََثَاٍن َوِعشْ َلمَّ ف َ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ   َجَعَ   -نْيَ  َثاَلٌث بَ قَ   قَاَل أَبُو احْلَسِن:  -رِيَن  ا َكاَنْت لَي ْ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َواْجَتمَ    ُثَّ قَاَل: اَي اْبنَ   -س ُحوُر  ال:  الَ قُ ْلنَا: َوَما اْلَفاَلُح؟ قَ   - يَ ُفوتُ نَا اْلَفاَلُح  َع النَّاُس، َفَصلَّى بِنَا َحّتَّ َكادَ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَلهُ 

َهقِ  َصلَّى اَّللَُّ ا َرُسوُل هللاِ َأِخي، ُثَّ مَلْ يَ ُقْم بِنَ  ئًا ِمَن الشَّْهِر، قَاَل اْلب َي ْ ٌد ِلَفِضيَلِة َصاَلةِ ي  َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َهَذا َتَِْكي  َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ
َاِويِح يف اجْلََماَعِة   " الرتَّ

 رجاله موثقون. : إسناده المحقق قال  #
 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  3015 َأْخرَباََن  َأيِب طَاِهٍر    َوَقْد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  بِب َْغَداَد، َحدَّثَ نَاحُمَمَُّد  الز َبرْيِ   الدَّقَّاُق  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  ،    َعِلي   اْلُقَرِشي 
ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن   ثَ نَا زَْيُد ْبُن احْلُبَ نَ ا َعفَّ َحدَّ اِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُحَننْيٍ، َعْن َثِِن إِبْ رَ ب َْيَدَة، َحدَّ اِب، َحدََّثِِن ُموَسى ْبُن عُ ، َحدَّ

َمَثَل ا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ  ِإنَّ   ، يُِتم  َصاَلَتهُ لِّ صَ ْلمُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َعِلي  الَِّذي اَل  َلى   ي  َكَمَثِل ُحب ْ
ُص َلهُ رحِْبُهُ َحّتَّ اْلُمَصلِّي َمَثُل التَّاِجِر، اَل ََيْلُ ِقَطْت َفاَل ِهَي َذاُت مَحٍْل، َواَل ِهَي َذاُت َوَلٍد َوَمَثُل  َفاُسَها ُأسْ مَّا َداَن نِ مَحََلْت فَ لَ 

اَنفِ لْ  اِلكَ َيَُْخَذ رَْأَس َمالِِه، َكذَ  َهِقي  َة " قَاَل اَلٌة َحّتَّ يُ َؤدِّي اْلَفرِيضَ ُمَصلِّي اَل تُ ْقَبُل َلهُ  َرِضَي هللاُ َعْنُه: " وَهَذا ِإْن َصحَّ يف   ْلب َي ْ
ئًا ِمْن َواِجبَاَِتا " اْلُمَصلِّي ِإَذا ضَ   يََّع َشي ْ

 ضعيف. المحقق: إسناده # قال 
 

ثَ نَا َأمحَْ دَ محَْ أَ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ   -  3016 ثَ نَاُد بْ  ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ ثَ نَا ُموَسى ْبُن إِ   ُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ثَ نَا َْتْتَاٌم، َحدَّ َْسَاِعيَل، َحدَّ
ُ عَ   َأنَّ ،  ْبِن َحِكيٍم، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنِس    َأاَبُن، َحدَّثَ نَا َلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 فَ َقْد َخاَب َوَخِسَر "  ْد أَف َْلَح َوَأجْنََح، َوِإْن َفَسَدتْ َعْبُد يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َصاَلتُُه، فَِإْن ْتَّْت َصاَلتُهُ فَ قَ َسُب ِبِه الْ ُل َما َُيَا" َأوَّ 
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اْلَفْتِح    -  3018 أَبُو  َأيِب َأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اْلَفَواحُمَمَُّد  َعْبِد    ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  بِب َْغَداَد، َحدَّثَ نَا  احْلَاِفُظ  الشَّاِفِعي ، هللاِ ِرِس   
ثَ نَا ِإْسَحاُق بْ  َهاِل ْبِن َعْمرٍو، َعنْ زَائَِدُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن  ا  نَ ث َ ُن احْلََسِن، َحدَّثَ نَا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ َحدَّ  ُجَبرْيٍ،   َسِعيِد ْبنِ اْلِمن ْ

[ فَهْل 29ْيِهُم السََّماءُ َواأْلَْرُض{ ]الدخان:  هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }َفَما َبَكْت َعلَ   اَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس فَ َقاَل: َأرَأَْيَت قَ ْولَ قَ 
ُد ِمْنهُ   ِإالَّ لَهُ اَبٌب يف السََّماِء يَ ْنِزُل ِمْنهُ رِْزقُهُ َوَيْصعَ اَلِئِق َأَحدٌ َس ِمَن اْلَْ قَاَل: " نَ َعْم، ِإنَّهُ لَيْ   َماءُ َواأْلَْرُض َعَلى َأَحٍد؟سَّ ال  ِكيتَ بْ 

اْلمُ  َماَت  فَِإَذا  الَِّذي  َعَمُلُه،  السََّماِء  ِمَن  اَببُهُ  َعَلْيِه  َبَكى  َويَ ْنِزلُ يَ َن  َكاْؤِمُن  َعَمُلهُ  ِمْنهُ  فَ قْ ْصَعُد  َوِإَذا  رِْزقُُه،  ِمْنهُ  َمْقَعدَ   ِمَن  َدهُ  هُ 
َيْصَعُد   ُكنْ يَ    َيُكْن َْلُْم يف اأْلَْرِض آََثٌر َصاحِلٌَة، َوملَْ َعَلْيِه، َوِإنَّ قَ ْوَم ِفْرَعْوَن ملَْ   ْرِض الَّيِت َكاَن ُيَصلِّي ِفيَها َويُْذُكُر هللاَ ِفيَها َبَكتْ اأْلَ 

هُ    َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ خُمَْتَصرًا َي َذِلَك َعنْ ِهْم " َورُوِ ْم َخرْيٌ فَ َلْم تَ ْبِك َعَليْ ِإىَل السََّماِء ِمن ْ
 ثقات. له  رجا# قال المحقق: إسناده 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 ونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ  الثَّانِي وَالْعِشْرُ

 ةِ جَدُّهُ قَرِينَة  لِلص لَا   تِي جَعَلَهَا اهللُ تَعَالَى  الَّ اةِ كَوَهُوَ بَابٌ فِي الز  
 

 

ْبُن َسْلَمانَ   اَن حُمَمَّدُ َأْخربََ   -  3025 َأمْحَُد  ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َحدَّ الْ ْبُن َعْبِد هللِا  ْبُن  ثَ نَا ِهاَلُل  ِإْماَلًء، َحدَّ ْبُن  ،  ثَ نَا َعْبُد هللِا  َعاَلِء، َحدَّ
، َعْن زَ  دَّثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبنُ ، حَ ي  قِّ َجْعَفٍر الرَّ  ثَ نَا أَبُو اْلُمَثَنَّ اْلَعْبِدي  نَ ْيَسَة، َعنْ ْبِن َأيِب أُ ْيِد َعْمرٍو الرَّقِّي  ، قَاَل:   َجب ََلَة ْبِن ُسَحْيٍم، َحدَّ

ْعُت اْبَن اْْلََصاِصَيِة، ُ عَ   َسَِ اَل ِإلَهَ  ْشَهُد َأْن  : " تَ ْساَلِم فَاْشرَتََط َعَليَّ َم أِلاَُبِيَعهُ َعَلى اإْلِ َوَسلَّ   هِ َليْ يَ ُقوُل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْلَْ   الَّ هللاَ إِ  َوُتَصلِّي  َوَرُسولُُه،  َعْبُدهُ  حُمَمًَّدا  َوتُ َؤدِّي  َوَأنَّ  رََمَضاَن،  َوَتُصوُم  َوجُتاِهُد يف سَ ْمَس،  اْلب َْيَت،  َوحَتُج   "،  هللِا  ِل  ِبيالزََّكاَة، 

لَتُ ُهْم، َوَأمَّا اجْلَِهاُد  َكاةُ َفَما يل ِإالَّ َعْشُر َذْوٍد ُهنَّ ُرُسُل َأْهِلي، َومَحُو أَمَّا الزَّ   ِطِيُقُهَما،اَل أُ  هللِا، َأمَّا اثْ ن َتَاِن فَ قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسولَ 
َمْن َوىلَّ فَ َقْد اَبَء بَِغَضٍب ِمَن  فَ ي َْزُعمو  : فَ َقَبَض  نَ ْفِسي، قَالَ َعْت  : َكرِْهُت اْلَمْوَت، َوَجشِ اُف ِإَذا َحَضَرِن، ِقتَالٌ فََأخَ   ،هللاِ َن أَنَّهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يََدُه، ُثَّ َحرَّ رَ   َرُسوَل ُت: ايَ قُ ْل   ِجَهاَد فَِبَم َتْدُخُل اجْلَنََّة؟ " قَاَل: ُثَّ َكَها، ُثَّ قَاَل: " اَل َصَدَقَة، َواَل ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 نَّ لِّهِ ، فَ بَايَ َعِِن َعَلْيِهنَّ كُ هللِا أاَُبِيُعكَ 
 حسنده حقق: إسنا# قال الم

 

 التَّشْدِيدُ عَلَى مَنْعِ زَكَاةِ املَالِ  
 

احْلُسَ َأْخرَبانَ   -  3037 أَبُو  ِبْشَراَن، َحدَّ   ْبُن  الْ نْيِ  حُمَمٍَّد  ْبُن  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  أَ ، حَ ِري  بصْ ثَ نَا  ْبُن  َعْبُد هللِا  ثَ نَا  ثَ نَا  دَّ َمْرمَيَ، َحدَّ يِب 
َثِِن َغْزَوانُ ثَ نَا السَّرِ يِب ، َحدَّ ِفْرايَ الْ  ، قَاَل: بَ ي ْ   ي  ْبُن ََيََْي، َحدَّ  يُ ْؤَذْن لَهُ ِإْذ َمرَّ بِِه رَُجٌل ِمْن ِب ُعْثَماَن ملَْ نَا أَبُو َذرٍّ ِعْنَد ابَ أَبُو َحاتٍِ

َما  وا يل "، َفَدَخَل الرَُّجُل فَ َقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي،  َأْن ََيَذنُ   ََب َهُؤاَلءِ " َيَْ ََيِْبُسَك َهُهنَا؟ قَاَل:     َلُه: اَي أاََب َذرٍّ، َمافَ َقالَ ،  ْيشٍ قُ رَ 
ُم، َعْوٍف يُ َقسَّ ْبِن  ِمريَاُث َعْبِد الرَّمْحَنِ ِحَيَة اْلَقْوِم، قَاَل: وَ َلَس انَ جَ  يُ ْؤَذُن َلُه، فََأَمَر فََأِذَن َلهُ َفَجاَء َحّتَّ  اَبُل َأيِب َذرٍّ َعَلى اْلبَاِب اَل 

  رٍّ و ذَ اِحِبِه ِفيِه تَِبَعٌة؟ فَ َقاَل: اَل، فَ َقاَم أَبُ أُدَِّي زََكاتُهُ َهْل َُيَْشى َعَلى صَ   ُعْثَماُن ِلَكْعٍب: اَي َأاَب ِإْسَحاَق، َأرَأَْيَت اْلَماَل ِإَذافَ َقاَل  
ا َأدَّى الزََّكاَة، َوهللاُ ِة أَْنَت تَ ْزُعُم أَنَّهُ لَْيَس َعَلْيِه َحقٌّ يف َماِلِه ِإذَ  اْلي َُهوِديَّ : " اَي اْبنَ  قَالَ َبنْيَ أُُذَنْ َكْعٍب ُثَّ  َعهُ َعَصاُه، َفَضَرَب هِبَاَومَ 

{ ]احلشر:  يَ ُقوُل:  أَنْ ُفِسِهْم{  َعَلى  اآْليَ 9َويُ ْؤثُِروَن  وَ ةُ [  الطَّ   هللاُ ،  }َويُْطِعُموَن  ِمْسكِ يَ ُقوُل:  ُحبِِّه  َعَلى  وَ َعاَم  َوأَ ينًا  ِسريًا{ يَتِيًما 
لِل8نسان:  ]اإل َحقٌّ  َأْمَواِْلِْم  }َويف  يَ ُقوُل:  َوهللاُ  اآْليَُة،  ]الذارايت:  [  َواْلَمْحُروِم{  ِمَن [  19سَّاِئِل  َهَذا  ََنَْو  َيْذُكُر  َفَجَعَل   "

: ِإَّنََّ  ُعثْ الَ فَ قَ اْلُقْرآِن،   َهِقي  َرِضَي هللاُ َعْنُه: " بَ ْعُض َهِذهِ اآْلايَ   ِل َما تَ َرىرٍّ ِمْن َأجْ يِب ذَ ا َنْكَرهُ َأْن َنََْذَن أِلَ َماُن لِْلُقَرِشيِّ ِت قَاَل اْلب َي ْ
ِْغيِب يف التَّطَو ِع فَأَبُوقَ ْبَل نُ ُزوِل فَ ْرِض الزََّكاِة، َوب َ   َلُم "  ِفيَما يَ َرى، َوهللاُ َأعْ ََيِْمُلَها َعَلى اْلُوُجوبِ  َكانَ   رٍّ ذَ  ْعُضَها يف الرتَّ

 ف. : إسناده ضعي # قال المحقق 
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ثَ نَا أَ   -  3038 َسنْيِ، ُن احلُْ  بْ ُودُ  احْلَُسنْيِ اْْلُْسَرْوِجْرِدي ، َحدَّثَ نَا َدابُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا َكِثريُ  ثَ نَا، َوقَاَل ِإْسَحاُق: َأْخرَبان قَاَل َكِثريٌ  -إِبْ َراِهيَم ْبُن   ْبُن ُعب َْيٍد، َوِإْسَحاقُ َحدَّ َولِيِد، حدثنا الضَّحَّاُك ْبُن بَِقيَّةُ ْبُن الْ  -: َحدَّ

ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرسُ يِب ال أَ   نْ ، َعْن ِحطَّاَن ْبِن َعْبِد هللِا الرَّقَاِشيِّ، عَ مُحَْرةَ  ُ عَ دَّ ْنطََرةُ اإْلِْساَلِم الزََّكاةُ ق َ   َوَسلََّم: "  َلْيهِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا أَبُ   و َعِليٍّ الر وْذاَبِري ،رَباََن أَبُ َوَأخْ   - 3040 ،  َحاو  َعِقيَبُه، َحدَّثَ نَا احْلَُسنْيُ، َحدَّ ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا بْ تٍِ    ْبنُ ُن ُموَسى، َحدَّثَ نَا َبِشريُ َحدَّ
ُ َعلَ  ْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَالَ ِن اْبِن بُ رَ ُمَهاِجٍر، عَ  ن َُهْم، َومَ ْوٌم اْلعَ ْيِه َوَسلََّم: " َما نَ ْقَض ق َ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ا  ْهَد َقط  ِإالَّ َكاَن اْلَقْتُل بَ ي ْ

ُهُم اْلَقْطَر " َوَقدْ اَل َمَنَع ق َ اْلَمْوَت، وَ ِهُم  ِإالَّ َسلََّط هللاُ َعَليْ اْلَفاِحَشةُ يف قَ ْوٍم َقط  َرْت ظَهَ   ْوٌم الزََّكاَة ِإالَّ َحَبَس هللاُ َعن ْ
 حسنقال المحقق: إسناده # 

 

ثَ نَا َأمْحَُد بْ نَا أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدحَ دَّث َ ، حَ ةِ اَن أَبُو حُمَمٍَّد ُجنَاُح ْبُن نَِذيٍر اِبْلُكوفَ َأْخربََ   -  3043 ثَ نَا  َغَرزََة،  زِِم ْبِن َأيِب ُن َحاْيٍم، َحدَّ َحدَّ
ْبُن عَ  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  أاََبَن، َحدَّ ْبُن  لَْيثٌ ِإَْسَاِعيُل  اْلُقمِّي ، َحدَّثَ نَا  اْبِن  ْبِد هللِا  َعِن   ، اْلَواِسِطيِّ حُمَمٍَّد  َأيِب  َعْن  قَالَ رَ ُعمَ ،  ِعْنَد  ،  : ُكنَّا 

َعَلْيِه وَ َرُسوِل هللاِ   ُ أَنْ تُ   َم فَ َقاَل: "َسلَّ  َصلَّى اَّللَّ َأْن َتُكوَن  َكْيَف  اِبهلِل  َوَأُعوذُ  َوقَ َعْت ِفيُكْم ََخٌْس،  ِإَذا  تُْدرُِكوُهنَّ: َما ْم  أَْو  ِفيُكْم 
ِهْم، َوَما َمَنَع قَ ْوٌم  يف َأْساَلفِ مَلْ َتُكْن  لَّيِت الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع اَيًة، ِإالَّ ظََهَر ِفيِهُم اَلنِ  عَ ِهمْ  اْلَفاِحَشةُ يف قَ ْوٍم َقط  يُ ْعَمُل هِبَا ِفيظََهْرتِ 

ِمنَ  اْلَقْطَر  ُمِنُعوا  ِإالَّ  ملَْ الزََّكاَة  اْلب ََهائُِم  َولَْواَل  السََّماِء،  َوا   اْلِمْكيَاَل  قَ ْوٌم  َِبََس  َوَما  مُيْطَُروا،  إِ يزَ ْلمِ   ِننَي،اَن  اِبلسِّ ُأِخُذوا  َوِشدَّةِ    الَّ 
ت َْفَقُدوا بَ ْعَض َما  الَّ َسلََّط َعَلْيِهْم َعُدوَُّهْم واسْ  َحَكَم أَُمَراؤُهْم ِبَغرْيِ َما أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ إِ َلْيِهْم، َواَل س ْلطَاِن عَ ِر الاْلمئونَِة، َوَجوْ 

ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف: " يَ َتَجهَّْز "، فَ َغَدا  قَاَل ِلعَ ن َُهْم " ُثَّ ْم بَ ي ْ ِإالَّ َجَعَل هللاُ أبََِسهُ  هللِا َوُسنَّةَ َرُسولِِه  ِكتَابَ وا  لُ يف أَْيِديِهْم، َوَما َعطَّ 
َبنْيَ َيَدْيهِ َوَقِد اْعَتمَّ، َوَأْرَسَل ِعَماَمَتهُ  َعَلْيِهْم   بَِيِدِه فَ َعمَّمَ َض عِ نَ قَ وَ   ََنًْوا ِمْن ِذرَاٍع، فََأْجَلَسهُ  ُه، َوَأْرَسَل ِمن ْ َماَمَتهُ  ًوا ِمْن  َها َنَْ ها ِإايَّ

 نَاُدهُ َضِعيفٌ ٍع ُثَّ قَاَل: " َهَكَذا اَي اْبَن َعْوٍف " ُثَّ َسرََّحهُ ِإسْ ْرَبِع َأَصابِ أَ 
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

 التَّحْرِيضُ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ  
 

عَ َأْخربََ   -  3047 أَبُو  َشااَن  ْبُن  اْلب َْغدَ ِليِّ  َعْبُد  َذاَن  َحدَّثَ نَا  هِبَا،  يَ ْعُقوُب  اِدي   ثَ نَا  َحدَّ ُدُرْست ََوْيِه،  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُسْفيَاَن، هللِا  ْبُن 
ثَ نَا أَبُو ُعَمَر َحْفُص ْبُن ُعَمرَ حَ  ثَ نَا ُموسَ ْخرَباََن أَبُو ُعْثَماَن الْ ، أَ ِلي  مَّ  الضَّرِيُر، وَأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد اْلُمؤَ دَّ  َهارُوَن ْبنِ   ى ْبنُ َبْصِري ، َحدَّ

ثَ نَا أَبُو إِ َعْبِد هللاِ  ثَ نَا أَبُو ُعَمَر َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّ  اْلُمَسيَِّب، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  َْسَاِعيَل اْلُمَؤدُِّب، َعْن ِعيَسى ْبنِ ، َحدَّ
بُ َلةٍ   َسِبيِل هللاِ اَْلُْم يف  َأْموَ   َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقونَ نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَُة: }   َلمَّا:  الَ قَ  ِماَئةُ َحبٍَّة{    َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ ب ََتْت َسْبَع َسنَاِبَل يف ُكلِّ ُسن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َربِّ زِْد أُمَّ قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  َأْضَعافًا  اِعَفهُ َلهُ  فَ ُيضَ ِرُض هللاَ قَ ْرًضا َحَسنًا  َلْت: }َمْن َذا الَِّذي يُ قْ فَ ن َزَ    "يِت لَّى اَّللَّ
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]البقرة:  كَ  َعَلْيهِ 245ِثريًَة{   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  فَ ن ََزَلتْ   [   ،" أُمَّيِت  زِْد   " ِبغَ َوَسلََّم:  َأْجَرُهْم  الصَّاِبُروَن  يُوىفَّ  َا  }ِإَّنَّ   رْيِ : 
 [ 10{ ]الزمر: َسابٍ حِ 

 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

، َوأَبُو ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف الَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َعْبِد هللِا    هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكرٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  -  3055 س وِسي 
بْ  حُمَمَُّد  الرَّمْحَِن  حَ َسنْيِ احلُْ ُن  َعْبِد  قَالُوا:   ، الس َلِمي  حمَُ   اْلَعبَّاِس  أَبُو  يَ ْعقُ مَّ دَّثَ نَا  ْبُن  َحدَّث َ ُد  َمْزَيٍد  وَب،  ْبِن  اْلَولِيِد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  نَا 

ْعُت اأْلَْوزَ اْلَبرْيُوِت ، َأخْ  َحِديثًا فَ َلِقَي أاََب   َجَمعَ قَاَل: فَ   -اِلُس َأاَب َذرٍّ   يَُ انَ وَكَ   -اِعيَّ، َحدََّثِِن أَبُو َكِثرٍي، َعْن أَبِيِه رَبَِن َأيِب، قَاَل: َسَِ
َوُهَو عِ  َوَحْوَلهُ  َذرٍّ  اْلُوْسَطى  اجْلَْمَرِة  إِلَْيِه َحّتَّ ْنَد  فَ َنِسيالنَّاُس، قَاَل: َفَجَلْسُت  احْلَِديَث، فَ َرفَ ْعُت  َمسَّْت رُْكَبيِت رُْكب ََتهُ  ُت َذِلَك 

 اجْلَنََّة، قَاَل أَبُو َذرٍّ: َسأَْلُت َعْن َذِلَك رسول  َعْبُد َدَخلَ ا َعِمَلهُ الْ  ِإذَ َذرٍّ، ُدلَِِّن َعَلى َعَملٍ  ذَكَُّر فَ ُقْلُت: اَي َأابَ ، أَتَ اءِ مَ رَْأِسي ِإىَل السَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلتُ هللِا صَ   َعَلْيِه  ى اَّللَُّ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   اْلَعْبُد َدَخَل اجْلَنََّة، بِِه    لَ َعمِ : اَي َنِبَّ هللِا، ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل ِإَذا  لَّى اَّللَّ

، َقهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ اِن َعَمال، قَاَل: " يُ ْرَضُخ ِمَّا َرزَ يُ ْؤِمُن اِبهلِل "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َمَع اإْلِميَ َوَسلََّم: " 
ُلُغ عْنهُ ِلَسانُُه، قَاَل: "   : اَي َرُسولَ انه "، قُ ْلتُ ا بلسه، قَاَل: " يَ ُقوُل َمْعُروفً َكاَن ُمْعَدًما اَل َشْيَء لِإْن  فَ    هللِا، فَِإْن َكاَن َعييًا اَل يَ ب ْ

َة له، قَاَل: " فَلَيْصنَ   فَ ْلُيِعْن َمْغُلواًب "، قُ ْلُت: فَِإنْ  اَل:  ، فَِإْن َكاَن َأْخِرَق، قَ  " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ ْخَرقَ أِلَ ُع  َكاَن َضِعيًفا اَل قُ وَّ
، ِإنَّ َهَذا ُكل هُ َيِسرٌي، قَاَل: "  َس ِمْن َأَذاهُ " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ : " َأَما تُرِيُد َأْن َتدََع لَصاِحِبَك َخرْيًا فَ ْلَيْدِع النَّايَلَّ فَ َقالَ اْلت ََفَت إِ فَ 

ن َ ذِ فَ َوالَّ  ِمْن    ْفِسيي  َها  ِمن ْ َما  اْلعَ بَِيِدِه،  هِبَا  يَ ْعَمُل  هِبَاْبُد  َخْصَلٍة  إِ   يُرِيُد  هللِا  َحّتَّ وجه  تُ َفارِْقهُ  فَ َلْم  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  بَِيِدِه  َأَخَذْت    الَّ 
 ُتْدِخَلهُ اجْلَنََّة " 

 رهفلم أجد من ذك رجاله ثقات غير والد أبي كثيرإسناده  # قال المحقق:
 

ُ َعَليْ َل: َسأَْلُت َرُسوَل هللِا صَ َوبِِه َعْن َأيِب َذرٍّ، قَا  -  3057 ي اْلَعْبَد ِمَن النَّاِر؟ قَاَل: " اإْلِميَانُ لَّى اَّللَّ هلِل "  ابِ   ِه َوَسلََّم َماَذا يُ َنجِّ
اَن  ، فَِإْن كَ  هللاِ َك هللاُ " قُ ْلُت: اَي َنِبَّ  َأْو تَ ْرَضَخ ِمَا َرزَقَ َك هللاُ لَ وَّ إْلِميَاِن َعَمٌل، قَاَل: " َأْن تَ ْرَضَخ ِمَّا خَ فُقْلُت: اَي َنِبَّ هللِا َمَع ا

هَ   َفِقريًا َهى ن ْ  ي َ اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيَُْمَر اِبْلَمْعُروِف َواَل   ى َعِن اْلُمْنَكِر " قُ ْلُت: ِإْن َكانَ اَل يَُِد َما يَ ْرَضُخ؟ قَاَل: " َيَُْمُر اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
" فَ ْلعَ  قَاَل:  اْلُمْنَكِر؟  قُ ْلتُ ِن  اأْلَْخَرَق "  اَي  ُيِعِن  َأرَأَْيَت  َرُسوَل هللاِ :  َمظُْلو ،  فَ ْلُيِعْن  قَاَل: "  َيْصَنَع؟  َأْن  َُيِْسُن  اَل  "  ِإْن َكاَن  ًما 

لُِيْمِسْك رْيٍ  َترْتَُك ِلَصاِحِبَك ِمْن خَ   ا؟ قَاَل: " َما تُرِيُد َأنْ ُلومً َمظْ   َت ِإْن َكاَن َضِعيًفا اَل َيْسَتِطيُع َأْن يُِعنيَ قُ ْلُت: اَي َنِبَّ هللِا، َأرَأَيْ 
َصاِل ْدُخِل اجْلَنََّة؟ قَاَل: " َما ِمْن مُ نَّاِس " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأرَأَْيَت ِإْن فَ َعَل َهَذا يَ َذاهُ َعِن الأَ  ْؤِمٍن ُيِصيُب َخْصَلًة ِمْن َهِذِه اْلِْ

 اجْلَنََّة " بَِيِدِه َحّتَّ ُتْدِخَلهُ   َخَذتْ أَ  ِإالَّ 
   : رجاله ثقات 3/135الهيثمي # قال 

 

اْلَعبَّاِس    -  3063 أَبُو  ثَ نَا  اْلَعَلِوي ، َحدَّ احْلََسِن  أَبُو  اْلِكْرَماِن  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  بُكَ َعْبُد هللِا  َأيِب  ْبِن  ْبِن زََكرايَّ  حُمَمَِّد  َعْن   ، رْيٍ ، 
ثَ نَا َعِلي  ْبُن  ثَ نَا وَِكيُع ْبُن اجْلَرَّا َحدَّ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ََيََْي ْبِن  اَرِك، َعْن  اْلُمبَ ِح، َحدَّ  ُهَريْ َرَة، قَاَل:  َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعاِمٍر اْلُعَقْيِليِّ

َرُسوُل هللاِ  َوَسلََّم: "قَاَل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َثاَل    َصلَّى  اجْلَنََّة: الشَّ خُ يَدْ   ةٍ ثَ َأوَُّل  وَ ِهيدُ ُلوَن  ُذو عِ ،  ُمت ََعفٌِّف،  َعِفيٌف  فَِقرٌي  َوَعْبٌد رَُجٌل  يَاٍل، 
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ٌر " " َورُّوِينَا َفُخو  ريٌ قِ َسلٌَّط، َوُذو ثَ ْرَوٍة اَل يُ َؤدِّي َحقَُّه، َوفَ اَلثٍَة َيْدُخلُوَن النَّاَر: َأِمرٌي مُ قَّ َمَوالِيِه، َوَأوَُّل ثَ َأْحَسَن ِعبَاَدَة هللِا َوَأدَّى حَ 
 الِيِك " َعَلى اْلَممَ   السَّادَّةِ  َحقِّ يِث الطَّيَاِلِسيِّ يف اَببِ ِمْن َحدِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَاْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِلي     -  3064 ثَ نَا إِ   ، َحدَّ َوَجْعَفُر ْبُن ُن اْلَفْضِل اْلب َْلِخي ،  يُل بْ اعِ َسَْ َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ
الْ  قَااَل: حَ َقاضِ حُمَمٍَّد  أَبُ ي،  ثَ نَا  الرَّمْحَِن، حدَّ َعْبِد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أَي وَب  أَ   و  اْلمَ َوَأْخرَباََن  َسْعٍد  أَ بُو  َعِديٍّ  الِيِِن ، َحدَّثَ نَا  ْبُن  َأمْحََد  بُو 

ثَ نَا أَ  ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبنُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّدٍ   َصيٍّ و قُ بُ احْلَاِفُظ، َحدَّ الرَّمْحَنِ  َعبْ ، َحدَّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب    ، َحدَّثَ نَاِد  يَزِيَد  ْبُن  َخاِلُد 
ُ َعَلْيِه وَ َعْن أَبِيِه، َعْن النَِّبِّ ْوٍف،  عَ   نِ اَبٍح، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب رَ َماِلٍك،     َسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ

َقَدَمْيَك " قَاَل: َوَما الَِّذي أُْقِرُض اَي زَْحًفا، فَأَْقِرِض هللاَ يُطِْلْق َلَك ، ِإنََّك ِمَن اأْلَْغِنيَاِء، َوَلْن َتْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ  اْبَن َعْوفٍ قَاَل: " ايَ 
تَ َترَبَّأُ ِمَّا  ؟   هللاِ ولَ َرسُ  أَ قَاَل: "  ِفيِه " قَاَل:  َأجَْ ِمْن كُ َأْمَسْيَت  يَ ُهم  َع اَي َرُسولَ ل هُ  َوُهَو  اْبُن َعْوٍف  نَ َعْم "، َفَخَرَج   هللِا؟ قَاَل: " 

: فَ ب ََعَث ِإلَْيِه َرسُ َمالِيالْ ِة  سَّاَلُم فَ َقاَل: ُمِر اْبَن َعْوٍف، َويف رَِوايَ َذِلَك، فََأََتهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه البِ  ُ عَ ِِنِّ  -َوَسلََّم    َلْيهِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َل  عَ َل، َولي َْبَدْأ ِِبَْن يَ ُعوُل، َوِإنَّهُ ِإَذا ف َ ْطِعِم اْلِمْسِكنَي، َوْليُ ْعِط السَّائِ نَّ ِجرْبِيَل قَاَل: ُمِر اْبَن َعْوٍف فَ ْلُيِضِف الضَّْيَف، َوْليُ فَ َقاَل: " إِ 

 يِه " َكاَن تَ زِْكَيَة َما ُهَو فِ   َذِلكَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّدٍ رَباََن أَبُ َأخْ   - 3065 ثَ نَا حُمَمَّدُ   و احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّ ،  ْبُن    الصَّفَّاُر، َحدَّ َصاِلِح ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلََّْنَاِطي 
ثَ نَا الصَّ بُو الن  ْعَماِن َعارُِم ْبنُ نَا أَ ث َ دَّ حَ  ، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعاِصٍم، قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َعِن احْلََسنِ ْبُن َحْزٍن، ْعُق   اْلَفْضِل، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: ايَ   ُ تَِبَعةَ    اَّللَّ الَِّذي اَل  اْلَماُل  َما  اأْلَْربَ ُعو ٍف، َواَل َغرْيِِه قَاَل: "  ِلَضيْ ِه  ِفيَرُسوَل هللِا،  اْلَماُل  اْلَكث َْرةُ  َن، وَ نِْعَم 
ت وَن، وَ ا  ل  " قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّهُ اَل َيَِ   َأَكَل َوَأْطَعَم َوَأْعَطى اْلَكرميَةَ َوْيٌل أِلَْصَحاِب اْلِمئتنَي، ِإالَّ َمْن ََنََر السَِّميَنة، فَ لسِّ

 َتْصَنُع  ِة؟ " قَاَل: قُ ْلُت: ِإّنِ أَلَْمَنُح اْلِماَئَة، قَاَل: " َكْيفَ يف اْلَمِنيحَ َف َتْصَنُع  " َكيْ   ْن َكث َْرِة نَ َعِمي، قَاَل:َواِدي الَِّذي أاََن ِفيِه مِ اِبلْ 
َها رَجُ ابلطَُّروَقِة؟ " قَاَل: يَ ْغدُ  فَ ُيْمِسُكهُ  ْن محََ عَ   لٌ و النَّاُس حِبِباِْلِْم َفاَل يُوزَُع َعن ْ د ُه، الَِّذي يَ رُ    ُهوَ َما بََدا َلهُ َحّتَّ َيُكونَ ٍل ََيِْطُمهُ 

َماُل َمَوالِيَك؟ " قال قُ ْلُت:  قَاَل: ِإلَْيَك َأْم  َفَماُلَك َأَحب   َمالِ   "  ِمْن  َوَأْعطَيَت  َمايل، قَاَل: " فَِإنَّ َلَك  َما َأَكْلَت فَأَف ْن َْيَت،  َك 
هَ ، لَِئْن رَجَ هللاِ  قُ ْلُت: َوهللِا اَي َرُسولَ  ئُِرهُ ِلَمَوالِيَك " قَاَل:َوَسا َت،يْ فََأْمضَ  َدَهاْعُت ِإلَي ْ  ا أَلُِقلَّنَّ َعدَّ

، فَ قَاَل: فَ َلمَّا َحَضَرْتهُ اْلَوفَاةُ جََ  َتُه، فَ َقاَل: ُخُذوا َعِنِّ ، مِ ُكمْ ِإنَُّكْم َلْن َتَُْخُذوا َعْن َأَحٍد أَْنَصَح لَ َع بَ ي ْ ، " فَ   ِنِّ ِإنَّ  اَل تَ ُنوُحوا َعَليَّ
ا  لََّم َكاَن  َعَلْيِه َوسَ   َّللَُّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ا ُكْم َواْلَمْسأَلََة، فَِإنَّ َهى َعِن الن َّْوِح "، َوِإايَّ رَبَُكْم اَل يَ َزاُل آِخُر َكْسِب اْلَمْرِء، َوَسوُِّدوا َأكْ يَ ن ْ

ْعَت ِمَن احلَْ لِلصَّ   يلَ قِ   أِلَبِيُكْم ِفيُكْم َخِليَفةً  ِمْن يُوُنَس؟ حْلََسِن، وقِ ْيٍد، َعِن اُن ُعب َ َسِن؟ قَاَل: اَل، يُوُنُس بْ ْعِق: َأَسَِ ْعَتهُ  يَل لَُه: َأَسَِ
 احْلََسِن، َعْن قَ ْيِس ْبِن َعاِصمٍ ِسُم ْبُن ُمطَيٍَّب، َعْن يُوُنَس، َعِن قَاَل: اَل، َحدََّثِِن اْلَقا
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احْلَُسنْيِ    -  3066 أَبُو  ثَ نَ َحدَّثَ نَا  ِبْشراَن، بِب َْغَداَد، َحدَّ الْبُن  ْبُن َعْمرٍو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد  ْبُن َجْعفَ ا  ٍر، َحدَّثَ نَا رَّزَّاُز، َحدَّثَ نَا ََيََْي 
ثَ نَا دَ  ُ َعَلْيِه : رََأى َرُسو دِِّه، قَالَ َعْن جَ ِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه،  َأيِب ِهْنَد، َعْن َعْمرِو بْ ْبُن    دُ اوُ َعِلي  ْبُن َعاِصٍم، َحدَّ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمَّْن أَْنَت؟ "  اْلَعَرِب، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َوَسلََّم رَُجاًل ُمَتباِيًسا ِمنَ  اُلَك؟ ِِن ُقَشرْيٍ، قَاَل: " َما مَ ْن بَ : مِ قالى اَّللَّ
َل:  َفَكْيَف َتْصَنُع يف طُُروقِتها؟ " قَا  ُع يف َمْنيَحِتها؟ " قَاَل: أْمَنُح اْلِماَئَة اَنَقٍة، قَاَل: "َكْيَف َتْصنَ ، قَاَل: " فَ  َوادٍ " قَاَل: اَل َيَسْعهُ 

َها َأعاُدوها ِإيَلَّ ب َ   فَِإَذا َقَضْوا َحاَجت َُهمْ   وَلَة،حُ ْلفُ يَ ْغُدوا النَّاُس ِِبَْطِمِهْم، فَ َيْخِطُمون ا يف َأُكولَِتها؟ "    ْيَف َتْصَنعُ قَاَل: " فكَ   ْعَد،ِمن ْ
نِّ اْلَفانَِيِة قَاَل: " َماُلَك  امل وَ   قَاَل: َأْعَمُد ِإىَل الضَّرِْع الصَِّغرِي، َا َلَك ، قَ ايل ل مَ َأَحب  ِإلَْيَك َأْم َماُل َمَوالِيَك؟ " قَاَل: بسِّ اَل: " ِإَّنَّ

مَ  فَأَف ْن َيْ ِمْن  َأَكْلَت  َما  أَ اِلَك  لَِبْسَت  َت،  ثَ   فَأَبْ َلْيَت، ْو  َماِلَك  يف  َلَك  َأنَّ  َواْعَلْم  فََأْمَضْيَت،  َأْعطَْيَت  َوِإمَّا َأْو  َلَك،  ِإمَّا  اَلثٌَة: 
 " ثِة اَل الثَّ يَك، َوِإمَّا للث ََّرى، َفاَل َتُكوَننَّ َأْعَجَز ِلَمَوالْ 

 القوي.# قال المحقق: إسناده ليس ب 
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    - 3067 دَّثَ نَا ُموَسى مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، حَ ِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا حمَُ احْلَاِفُظ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َعْن َأيِب هُ   ِن ِسريِيَن،ِد بْ َس ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن حُمَمَّ  ْبُن َفَضاَلَة، َعْن يُونُ بَاَركُ مُ   نَاْبُن َداُوَد الضَّبِّ ، َحدَّث َ  َريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

" أََما ََتَْشى َأْن تَ َرى  َخْرتُهُ لَِغٍد، فَ َقاَل: ٌء ادَّ َشيْ :  َْتٍْر، فَ َقاَل: " َما َهَذا اَي ِباَلُل؟ " قَالَ َل َعَلى ِباَلٍل َوِعْنَدهُ ُصرْبٌَة ِمنْ َوَسلََّم َدخَ 
ْبُن اْلَفْضِل، َويَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع،    اْلَعْرِش ِإْقاَلاًل " َخاَلَفهُ ِبْشرُ   نََّم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، أَْنِفْق ِباَلُل َواَل ََتَْش ِمْن ِذييف اَنِر َجهَ ًدا ُِبَارًا  هُ غَ لَ 

 ةَ ُدوَن ِذْكِر َأيِب ُهَريْ رَ  ُنَس ْبِن ُعب َْيٍد ُمْرَساًل ْن يُو عَ  هُ فَ َرَوايَ 
 ناده حسن.# قال المحقق: إس

 

ثَ نَا حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا َعِلي    -  3069 ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، وَ  ْبُن مَحْشاٍذ، َحدَّ أَبُو اَن  ربََ َأخْ ُن أَي وَب، َحدَّ
ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعقُ ُن حُمَمَِّد  احْلََسُن بْ   ثَ نَاحُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، َحدَّ   احْلََسِن َعِلي  ْبنُ  ثَ نَا َعْمُرو ْبُن ْبِن ِإْسَحاَق اإْلِْسَفَرائِيِِن ، َحدَّ وَب، َحدَّ

ثَ نَا ِعْمَراُن اْلَقطَّاُن، َعْن قَ تَاَدَة،  َمْرزُوٍق، ُ َعَلْيِه وَ ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ   أََنسِ ْن  عَ   َحدَّ  ِإالَّ َولَهُ  ا ِمْن َعْبدٍ َم قَاَل: " مَ َسلَّ  َصلَّى اَّللَّ
َء، فََأمَّا َخِليٌل فَ ي َُقوُل:   َأِخالَّ  َمَعَك فَِإَذا  : َأانَ ولُ ي َقُ فَ َلْيَس َلَك َفَذاَك َمالُُه، َوَأمَّا َخِليٌل ف َ َما أَنْ َفْقَت فَ َلَك، َوَما َأْمَسْكَت  َثاَلثَةُ 

َحْيُث َخَرْجَت، َفَذاَك ُمُه، َوَأمَّا َخِليٌل فَ ي َُقوُل: أاََن َمَعَك َحْيُث َدَخْلَت وَ ْهُلهُ َوَخدَ َك، َفَذاَك أَ رَْكتُ َب اْلَمِلِك رََجْعَت َوت َ أَتَ ْيَت ابَ 
جَّاِج، َعْن قَ تَاَدَة، َن، َعِن احْلَجَّاِج بن احلَْ ِهيُم ْبُن طَْهَماهُ َرَواهُ ِإبْ َراِِبَْعنَا   َكَذِلكَ وَ   "وُل: ِإْن ُكْنُت أَلَْهَوَن الثَّاَلثَِة َعَلْيَك  َعَمُلهُ فَ ي َقُ 

 النَِّبِّ َصلَّى ، َعنِ ريٍ َبشِ َواهُ َِسَاُك ْبُن َحْرٍب، َعِن الن  ْعَماِن ْبِن  َسلََّم َوُهَو يف اْلُمْسَتْدَرِك، َورَ  َعَلْيِه وَ َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 
 ُ  ِل َوالز ْهِد يف الد نْ يَا ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْ َرَة " ْصِر اأْلَمَ  يف اَبِب قَ يْ نَاهُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " َوَروَ اَّللَّ
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ثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ ْغَدابِب َ ُئ   أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد اْلُمْقرِ َأْخرَبانَ   -  3070 ِك ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَملِ   َسْلَماَن النَِّجاُد،  َد، َحدَّ
يَ َحدَّ  َعْن  ُشْعَبُة،  َحدَّثَ نَا  َجرِيٍر،  ْبُن  َوْهُب  اْلُمِغريَةِ ثَ نَا  َعِن  َفَة،  ُخَصي ْ ْبِن  َجَلْسنَازِيَد  قَاَل:   ، اجْلُْعِفيِّ هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِمْن رَُجلٍ   ىَل إِ      

النَِّبِّ   َعَلْيِه َوسَ َأْصَحاِب   ُ ابْ يُ َقاُل: َخصَ لََّم  َصلَّى اَّللَّ أَْو  َلهُ َفُة،  نٍي فَ ُقْلُت  ِإىَل رَُجٍل َسَِ يَ ْنظُُر  ِإلَْيِه؟ ُن َخَصَفَة، َفَجَعَل  تَ ْنظُُر  َما   :
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ْعُتهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   قَاَل: ذََكْرتُ  ْعُتهُ يَ ُقو َلْيهِ  عَ َحِديثًا َسَِ رَعُ الرَُّجُل َيصْ ؟ " قُ ْلنا:  ِديدُ ُل: " َهْل َتْدرُوَن َما الشَّ  َوَسلََّم َسَِ
قَاَل:    َلُه، دُ ولَ ْدرُوَن َما الرَّقُوُب؟ " قُ ْلنَا: الرَُّجُل اَل يُ ي مَيِْلُك نَ ْفَسهُ ِعْنَد اْلَغَضِب، تَ الرَُّجَل، قَاَل: " ِإنَّ الشَِّديَد ُكلَّ الشَِّديِد الَّذِ 

ا الرَّقُوَب  ِإنَّ  ملَْ "  اْلَوَلُد  َلهُ  ُهمْ يُ َقدِّ   لرَُّجُل  ِمن ْ قَ   ْم   " ئًا  لَ َشي ْ َماَل  اَل  الرَُّجُل  قُ ْلنَا:   " الص ْعُلوُك؟  َما  َتْدروَن   " ِإنَّ  اَل:   " قَاَل:  ُه، 
ئً هُ نْ لص ْعُلوِك الَِّذي َلهُ اْلَماُل مَلْ يُ َقدِّْم مِ الص ْعلُوَك ُكلَّ ا   ا " َشي ْ

 من لم اعرفه.  # قال المحقق: إسناده فيه
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد    َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  -  3071 يِب طَاِلٍب، َحدَّثَ نَا  اأْلََصم ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن أَ ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ
ث َ  ِلَك َعْن رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَّهُ يَ ُقوُل:  َم يَ ْرِوي ذَ ْيِه َوَسلَّ  َعلَ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَالَ   ْوٌف،ا عَ نَ َعْبُد اْلَوهَّاِب، َحدَّ

 ِإلَْيِه "   ُكونُ ا تَ مَ   َق، َواَل َغرَق، َواَل َسَرَق أُوِفيَكهُ َأْحَوجَ ، َأْودِْع ِمْن َكْنِزَك ِعْنِدي اَل َحرَ " اَي اْبَن آَدمَ 
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 فيه لين والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

َوَسلَّ   دْ َوقَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  ِإَذا  رُوِّينَاه  هللاَ  ِإنَّ   " قَاَل:  أَنَّهُ  " َم  َحِفظَهُ  ئًا  َشي ْ  اْستُودَِع 
 

ثَ نَا أَبُو زُْرَعَة الدَِّمْشِقي ،   َصم ،اِس ُهَو اأْلَ أَبُو اْلَعبَّ   ثَ نَاُد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّ   َعْبدِ و  أَبُ َأْخرَباََن    -  3072 َحدَّ
ثَ نَا حمَُ  ثَُم ْبُن مُحَْيٍد، َحدَّثَ نَا اْلمُ مَُّد ْبُن ُعْثَماَن الت َُّنوِخي ، َحدَّ َحدَّ  هُ ، َعِن اْبِن ُعَمَر َفذََكرَ اْلِمْقَداِم، َعْن َُمَاِهدٍ   ْبنُ ِعمُ طْ ثَ نَا اْْلَي ْ

 قون. سناده رجاله موث# قال المحقق: إ
 

ثَ نَا  وَب،  ْعقُ ي َ   ااَل: َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ َوأَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن،    -  3073 َحدَّ
َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل احْلََفِري ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َنَْشٍل، َعْن َأيِب غَاِلٍب،  أَبُو َداُودَ ، َحدَّثَ نَا ورِي  حُمَمَِّد ْبِن َحاتٍِ الد  اْلَعبَّاُس ْبُن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ لُ َرُسوُل   ِفظَهُ " ئًا حَ هللاَ ِإَذا اْسُتودَِع َشي ْ   ِكيَم َكاَن يَ ُقوُل: ِإنَّ َن احلَْ َما قْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 مقبول محقق: إسناده ل ال# قا

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  3074 ثَ نَا حُمَمَّدُ ، َحدَّ ثَ نَا َعْمُرو ، َحدَّ ي  طِ ْبُن ِعيَسى اْلَواسِ   فَّاُر، َحدَّ
فَ ُقْلُت: َما اَبُلَك؟ يََة، قَاَل: لَِقيُت أاََب َذرٍّ،  َعِن احْلََسِن، َعْن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاوِ   ثَ نَا ُهَشْيٌم، َعْن َمْنُصوٍر، َويُوُنَس،َحدَّ ْبُن َعْوٍن،  

ُ َعَليْ   ُسولُ  رَ الَ َعَمٌل، قُ ْلُت: َحدِّْثِِن َرمِحََك هللاُ قَاَل: قَ فَ َقاَل: َما يل   ٌة َما َثاَلثَ  مَيُوُت ْلَُ ِلَمنْيِ ِه َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمسْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُلُغوا احْلِْنَث ِإالَّ َأْدَخَلُهَما   َجنْيِ يف َسِبيِل هللِا ِإالَّ  زَوْ ِلهِ َما ُهْم، َوَما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يُ ْنِفُق ِمْن هللاُ اجْلَنََّة ِبَفْضِل َرمْحَِتِه ِإايَّ ِمَن اْلَوَلِد مَلْ يَ ب ْ

ْقب ََلْتهُ َحَجَبةُ  َلهُ " قُ ْلُت: َكْيَف َذاَك؟ قَاَل: " ِإْن َكاَن رَجُ ْم َيْدُعوهُ  نَِّة ُكل هُ اجلَْ   اْست َ فَ َبِعريَْيِن،  اًل فَ َرُجَلنْيِ، َوِإْن َكاَن إِِباًل  ِإىَل َما قَ ب ْ
 " َوِإْن َكاَنْت َغَنًما َفَشاَتنْيِ 

 رجاله ثقات.  قق: إسنادهقال المح #
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ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ   -  3076 ثَ نَا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاحُمَمٍَّد اْلب َْغَداِدي ، حَ اِفُظ، َحدَّ ِلٍح، دَّ
ثَ نَا أَبُو َصاِلٍح، َكاِتُب اللَّْيِث، حْلَاِرِث، َعْن يَزِيَد ْبِن  ْمرِو ْبِن اثَ ْواَبَن، وعَ ْبِن  ْبُن َسْعٍد، َعِن احْلََسنِ  اْبُن َْلِيَعَة، َوِرْشِدينُ َثِِن دَّ حَ  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َعْن َرُسولِ َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب اْْلرَْيِ،  َها َحرَّ قََة لَُتْطِفُئ َعَلى َأْهلِ الصَّدَ  ِإنَّ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْوَم اْلِقيَاَمِة يف ِظلِّ َصَدقَِتِه " ْلُمْؤِمُن ي َ َيْسَتِظل  ا ا اْلُقُبوِر، َوِإَّنََّ 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

ثَ نَا أَبُو َحْفٍص  كَّ ، ِبَِ اسٍ حْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِفرَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد ا  -  3077 ثَ نَا  ِحي  ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اجْلُمَ َة، َحدَّ ، َحدَّ
ثَ نَا اْبُن اْلُمبَارَ َعِلي  ْبُن   ثَ نَا َعارٌِم، َحدَّ ثَ نَا َحْرَمَلةُ ْبُن ِعْمَرانَ َعْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّ َعْن   ،رْيِ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب اْلَْ ِك، َحدَّ

ْو َُيَْكَم َبنْيَ أَ   - اْمِرٍئ يف ِظلِّ َصَدقَِتِه َحّتَّ يُ ْقَضى َبنْيَ النَّاِس  قَاَل: " ُكل    ِه َوَسلَّمَ َعَليْ   َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َعْن  
 "  َصَلةٍ َولَْو ِبَكْعَكٍة َأْو بِبَ  ْوٌم ِإالَّ َتَصدََّق ِفيهِ ْيِه ي َ لَ  عَ زِيُد: َفَكاَن أَبُو اْْلرَْيِ يَ ْعِِن اَل َيَِْت قَاَل يَ  " -النَّاِس  

 . فيه من لم أعرفه قق: إسناده# قال المح
 

َسهْ   -  3082 الطَّيِِّب  أَبُو  اإْلَِماُم  ثَ نَا  َعمْ َحدَّ أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ حُمَمٍَّد،  ْبُن  حمَُ ُل  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  َحدَّ َمطٍَر،  ْبُن  ُعب َْيٍد ْبِن    دِ مَّ رِو 
حمَُ الشَّْهَرزُوِري ،   ثَ نَا  َحدَّ ُمَؤمَّلٍ مَُّد  حِبُْلَواَن،  اْلَقْيِسي  ْبُن  أَبُو    ثَ نَا  َحدَّ ُعب َْيٍد،  ْبُن  ِبْشُر  َحدَّثَ نَا  اْلَبْصرِي ،  َعِن   اْلَقاِضي،  يُوُسَف 

ُ َعَلْيِه وَ ُل هللاِ ُسو رَ  َماِلٍك، قَاَل: قَالَ   فُ ْلُفٍل، َعْن أََنِس ْبنِ اْلُمْختَاِر ْبنِ  َباَلَء اَل يَ َتَخطَّى َم: " اَبِكُروا اِبلصََّدقَِة، فَِإنَّ الْ َسلَّ  َصلَّى اَّللَّ
 "  الصََّدقَةَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

ثَ نَا أَبُو احْلََسِن  الطَّرِيِق، َمَعنَا يف  اِمغَاِن َوُهوَ لدَّ  ابِ ِفظُ احْلَُسنْيِ ْبِن َأمْحََد ْبِن اْلَفَلِكي  احْلَا أَبُو اْلَفْضِل َعِلي  ْبُن ْخرَبانَ أَ  - 3084 َحدَّ
أَبُو َجْعَفٍر حمَُ   َأمْحَدُ  ْبُن ِإبْ رَ ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعطَّاُر، َحدَّثَ نَا  أَبُو َصاِلٍح حُمَمَّ مَُّد  ثَ نَا  احْلَارِ اِهيَم، َحدَّ اْلَمكِّي ، َحدَّثَ نَا  ْبُن زُنْ ُبوٍر   ْبنُ ُث  ُد 

ِمَن النَّاِر   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َتَصدَّقُوا، فَِإنَّ الصََّدَقَة ِفكاُكُكمْ  لَّى اَّللَُّ ُسوُل هللِا صَ اَل رَ َنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَ رْيٍ، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أَ ُعمَ 
 " 

 يف. # قال المحقق: إسناده ضع
 

ثَ نَا أَبُ ِشٍم ا َها  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َأيِب   -  3085 ثَ نَا ِإبْ َراِهيو َجْعَفِر ْبِن ُدَحْيٍم، حَ ْلَعَلِوي ، َحدَّ ، َحدَّثَ نَا وَِكيٌع،  ُم ْبُن َعْبِد هللاِ دَّ
ْعُت رَجُ  َا َذحبََ  َعلَ اَّللَُّ   ، َعِن اْمَرأٍَة ِمْن َأْزَواِج النَِّبِّ َصلَّىاًل، قَاَل: َأظُن هُ طَْلَحَة َُيَدِّثُ َعِن اأْلَْعَمِش، قَاَل: َسَِ ْت َشاةً  ْيِه َوَسلََّم َأنَّ

 ِإالَّ َكِتَفَها، قَاَل: " ُكل َها َلُكْم ِإالَّ َكِتَفَها " ق ْنَا هِبَا  هللِا َتَصدَّ   ُسولَ فَ َقاَلْت: اَي رَ 
 . رجاله ثقات وفيه انقطاعمحقق: إسناده ل ال# قا

 

 ءِ مَا مَا جَاءَ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَسَقْيِ الْ 
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َعْبِد    -  3093 أَبُو  َوحُمَمَّدُ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  قَااَل هللِا  ُموَسى،  ْبُن  ََيََْي   يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  بْ : َحدَّ َأيِب    ُن 
ثَ نَا ِهَشاُم بْ طَاِلٍب، َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلوَ   َعَلْيِه َصلَّى اَّللَُّ   ِبِّ َكِدِر، رَفَ َعهُ ِإىَل النَّ َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمنْ   اَن،َحسَّ ُن  هَّاِب ُهَو اْبُن َعطَاٍء، َحدَّ

 ُمْسِلِم السَّْغباِن " لََّم أَنَّهُ قَاَل: " ِمْن ُموِجبَاِت اْلَمْغِفَرِة ِإْطَعاُم الْ َوسَ 
 َلهُ طَْلَحةُ ْبُن َعْمرٍو  َوصَ َقدْ وَ  َوهَّاِب: " يَ ْعِِن اجْلَائَِع " َهَذا ُمْرَسٌل،قَاَل َعْبُد الْ 

 . ليس بالقوي وهو مرسلقال المحقق: إسناده  #
 

أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ   -  3094 احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَ َحدَّثَ نَا  ْبُن  اْلُمْقِرئ،    اُد  َأيِب َحاِمٍد  َحاِمُد ْبُن 
ث َ  ْعُت طَْلَحةَ  ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّاِزي  ْسَحاقُ إِ   نَاَحدَّ  هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }َأْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوٍم ِذي ُسِئَل َعْن قَ ْولِ َن َعْمرٍو، " وَ بْ   ، قَاَل: َسَِ

 [ " 14{ ]البلد: َمْسَغَبةٍ 
حُمَمَّدُ  َعْبِد هللاِ   فَ َقاَل: حدثنا  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  اْلُمْنَكِدِر،  قَ ْبُن  ااَل:  ،  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  " قَاَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ ُموِجبَ ِإنَّ   َّللَّ ِمْن  اِت  

 ِة ِإْطَعاُم اْلُمْسِلِم السَّْغباِن " اْلَمْغِفرَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعلِ   -  3095 احْلََسِن  أَبُو  اَأْخرَباََن  َداُوَد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  بِ زَّ لرَّ ي   أَبُواُز  ثَ نَا  َأمحَْ   ب َْغَداَد، َحدَّ ْبُن  ُعْثَماُن  الدَّقَّاُق،    دَ َعْمرٍو 
ثَ نَا أَبُوحَ  ث َ   دَّ ثَ نَا َعْبُد  نَا أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَُّدآاَبِذي  ِقاَلبََة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبرِي ، َحدَّ ُن  ِد بْ مَ الصَّ ، َحدَّثَ نَا أَبُو ِقاَلبََة، َحدَّ

عْ  ْبِن َحسَّانَ َشامِ نَا َزْريِبٌّ، ُمَؤذُِّن هِ َعْبِد اْلَواِرِث، َحدَّث َ   َعَلْيِه َوَسلََّم: ُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، قَاَل: َسَِ
 َقِة َأْن ُتْشِبَع َكِبًدا َجائًِعا " " أَْفَضُل الصَّدَ 

 عيف. ض نادهإس قق:# قال المح
 

أَ   -  3096 ْبُن  َأْخرَباََن  احْلَُسنْيِ  َعبْ بُو  َحدَّثَ نَا  ْبنُ اْلَفْضِل،  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َحدَّ َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  الْ   ُد  َعْبُد  ثَ نَا  َحدَّ ْبُن ُسْفيَاَن،  َعزِيِز 
ث َ  ، َعْن ْبِن َعْبِد هللاِ   ِهبِ اٍء اْلُمعاِفِري ، َعْن َواثَ نَا رََجاءُ ْبُن أيب َعطَ ، َحدَّ نَ اَل رِيُس ْبُن ََيََْي أَبُو َعْمرٍو السَّاِكُن ِِبوْ نَا ِإدْ ِعْمَراَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن أَ  هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْبدِ  ًزا َحّتَّ ُيْشِبَعهُ َوَسقَ ى اَّللَّ َماِء  َن الْ مِ  اهُ ْطَعَم َأَخاهُ ُخب ْ
بَ عَّ  يَ ْرِويَِه،  سَ َحّتَّ  النَّاِر  ِمَن  هللاُ  كُ ْبعَ َدهُ  َخنَاِدَق،  مَ   َخْنَدٍق  " ل   َعاٍم  ََخِْسماَئِة   ِسريَةُ 

 
بْ   -  3097 أَبُو َعِليِّ  ْبُن َجعْ وَأْخرَباََن  ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ ُن َشاَذاَن، حدثنا َعْبُد هللِا  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  ْبُن   أَبُو  نَاث َ َفٍر، َحدَّ َأمْحَُد  الطَّاِهِر 

،  َعْن َواِهِب ْبِن َعْبِد هللِا اْلَكْعِبِّ َأيِب اأْلَْشَيِم، ُمَؤذُِّن ِدْميَاَط، وََكاَن َشْيًخا َصاحِلًا، ََيََْي، َعْن  ِإْدرِيُس ْبنُ  نَاْمرِو ْبِن السَّْرِح، َحدَّث َ عَ 
 "  قَ ْولِِه: " َسْبَع َخنَاِدقَ ْنَد  عِ يثِ َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ انْ ت ََهى اِبحْلَدِ 
 # قال المحقق: إسناده واه. 

 

أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  3098 َوأَبُو  احْلََسِن،  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُموَسى،  هللِا  اْلَعبَّاِس   قَالُوا:  َسِعيٍد حُمَمَُّد  أَبُو  َحدَّثَ نَا 
ثَ نَا  اِري  ْبِن َأيِب َغَرزََة اْلِغفَ   ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحازِمِ ، َحدَّ وبَ قُ حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ  ، َعْن  ُعْثَماُن ْبُن  ، َحدَّ ثَ نَا زَُهرْيٌ، َعْن َسْعٍد الطَّاِئيِّ َسِعيٍد، َحدَّ
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، قَااَل َة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َوَعْن ِإَْسَاعِ َعِطيَّ  ُ عَ اَل رَ قَ  :يَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ  ْؤِمٍن َأْطَعمَ ا مُ َلْيِه َوَسلََّم: " َأمي َ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا ُمْؤمِ ُمْؤِمنًا َعلَ  َا ُمْؤمِ  ٍن َكَسا ُمْؤِمنًا َعَلى ُعْرٍي َكَساهُ ى ُجوٍع َأْطَعَمهُ هللاُ ِمْن َثَاِر اجْلَنَِّة، َوَأمي  ِمنًا  ى ُمؤْ َسقَ ٍن هللاُ ِمْن ُخْضِر اجْلَنَِّة، َوَأمي 

 ِم " ُتو هللاُ ِمَن الرَِّحيِق اْلَمخْ َعَلى ظََمٍأ َسَقاهُ 
 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن    - 3102 ثَ نَاَعْبَداَن، َحدَّ ثَ نَا  بِّ  الضَّ َر  ُعْثَماُن ْبُن ُعمَ   ْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ، َحدَّ
ِإْسَحاقَ ، حَ اْبُن رََجاءٍ  َأيِب  ِإْسَرائِيُل، َعْن  ثَ نَا  أَ دَّ أََتى  ، قَاَل:  ِّ ُ  ، َعْن ُكَدْيٍر الضَّبِّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ نَ بِّْئِِن  ْعَرايِبٌّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: 

ْن أَقُوَل اْلَعْدَل َأْسَتِطيُع أَ   َذا َشِديٌد اَل : هَ َوتُ ْعِطي اْلَفْضَل " قَالَ   ؟ قَاَل: " تَ ُقوُل اْلَعْدلَ نَّارِ ال  نَ ِبَعَمٍل يُْدِخُلِِن اجْلَنََّة َويُ بَاِعُدِن مِ 
ْل َلَك ِإِبٌل؟  : " هَ الَ ، قَ ِش السَّاَلَم "، قَاَل: َوَهَذا َشِديٌد َوهللاِ ، قَاَل: " فََأْطِعِم الطََّعاَم َوأَفْ ُكلَّ َساَعٍة، َواَل َأْن أُْعِطي َفْضَل َمايل 

 َأْن اَل يَ ْهِلَك بَِعريَُك، َواَل  ِق َأْهَل بَ ْيٍت اَل َيْشَربُوَن اْلَماَء ِإالَّ ِغبًّا فَ َلَعلَّكَ َوِسَقاًء فَاسِ ِمْن ِإبِِلَك،  ا  َعْم، قَاَل: " اْنظُْر بَِعريً " قَاَل: ن َ 
ُ ُثَّ ، قَالَ  " ةُ  يَ ْنَخِرَق ِسَقاُؤَك َحّتَّ جتََِب َلَك اجْلَنَّ َأنْ    أَنَّهُ بَ ْعُد اْسُتْشِهدَ : فَاْنطََلَق يَُكربِّ

 . ليس بالقوي وهو مرسلاده # قال المحقق: إسن
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن غَاِلٍب، قَاِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ  - 3103 َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم،  ذََكرَ وَ  َل:َوْيِه، َحدَّ
أَ ِم  ثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن َعاصِ َحدَّ  ْبَن ِعيَاٍض َُيَدِّ ْخرَبَِن، قَالَ ْبِن ُكَلْيٍب  َمْرَثَد  َأْو  َمْرثَِد  ْبَن  ْعُت ِعيَاَض  ُهْم َسَأَل : َسَِ ِمن ْ ُث، َعْن رَُجٍل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن    َرُسولَ  اْلَماَء "  قَاَل: " اْسِق   ؟ " قَاَل: اَل،يٌّ ْل ِمْن َواِلَدْيَك َأَحٌد حَ لهُ اجْلَنََّة؟ قَاَل: " هَ يُْدخِ   لٍ َعمَ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ا غَابُوا َعْنهُ " ِإَذا َحَفُروا َوحَتِْمُل ِإلَْيِهْم ِإذَ قَاَل: َكْيَف َأْسِقيِه؟ قَاَل: " َتْكِفيِهْم اآْللَةُ 

 رفه أع لم فيه ما # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو  رايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو زَكَ   -  3104 ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبنُ ، َحدَّ ، حُمَمَّ   َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، َحدَّ ٍد الرَّقَاِشي 
ثَ نَا َعْبُد الصَّ  ،  ْن أَ ، عَ ةُ َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، َحدَّثَ نَا ُشْعبَ َحدَّ وَل  رٍّ، َأنَّ َرسُ ِت، َعْن َأيِب ذَ امِ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّ يِب ِعْمَراَن اجْلَْوِنِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ  ئًا، َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه ُمن ْ ، اَل حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف شَ هللِا َصلَّى اَّللَّ ْو َأْن تُ ْفرَِغ ِمْن ، َولَ ِسطٍ بَ ي ْ
 " ي  َك يف ِإاَنِء اْلُمْسَتْسقِ َدْلوِ 

 وثقون. إسناده رجاله م# قال المحقق: 
 

ثَ نَا أَبُ  -  3105 َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    ي ،ْهلِ ذ  َفحَّاُم، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِبْ َراِهيَم الْ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َحدَّ
ثَ نَا  هللاِ  ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، قَااَل: َحدَّث َ أَبُو اْلَعبَّاِس ا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا ِعكْ نَا عَ أْلََصم ، َحدَّ رَِمةُ ْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، َحدَّ

قَاَل بَ ْعَد َذِلَك: اَل َأْعَلُمهُ ُثَّ    -فَ ُعهُ  َأيِب َذرٍّ، يَ رْ ْن   َمْرَثٍد، َعْن أَبِيِه، عَ َنِفي ، َعْن َماِلِك ْبنِ اٌك احلَْ  َِسَ ْبُن َعمَّاٍر، َعْن َأيِب زَُمْيٍل َوُهوَ 
َهِقي  َكِر َصَدقٌَة "، قَاَل اْلب َ اْلُمنْ ِن  عَ   َصَدَقٌة، َوَأْمُرَك اِبْلَمْعُروِف َوَنُْيكَ   راُغَك ِمْن َدْلِوَك يف َدْلِو َأِخيكَ قَاَل: " ِإفْ   -ِإالَّ رَفَ َعهُ   ي ْ

يِق النَّاِس َجَر، َوالشَّوَْكَة َواْلَعْظَم َعْن طَرِ : " َوتَ َبس ُمَك يف َوْجِه َأِخيَك َصَدَقٌة، َوِإَماطَُتَك احلَْ يف رَِوايَِتهِ  زَاَد اْلَقاِضي ُه:َرِضَي هللاُ َعنْ 
 الَِّة َصَدَقةُ " ِض الضَّ رْ  أَ َصَدَقٌة، َوَهْدُيَك الرَُّجَل يف 
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 ناده رجاله ثقات. محقق: إس# قال ال
 

أَ   -  3106 ْبنُ َأْخرَباََن  احْلَُسنْيِ  السَّمَّ بُو  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  اْلَقطَّاُن، َحدَّثَ نَا  اْلَفْضِل  ثَ نَا  الْ   اِك، َحدَّ َأيِب  ْبُن  َأيِب، حُمَمَُّد  ثَ نَا  َعوَّاِم، َحدَّ
ثَ نَا َداُودُ  ، َعنْ الن َّ اْلَمِلِك ْبِن اْلُمِغريَِة  ، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد  َعطَاءٍ ُن  بْ   َحدَّ َفَة، َوَعْن يَزِيَد ْبِن رُوَماَن،   أَبِيِه، َعْن  ْوفَِليِّ يَزِيَد ْبِن ُخَصي ْ

ُ َعَلْيِه وَ  ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ َعْن َسِعيدِ    َأْجًرا ِمْن َماٍء " : " لَْيَس َصَدقٌَة َأْعظَمَ  قَالَ مَ َسلَّ َة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

ثَ نَا َأمْحَُد    -  3108 ثَ نَا َْتْتَاٌم، َحدَّ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ مِ ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ث َ ،  ي  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ نَا َحدَّ
ثَ نَا أَبُو ُموَسى،  ُموَسى ْبُن اْلُمِغريَةِ   َعَلْيِه  الصََّدَقِة أَْفَضُل؟ قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َن َعبَّاٍس: َأي  َل: َسأَْلُت ابْ قَا، َحدَّ

ت َ َوَسلََّم فَ َقاَل يل: " اسْ  نَا ِمَن ا: " }أَِفيُضوا  لُو وا أبَِْهِل اجْلَنَِّة، قَاِل النَّاِر ِإَذا اْست َغَاثُ  َأهْ ِإىَل َر  ِق اْلَماَء "، قَاَل: ُثَّ قَاَل: " َأمَلْ  َعَلي ْ
 [ " 50ْلَماِء َأْو ِمَّا َرزََقُكُم هللاُ{ ]األعراف: ا

 ف. : إسناده ضعي # قال المحقق 
 

بْ  هللِا  َعْبُد  ُعب َْيدٍ َوَرَوى  َأيِب  َخاِلٍد، َصاِحُب  ْبِن  خَمَْلٍد  َأيِب، َحدَّثَ نَا عَ َل: حَ قَا،  ُن  َثِِن  اْلُمبَاَركِ دَّ ْبُن  ِهَشاٍم، عَ ،  ْبُد هللِا  اْبِن َعْن  ِن 
اْلُمْسِلَم َشْهَوَتهُ َحرََّمهُ هللاُ عَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْطَعَم أَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ِسريِينَ   "   نَّارِ ال  َلىَخاهُ 

 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد السَّاَلمِ ثَ نَا أَبُو زَكَ تَّارِيِخ، َحدَّ ال  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف   َأْخرَباََن أَبُو  -  3110 ، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن رايَّ اْلَعْنرَبِي ، َحدَّ

 ْعَلمُ ْسنَاِد ُمْنَكٌر، َوهللاُ أَ اإْلِ  َذاْبِن َخاِلٍد التَِّميِمي ، َفذََكَرهُ َوُهَو هبَِ خَمَْلِد 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 لْمَنِيحَةِ ي فَضْلِ ا مَا جَاءَ فِ 
 

ثَ نَا    -  3113 ْبُن فُوَرٍك، َحدَّ َبْكِر  أَبُو  يُ َأْخرَباََن  ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثَ نَا  ْبُن َحِبيٍب،َعْبُد هللِا  أَبُو َداُوَد،    وُنُس  ْعَبُة، نَا شُ ث َ َحدَّ َحدَّثَ نَا 
ْعُت َعْبَد  َكاَن َغرْيِي قَاَل: َثاَلِثنَي َمرًَّة، قَالَ ثَ َر ِمْن ِعْشرِيَن َمرًَّة، َوَلْو  ُمَصرٍِّف، َعْن َهَذا احْلَِديِث َأكْ   َحَة ْبنَ قَاَل: َسأَْلُت طَْل  َسَِ
ُ َعَليْ َرُسولَ   َأنَّ َجَة َُيَدُِّث، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب،  الرَّمْحَِن ْبَن َعْوسَ  :  ِرٍق، َأْو قَالَ َح َمِنيَحَة وَ َمنَ ِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن   هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َشرِيَك  َدهُ اَل حْ  وَ ، َوَمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ -قَ َبٍة َأْو قَاَل: رَ  - لَهُ َكِعْدِل َنَسَمٍة َمْن َمَنَح َورِقًا َأْو َهَدى زُقَاقًا، َأْو َسَقى لَب َنًا َكانَ 
 "  -أَْو رَقَ َبٍة  - َمرَّاٍت، َكاَن لَهُ َكِعْدِل َنَسَمٍة  َقِديٌر، َعَشرَ َلى ُكلِّ َشْيءٍ  عَ ُك، َولَهُ احْلَْمُد، َوُهوَ َلُه، َلهُ اْلُمْل

 قق: إسناده رجاله ثقات. المح # قال
 

 لَيْهِ اجٌ إِ حْتَ مُ   فِي كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ، وَغَيْرُهُ مَا جَاءَ  
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، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا يُوسُ أَبُو َعْبِد هللاِ  َأْخرَبانَ   - 3116  ثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي ُعَمَر اللََّبِقي ، َحدَّ  ُف ْبُن يَ ْعُقوَب الس وِسي 
ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن  التَِّميِمي   َعاِنِّ ِم ْبنِ عِ ُمطْ ، َحدَّ َبَسَة ْبِن َسِعيدٍ  اْلِمْقَداِم الصَّن ْ ، عَ  ا، َوَعن ْ ، َعْن ْن َنِصيٍح اْلعَ ْلَكاَلِعيِّ ْنِسيِّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  اْلِمْصِريِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " طُوََب  رَْكٍب   ُ َقَصٍة، َوَذلَّ ى اَّللَّ ِمْن َغرْيِ َمن ْ تَ َواَضَع  ِه ِمْن َغرْيِ نَ ْفسِ    يف ِلَمْن 
وَ  مِ َمْسَكَنٍة،  َجََعهُ  َمااًل  َمْعِصَيةٍ ْن  أَنْ َفَق  َأهْ َغرْيِ  َورَِحَم  َواحلِْْكمَ ،  اْلِفْقِه  َأْهَل  َوَخاَلَط  َواْلَمْسَكَنِة،  الذ لِّ  يف َل  َذلَّ  ِلَمْن  طُوََب  ِة، 

َل ِمْن  أَنْ َفَق اْلَفضْ  ِبِعْلِمِه، وَ ِملَ ِس َشر ُه، طُوََب ِلَمْن عَ ي َُتُه، َوُعزَِل َعِن النَّااَلنِ  عَ َمتْ طَاَب َكْسُبُه، َوَصُلَحْت َسرِيَرتُُه، وََكرُ نَ ْفِسِه، وَ 
 َماِلِه، َوأَْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن قَ ْولِِه " 

 ف. : إسناده ضعي # قال المحقق 
 

أَبُ   -  3117 َبكْ َأْخرَباََن  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َحدَّ َعْبِد هللِا  ثَ نَا    مْحَدُ أَ   رٍ و  ِإْسَحاَق، َحدَّ ْبنُ ْبُن  بْ   حُمَمَُّد  حُمَمَُّد  ُن َكِثرٍي،  أَي وَب، َحدَّثَ نَا 
ثَ نَا ُسْفيَانُ  ْبِن َأيِب َبِشرٍي، َعْن  َحدَّ اْلَمِلِك  اْلُمَساِوِر، قَاَل: َسَِ ، َعْن َعْبِد  ْبِن  ْعُت َرُسو َعْبِد هللِا  اْبَن َعبَّاٍس، يَ ُقوُل: َسَِ  هللاِ َل  ْعُت 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ   ِئٌع ِإىَل َجْنِبِه " ُع َوَجارُهُ َجا الَِّذي َيْشبَ ِمنُ َم يَ ُقوُل: " لَْيَس اْلُمؤْ ى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ثَ نَ حَ  َق،دَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاحُمَمٍَّد اْلُمْقرِِئ، حَ  َعِلي  ْبُن َأْخرَبانَ  - 3119 ثَ نَا َعْبُد اْلَواحِ يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، حَ  ادَّ ِد دَّ
، عَ ْبُن ِغيَاٍث، َحدَّ  ثَ نَا أَبُو قَ ْزَعَة اْلبَاِهِلي  ُ َعَلْيِه  ْبِن ُمَعاِويََة، َعْن أَبِيِه، َأنَّ  ْن َحِكيمِ ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

هَ َجهََّمهُ ِإالَّ  ِعْنَدهُ فَ ي َتَ ْضلٍ  َلهُ فَ َيْسأَلَهُ ِمْن فَ ا ِمْن َمْوىًل َيَِْت َمْوىًل : " مَ الَ قَ   َوَسلَّمَ  ُشهُ  َجَعَلهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُشَجاًعا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة يَ ن ْ
 قَ ْبَل اْلَقَضاِء " 

 سناده رجاله موثقون. # قال المحقق: إ
 

أَبُو    -  3120 احلَْ يِّ َعلِ َأْخرَباََن  ِإب ْ   ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  هِبَا،    َراِهيمَ َسُن  اْلب َْغَداِدي   َجْعَفِر  ْبُن َشاَذاَن  ْبُن  َعْبُد هللِا  ثَ نَا  ُدُرْست ََوْيِه، َحدَّ ْبِن 
ثَ نَا يَ ْعُقوُب بْ  ، َحدَّثَ نَا اأْلَْزوَ النَّ   ربةسخ  لضَّرِيُر َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن احْلَاِرِث بنُن ُسْفيَاَن، َحدَّثَ نَا أَبُو َعْمرٍو ا َحدَّ ُر ْبُن ِعيَاٍض، ِمِريِّ

ثَ نَا اَئٍة، قَاَل: أَنْ بََأِن  ِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َما َحق  إِِبٍل مِ ْيُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ ُقْلُت: اَي أَ َة، قَاَل: أَت َ ْروَُح ْبُن َسربَْ مِ   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّىِم  اسِ َخِليِلي أَبُو اْلقَ  ُقوا بَِعريًا، َوَأْعطَُوا السَّائَِل بَِعريًا، َأد وا َها بَِبِعرٍي وَ َن زَكَّى َأْهلُ ثُو " ِإنَّ َخرْيَ ِإِبٍل َثاَل   اَّللَّ اْست َب ْ

َرى َأنَّ   ِإّنِ أَلَ َوهللاِ  َوََيَْتِطُب ِجريَانُ نَا،  انُ نَا، َوََنَْتِطُب َعَلْيهِ ِجريَ   هِ َليْ ٍة، َوهللِا ِإنَّ لَنَا جَلََماًل َتْسَتِقي عَ َها َتْسأَُلِِن َعْن َحقِّ ِإِبٍل ِمائَ َحقَّ 
 أَْفِقْر َشِديَدََتا، َواتَِّق رَبََّك " ْق َفْحَلَها، َواْمَنْح َغزِيَرََتا، وَ َحقًّا َما أَُؤدِّيِه، فَاتَِّق رَبََّك فََأدِّ زََكاََتَا، َوأْطرِ ِفيِه 

 ده رجاله موثقون. : إسناحقق الم# قال 
 

وَِكيٌع، عَ اَل َوَحدَّ قَ   -  3123 َأمْحَُد، َحدَّثَ نَا  ِمْقَسٍم،  ثَنا  َعْن  احْلََكِم،  َعِن  َلى،  لَي ْ َأيِب  اْبِن  َعبَّاٍس، }َيسْ ِن  اْبِن  َماَذا َعِن  أَلُوَنَك 
  "ِلكَ هْ [ قَاَل: " َما يَ ْفُضُل ِمْن أَ 219َو{ ]البقرة:  يُ ْنِفُقوَن ُقِل اْلَعفْ 

 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 
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 الِكٌ ل ا، وَأَنَّهُ لَا يَهْلِكُ عَلَى اهللِ إِلَّا هَ ا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ مَنْ جَاءَ سَائِ مَ 
 

  ْبِن حُمَمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّمْحَِن    ُد ْبنُ حُمَمَّ ِن  سَ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو احلَْ َوأَبُو َبْكٍر  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََن أَبُو    -  3126
ثَ نَا أَبُ َعْبَداَن الشَُّروِطي  الن َّ  ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن حمَُ و اْلَعبَّاِس اأْلَ ْيَسابُوِري ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَالُوا: َحدَّ مٍَّد الد وِري ، َحدَّثَ نَا َصم ، َحدَّ

الصََّمدِ  بْ َعْبُد  َعْبُد هللاِ الن     نُ   ثَ نَا  اْعَماِن، َحدَّ اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  يَ ْلقُ   َعْن   ، رُومَ َرِشي  ْبِن  َرِضَي هللاُ زِيَد  َعاِئَشَة  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  اَن، 
َها، َعِن النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعن ْ  ا قُدَِّس َمْن رَدَُّهْم " وَن مَ بُ ْكذِ  أَنَّهُ قَاَل: " َلْواَل َأنَّ الس ؤَّاَل يَ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ وَ   َرٍة " َم: " اَل تَ ُرد وا السَّاِئَل َولَْو ِبِشقِّ ْتَْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ  - 3129 ثَ نَ دَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َخلَ ٍد، حَ يْ ُعب َ َد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ مَحَْزَة،   بْ َراِهيُم ْبنُ ا إِ ٍف اْلَمْرَوِزي ، َحدَّ
َعَلْيِه   اَّللَُّ   ىيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ٍد، َعِن اْلَولِيِد ْبِن راََبٍح، َعْن أَ ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َحازٍِم، َعْن َكِثرِي ْبِن زَيْ َحدَّ 

ئًا، اَي َصِفيَّةُ بِْنَت َعْبِد اْلُمطَّ  النَّاِر فَِإّنِ ي نَ ْفَسِك ِمنَ رتَِ اِطَمةُ بِْنَت حُمَمٍَّد، اشْ َوَسلََّم: " اَي فَ  ِلِب، اَي َصِفيَّةُ َعمَُّة   اَل َأْمِلُك َلِك َشي ْ
ئًا، اَي َعاِئَشُة،  ِلُك لَ مْ  أَ  اْشرَتِي نَ ْفَسِك ِمَن النَّاِر، فَِإّنِ اَل َرُسوِل هللاِ  اِئَشةُ اَل َْتَْرٍة، اَي عَ َوَلْو ِبِشقِّ    ارِ اْشرَتِي نَ ْفَسِك ِمَن النَّ ِك َشي ْ

  " يَ ْرِجُع ِمْن ِعْنِدَك َساِئٌل َوَلْو ِبِظْلٍف حُمَْرقٍ 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

ثَ نَا اْلَعبَّ حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن  ثَ نَا  دَّ حَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  -  3131 ثَ نَا احلُْ ْبُن مَحَْزَة،    اسُ َهاِنٍئ، َحدَّ َسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد َحدَّ
ثَ نَ اْلَمِلِك ْبِن َأيِب َغِنيََّة، َوَأْخربََ   ِبَساِمرََّة، َحدََّثِِن ََيََْي ْبُن َعْبدِ  ثَ نَ و اْلوَ بُ ا أَ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ا َخْشنَاُم ْبُن لِيِد اْلَفِقيُه، َحدَّ

ثَ نَا ََيََْي ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب َغِنيَّ  ْبُن َأيِب أَبُو َبْكرِ  نَاث َ ِبْشٍر، َحدَّ  َبَة، َحدَّ رْيِ، َويف رَِوايَِة احْلَُسنْيِ  َة، َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن الز بَ  َشي ْ
ُ َعَلْيهِ ى  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَا، عَ َبرْيِ ز  ْبِن َأيِب ال اَن لِي َْعُقوَب النَِّبِّ َعَلْيِه السَّاَلُم َأٌخ ُمؤاٍخ يف َوَسلََّم: " كَ   اَّللَّ

يَ ْعُقوُب  هللاِ  يَ ْوٍم: اَي  الَِّذي ق َ ، فَ َقاَل َذاَت  َوَما  َبَصَرَك؟  الَِّذي َأْذَهَب  الَِّذي  ظَْهرَ َس  وَّ َما  َأمَّا    َأْذَهَب َبَصِري فاْلُبَكاءُ َك؟ فَ َقاَل: 
َوأَ عَ  يُوُسَف،  ق َ َلى  الَِّذي  جِ مَّا  فَأَََتهُ  قَاَل:  اَيِمنَي،  اْبِن  َعَلى  فاحْلُْزُن  ايَ وََّس ظَْهِري  فَ َقاَل:  السَّاَلُم،  َعَلْيِه  ِإنَّ هللاَ  رْبِيُل  يَ ْعُقوُب،   

ي ُ  َوتَ َعاىَل  الرِئُ قْ تَ بَاَرَك  تَ َك  َأمَّا  َويَ ُقوُل:  ِإىَل غَ سَّاَلَم  َتْشُكوِن  يَ ْعُقوُب: إِ ي؟ قَاَل: فَ قَ ريِْ ْسَتْحِي  ِإىَل هللِا، اَل  بَ ثِّي َوُحْزِن  َأْشُكو  َّنََّا 
َأْعَلمُ قَاَل: فَ َقاَل ِجربِْ  اَي يَ ْعُقوُب، قَاَل: ُثَّ قَالَ   يُل َعَلْيِه السَّاَلُم: هللاُ  َتْشُكو  تَ ْرَحُم ا وُب:  ْعقُ ي َ   ِبَا  َأَما   ، لشَّْيَخ اْلَكِبرَي؟ َأْي َربِّ

َأََتهُ ِجرْبِيُل، فَ َقاَل:  اْصَنْع يِب َما َأرَْدَت، قَاَل: فَ اْرُدْد َعَليَّ َرَْيَاَنيِت َأِشَّهُ ِشًّا قَ ْبَل اْلَمْوِت، ُثَّ ْسَت ظَْهِري، فَ َبَصِري، َوقَ وَّ   تَ َأْذَهبْ 
َنَشْرَُتُما َلَك، فَاْصَنْع طََعاًما لِْلَمَساِكنِي فَِإنَّ   َميَِّتنْيِ لَ ِت َلْو َكاانَ ِعزَّ َوْلي َْفَرْح قَ ْلُبَك، فَ وَ   َم، َويَ ُقوُل َلَك: أَْبِشرْ سَّاَل ال   كَ ِإنَّ هللاَ يُ ْقرِئُ 

َوالْ َأَحبَّ  اأْلَْنِبيَاءُ  ِإيَلَّ  َأْذَهْبُت َبَصَرَك، ِعبَاِدي  َوَتْدِري ملَ  ِإْخَوةُ   ْستُ قَ وَّ وَ   َمَساِكنُي،  َما َصن َُعوا؟    ظَْهَرَك، َوَصَنَع  ُكْم إِنَّ يُوُسَف ِبِه 
َها شَ  َشاًة فَأَََتكُ َذحَبُْتمْ  ئًا، قَاَل: َفَكاَن يَ ْعُقوُب بَ ْعَد ذَ ْم ِمْسِكنٌي يَِتيٌم َوُهَو َصائٌِم فَ َلْم ُتْطِعُموهُ ِمن ْ  ِلَك ِإَذا َأرَاَد اْلَغَداَء َأَمَر ُمنَاِدايً ي ْ

أَ نَ ي ُ  اْلَغَداءَ اِدي  َأرَاَد  َمْن  فَ ْلي َت َ   اَل  اْلَمَساِكنِي  يَ ْعُقوبَ َغدَّ ِمَن  َمَع  َوِإَذا َكانَ   ِمنَ   ،  َمْن َكاَن َصائًِما  َأاَل  يُ نَاِدي  ُمنَاِداًي  َأَمَر    َصائًِما 
يَ ْعقُ  َمَع  فَ ْليُ ْفِطْر  " اْلَمَساِكنِي  السَّاَلُم  َعَلْيِه   وَب 
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ثَ نَاْبِد و عَ بُ َأْخرَباََن أَ  -  3132 ثَ نَا َعْمُرو مَُّد ْبُن َعبْ ، َحدَّثَ نَا حمَُ ي  أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنربَِ   هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ِد السَّاَلِم، َحدَّثَ نَا ِإْسَحاُق، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اِلكٍ  مَ ْبنِ ْن ََيََْي ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن أََنِس مٍَّد، حدثنا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، عَ ْبُن حمَُ  : " الَ اَّللَّ
   اٍخ " َوذََكَر احْلَِديَث بَِنْحِوِه،ُقوَب َأٌخ ُمؤَ َكاَن لِي َعْ 

احْلَُسنْيُ ْبُن عَ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: وَ  َعْن رَُجٍل، َعْن ََي ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك،  ْن َيَْ عَ   ٍر،مٍَّد اْلُقَرِشي ، َعْن أَبِيِه، َعْن زَافِ ْمرِو ْبِن حمَُ َرَواهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِبِّ َصلَّى ااِلٍك، َعِن النَّ  مَ أََنِس ْبنِ   َّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

: َحدَّثَ نَا أَبُو  ْغَداَد، قَااَل اْلب َزَّاُر، بِب َ    ِإْسَحاقَ ِن ْبنِ سَ حلَْ أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن او َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ رَباََن أَبُ َأخْ   -  3139
ثَ نَا أَبُ ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهي ، ِِبَكَّ حُمَمٍَّد عَ  ثَ نَا َعبَّادُ و ََيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، َحدَّثَ نَ َة، َحدَّ  نُ  بْ ا بََدُل ْبُن اْلُمَحربَِّ، َحدَّ

ثَ نَا قَ تَاَدُة، عَ رَاشِ  ، َعنْ  ا ْن ُخَلْيِد ْبِن َعْبِد هللاِ ٍد، َحدَّ ْردَ ْلَعَصرِيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأيِب الدَّ : " َما ِمْن  اِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
إِ  يُ نَاِدايَ يَ ْوٍم طََلَعْت َِشُْسهُ  َمَلَكاِن  َها  ب َت َي ْ نِ نِ الَّ وََكاَن َِبَن ْ َما َخَلَق هللاُ   َداءً   الث ََّقَلنْيِ   َيْسَمُعهُ  ا ُكل ُهْم َغرْيُ  اَي أَي  َها  ِإىَل لنَّاُس، َهُلم  :  وا 

َها َمَلَكاِن يُ نَاِداَيِن نِ َأْْلَى، َواَل آَبِت الشَّْمُس ِإالَّ وَ رَبُِّكْم، ِإنَّ َما َقلَّ وََكَفى َخرْيٌ ِمَّا َكثُ َر وَ  ب َت َي ْ  ُعهُ َخْلُق هللِا ُكل ُهمْ َيْسمَ   اءً دَ َكاَن َِبَن ْ
ُكْم{ يف ْوِل اْلَمَلَكنْيِ: }َهُلم وا ِإىَل رَبِّ ِط ُِمِْسًكا تَ َلًفا، َوأَنْ َزَل هللاُ يف َذِلَك قُ ْرآاًن يف ق َ ا َخَلًفا، َوَأعْ َأْعِط ُمْنِفقً   مَّ َغرْيَ الث ََّقَلنْيِ: اللهُ 

إِ  يَْدُعو  يُوُنَس: }َوهللاُ  َمْن َيشَ اِر ا  دَ ىَل ُسورَِة  َويَ ْهِدي  ُمْسَتِقي لسَّاَلِم  ِإىَل ِصَراٍط  اللُهمَّ  نْ َزَل يف قَ وْ [، َوأَ 25]يونس:    ٍم{اءُ  ِْلَِما: 
[ ِإىَل قَ ْوِلِه  2الليل:  َثى{ ] ن ْ أْلُ َهاِر ِإَذا جَتَلَّى َوَما َخَلَق الذََّكَر َواًفا: }َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى َوالن َّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَأْعِط ُِمِْسًكا تَ لَ 

 [ " 10ْلُعْسَرى{ ]الليل:  }لِ 
 جاله موثقون. # قال المحقق: إسناده ر 

 

ثَ نَا احْلََسنُ   -  3140 ث َ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرُِئ، َحدَّ ثَ نَا حُمَمَّدُ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ   َأيِب   نُ  بْ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّ  َأيِب َسِعيٍد  َعْن َسِعيِد ْبنِ ،  َسِعيٍد، َعِن اْبِن َعْجاَلنَ َبْكٍر، حدثِن ََيََْي ْبُن   ُ اْلَمْقرُبِيِّ ى اَّللَّ

ا  لٍَة يُرِيُد هبَِ ٌل اَبَب َمْسأَ رَجُ ا َكث َْرًة، َوَما فَ َتَح  اَدهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ هبَِ الَّ زَ إِ   ةٍ َتَح رَُجٌل اَبَب َعِطيٍَّة ِلَصَدقٍَة َأْو ِصلَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ف َ 
 َكث َْرًة ِإالَّ زَاَدهُ هللاُ هِبَا ِقلًَّة " 

 اده رجاله ثقات. # قال المحقق: إسن
 

 قَةِ التَّطَوُّعِ  الِاخْتِيَارُ فِي صَدَ 
 

ثَ نَا أَبُو مَ ْبُن ق َ ِر  صْ َأْخرَباََن أَبُو نَ   -  3142 ثَ نَا َأمْحَُد بْ ْنُصوٍر اتَاَدَة، َحدَّ ثَ نَا  ُن جَنَْدَة، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن  لنَّْضَرِوي ، َحدَّ َمْنُصوٍر، َحدَّ
َلى، َعِن احْلََكِم، عَ   أَبُو ُمَعاِويََة، َعنِ  َورُّوِينا ِفيَما   : اْلَفْضُل َعِن اْلِعيَاِل،قَالَ   ةِ يَ ْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف َهِذِه اآْل اْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ايَ  َمَضى َعِن النَِّبِّ َصلَّى  هُ َشرٌّ َلَك "  اْلَفْضَل َخرْيٌ َلَك، َوِإْن ْتُِْسكْ  اْبَن آَدَم، ِإنََّك ِإْن تَ ْبُذلِ اَّللَّ
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

حُمَمَّدُ َأْخربََ   -  3154 هللاِ   اَن  َعْبِد  احْلَاِفظُ ْبُن  هللِا    َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ ِإْسَحاُق  ،  ثَ نَا  َحدَّ َعاِن ،  الصَّن ْ َعِليٍّ  ْبُن  ِإبْ َراِهيَم  حُمَمَُّد  ْبُن 
َعاِن ، َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَّزَّ الصَّ  ، َعْن محَُ ن ْ اَلْت: قَاَل ، قَ  ُكْلثُوٍم بِْنِت ُعْقَبةَ َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُمِّ ْبِن    دِ يْ اِق، حدثنا َمْعَمٍر، َعِن الز ْهِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفَضُل الصََّدَقِة َعَلى ِذي الُسوُل هللِا َصلَّ رَ   رَِّحِم اْلَكاِشِح " ى اَّللَّ
 اله ثقات غير أني لم أظفر بترجمة لشيخ الحاكم رجه # قال المحقق: إسناد

 

اْلفَ   ْخرَبانَ أَ   -  3156 طَاِهٍر  ثَ نَا  أَبُو  َحدَّ ْبنُ ِقيُه،  حُمَمَُّد  طَاِهٍر  ثَ نَا  أَبُو  َحدَّ اْلُمَحمَّْدآاَبِذي ،  الد وِري    احْلََسِن  حُمَمٍَّد  ْبُن  ،  اْلَعبَّاُس 
َزَة ا ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َجن ْ ِمِت،   ْبِن الصَّا هللاِ ِد ْبِن َواِسٍع، َعْن َعْبدِ ُئ اْلَبْصرِي ، َعْن حُمَمَّ ُمْقرِ الْ ِر  َداِئِِن ، َحدَّثَ نَا َساَلٌم أَبُو اْلُمْنذِ ْلمَ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعْن َأيِب  ي،  فَ ْوقِ َو  هُ   ىَل َمْن ُهَو ُدوِن، َواَل أَْنظُُر ِإىَل َمنْ  ِبَسْبٍع: " َأَمَرِن َأْن أَْنظَُر إِ َذرٍّ، قَاَل َأْوَصاِن َخِليِلي َصلَّى اَّللَّ
هُ َوَأَمَرِن حِبُبِّ اْلمَ  ئًا، َوَأَمَرِن َأْن َأِصَل الرَِّحَم َوِإْن َأْدبَ َرتْ  اَل َأْسَأَل أَ َوأََمَرِن َأنْ   ْم،َساِكنِي َوالد نُ وِّ ِمن ْ ، َوأََمَرِن َأْن أَقُوَل َحًدا َشي ْ

َة ِإالَّ ابِ  َحْوَل َواَل ق ُ اَل    َأْن ُأْكِثَر ِمْن قَ ْولِ لَْوَمَة اَلئٍِم، َوَأَمَرِن   هللاِ   يف   ْن َكاَن ُمرًّا، َوَأَمَرِن َأْن اَل َْيُخَذِن احْلَقَّ َوإِ  َا ِمْن َكْنِز وَّ هلِل فَِإنَّ
 اجْلَنَِّة " 

 مستور.  # قال المحقق: إسناده فيه
 

ثَ نَا أَبُو احْلََسِن َعِلي  َأْخرَباََن أَبُو طَاهِ   -  3157 ثَ نَاَراِهيَم ْبِن ُمَعاِويََة ال ِإب ْ ْبنُ   ٍر اْلَفِقيُه، َحدَّ حُمَمَُّد ْبُن    بُو َعْبِد هللاِ أَ   ن َّْيَسابُوِري ، َحدَّ
ثَ نَا احْلَجَّاُج ْبُن ُنَصرْيٍ، َحدَّ  بَاَن، َعْن حمَُ ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، َحدَّ ِد هللِا:  و َعبْ بُ  أَ قَالَ   -مَِّد ْبِن َواِسٍع، َعْن َعْبِد هللِا  ثَ نَا اأْلَْسَوُد ْبُن َشي ْ

ُهْم، َخِليِلي ِبسِ قَاَل: َأْوَصاِن   ،َعْن َأيِب َذرٍّ   -الصَّاِمِت    ُهَو ِعْنِدي اْبنُ  نُ وِّ ِمن ْ ِصْل َرمِحََك وَ   تٍّ ِمَن اْْلرَْيِ: " ُحبِّ اْلَمَساِكنِي َوالد 
َة ِإالَّ ِل اَل قَ وْ ْن  احْلَقَّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا، َواْسَتْكِثْر مِ   َوِإْن َأْدبَ َرْت، َوُقلِ  زٌ  َحْوَل َواَل قُ وَّ َا َكن ْ َتطَْعَت  نَِّة، َوِإِن اسْ ْن ُكُنوِز اجلَْ مِ    اِبهلِل، فَِإنَّ

ئًا َفاَل َتْسَأْْلُْم "   ث َ قَاَل: وَحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسلِ َأْن اَل َتْسَأَل النَّاَس َشي ْ ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ بَاَن، ْسوَ اأْلَ   نَاٍم، َحدَّ ُد ْبُن َشي ْ
حمَُ  قَاَل:  َعْن  َواِسٍع،  ْبِن  َذرٍّ:  قَامَِّد  أَبُو  َرُسو َل  وَ َأْوَصاِن  احْلَِديَث،  َفذََكَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  ْبَن ُل  هللِا  َعْبَد  َيْذُكْر  مَلْ 
َها أَنَّهُ ِإْن َفُضَل َعْن ِذي قَ َرا الصَّامِ  ُهْم َصَرَفهُ ِإىَل  آثَ َر اجلِْريَاَن، فَِإْن  َفْضلٌ   هِ بَتِ ِت َوِمن ْ جنَي َوُهُم  ِمَن اْلُمْحتااْلُمت ََعفِِّفنيَ   َفُضَل َعن ْ

 ُأْحِصُروا  ِذينَ الَّ   اءِ [، َوقَاَل: }لِْلُفَقرَ 36 اجْلُُنِب{ ]النساء:  : }َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَارِ الَِّذيَن اَل َيْسأَلُوَن النَّاَس، قَاَل هللاُ تَ َعاىَل 
ْسأَلُوَن النَّاَس ِإحْلَافًا{ ِهُل أَْغِنيَاَء ِمَن الت ََّعف ِف تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم اَل يَ َسبُ ُهُم اجْلَا اأْلَْرِض َيَْ  يف  اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْرابً يف َسِبيِل هللاِ 

 [ 273  ]البقرة:
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ ، حَ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   أَبُو  انَ َأْخربََ   -  3163 ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَ ِِن َعْبُد هللِا ْبُن َسْعٍد، وََكت ََبهُ يل دَّ اِلٍب، َحدَّثَ نَا أَبُو   ِِبَطِِّه، َحدَّ
َبَة،    ا اأْلَْعَمُش، َعنِ ، َحدَّثَ نَا اْبُن ِإْدرِيَس، َحدَّثَ نَ ُكَرْيبٍ  َشَة، قَاَلْت: َجاَء َساِئٌل   َعْن َعائِ  ْبِن الز َبرْيِ، َأظُن هُ ْرَوةَ  عُ َعنْ احْلََكِم ْبِن ُعت َي ْ

فَ قُ فََأخْ  ئًا  َشي ْ اْْلَاِدَمةُ  َلهُ  بِ َرَجْت  ِإالَّ  الشَّْيَء  َُتْرِِجي  اَل  َْلَا:  اَّللَُّ ْلُت  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  حُتِْصي  ِعْلِمي،  اَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   
 َلْيِك " عَ هللاُ   يَ فَ ُيْحصِ 
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 ه ال بأس به. # قال المحقق: إسناد
 

ثَ نَا اْلَواِقِدي ،  بُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ نْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّثَ نَا أَ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ   -  3168 َحدَّثَ نَا ِإْسَحاُق   اْْلَِليِل، َحدَّ
، عَ  يدٍ ِن َيَساٍر، َعْن َأيِب َسعِ َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء بْ َلَة،  مَ َحرْ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َصَدَقةُ  ِن النَِّبِّ صَ اْْلُْدِريِّ لَّى اَّللَّ

رِّ تُْطفِ  ، َوِصَلةُ الرَِّحِم تَ السِّ  الس وِء "  ارِعَ َمصَ ي زِيُد يف اْلُعُمِر، َوِفْعُل اْلَمْعُروِف يَقِ ُئ َغَضَب الرَّبِّ
 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس

 

اْلَقاِسمِ   -  3175 أَبُو  حُمَمَّدِ َأْخرَباََن  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َأمْحَدُ     ثَ نَا  بِب َْغَداَد، َحدَّ بَاَن،  َشي ْ ْبنُ ْبِن  بْ     احْلََسُن  َساَلٍم َسْلَماَن، َحدَّثَ نَا  ُن 
ثَ نَا أَبُو نُ َعيْ  َة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ، َعْن قَ تَادَ ْبُن ُعب َْيِد هللاِ ُد  َهاِنٍئ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّ   ي  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ نََّخعِ ال  مٍ السَّوَّاُق، َحدَّ

ُ َعَليْ  َعٌة َيِْري لِْلَعبْ هللِا َصلَّى اَّللَّ ًرا،لََّم ِعْلًما، َأْو َكَرى نََ َمْن عَ :  تِهِ ِد َأْجُرُهنَّ َوُهَو يف َقرْبِِه بَ ْعَد َموْ ِه َوَسلََّم: " َسب ْ ْو أَ   ًرا، أَْو َحَفَر بِئ ْ
ب َْيِد هللِا اْلَعْرزَِمي  َضِعيٌف َغرْيَ لَهُ بَ ْعَد َمْوتِِه " حُمَمَُّد ْبُن عُ ْسِجًدا، أَْو َورََّث ُمْصَحًفا، أَْو تَ َرَك َوَلًدا َيْست َْغِفُر  ، أَْو َبََن مَ َغَرَس ََنْاًل 

َمهُ َما َيْشَهُد لِب َعْ ْد تَ قَ قَ   هُ أَنَّ  َمُع ِحيَح، فَ َقْد قَاَل ِفيِه ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة َوِهَي جتَْ احْلَِديَث الصَّ اَل َُيالِفاِن    اِضِه، َوهللاُ َأْعَلُم، َوِهَُ دَّ
َهِقي  َرمِحَهُ هللاُ: " َوِمن ْ َما َورََدا بِِه ِمَن الّزاَِيَدةِ   َدهُ " ِعنْ ِه ِإلَْيِه، َوأَنْ َفِسَها َتَصدََّق أبََِحبِّ َأْمَوالِ ْن ي َ ا أَ هَ ، قَاَل اْلب َي ْ

 ناده ضعيف. محقق: إس# قال ال
 

ثَ نَا   -  3177 ثَ نَا ُعْثَماُن    ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه،  أَبُو النَّْضِر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ارِِمي ،   ِعيدٍ  سَ ْبنُ َحدَّ الدَّ
ثَ نَا أَبُو َنْصٍر َعْبُد اْلَمِلِك بْ مَِّد ْبِن َحِبيٍب احْلَاِفُظ، قَااَل: حَ ُن حمَُ َوَصاِلُح بْ  ث َ دَّ ثَ نَا ُن َعْبِد اْلَعزِيِز التَّمَّاُر، َحدَّ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ

َأْن يُ ْعِطَيِِن َحّتَّ ِطي هِبَا، َفمُ اَن أُِقيُم َحائِ أَ ، ِإنَّ ِلُفاَلٍن ََنَْلًة وَ اًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  رَجُ نَّ ، أَ ََثِبٌت اْلبُ نَاِن ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  ْرهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ أُِقيَم َحاِئِطي هِبَا، فَ َقاَل لَهُ   بَِنْخَلٍة يف اجلَْ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ هُ  أَبُو الدَّْحدَ " فَأَ ِة  نَّ َم: " َأْعِطَها ِإايَّ اِح، فَ َقاَل: بِْعِِن ََب َوَأََتهُ 

قَ تَ ََنْلَ  حِبَاِئِطي،  فَ َفَعَل،  َك  فَ َقالَ اَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  فَأََتى  ابْ ت َعْ قَاَل:  َقِد  ِإّنِ  هللِا،  َرُسوَل  اَي  حِبَاِئِطي :  النَّْخَلَة  ُت 
ُ َعلَ َرُسو  الَ قَ فَاْجَعْلَها َلُه، ف َ  يف اجْلَنَِّة " ِمَرارًا فَأََتى اْمرَأََتهُ فَ َقاَل: اَي  يِب الدَّْحَداحِ ِق رََداٍح أِلَ ِعذْ ْيِه َوَسلََّم: " َكْم ِمْن ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 - ََنَْوَها أَْو َكِلَمةٍ  -ْد َرحِبَْت " : " قَ تْ الَ ِإّنِ ِبْعتُهُ بَِنْخَلٍة يف اجْلَنَِّة، فَ قَ الدَّْحَداِح، اْخُرِجي ِمَن احْلَاِئِط فَ أُمَّ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

  أَبُو ، وَ انُ ُل، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ  ْبُن ُعَمَر ْبِن بُ ْرَهاَن اْلَغزَّاَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ  - 3178
ثَ نَا ِإَْسَاِعيحُمَمٍَّد الس كَِّري ، قَ  َعْن مُحَْيٍد اأْلَْعَرِج،  ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة، َحدَّثَ نَا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، لصَّفَّاُر، َحدَّ ْبُن حُمَمٍَّد ا ُل الُوا: َحدَّ

[ 245قرة: ا َحَسنًا{ ]البْرضً ا الَِّذي يُ ْقِرُض هللاَ ق َ َل: َلمَّا نَ َزَلْت: }َمْن ذَ ، قَاودٍ ْسعُ  ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن مَ َعْن َعْبِد هللاِ 
ُسوَل اَي رَ  كَ يَدَ نَ َعْم اَي َأاَب الدَّْحَداِح " قَاَل: َأِرِن  َلرُيِيُد ِمنَّا اْلَقْرَض؟ قَاَل: " أَبُو الدَّْحَداِح اأْلَْنَصاِري : اَي َرُسوَل هللِا، َوِإنَّ هللاَ قَاَل 

 ِفيِه َوِعيَاُْلا، قَاَل: اَل: َوَحائِطُهُ ِفيَها ِستَِّماَئِة ََنَْلٍة، َوأُم  الدَّْحَداحِ يبِّ َحاِئِطي قَ ْد أَق َْرْضُت رَ قَ   َوَل َيَدُه، قَاَل: فَِإّنِ هللِا، قَاَل: فَ ت َنَا
 َريبِّ ْخُرِجي فَ َقْد أَق َْرْضُتهُ اَلْت: لَب َّْيَك، فَ َقاَل: ا، فَ قَ احِ دَ بُو الدَّْحَداِح فَ نَاَداَها: اَي أُمَّ الدَّحْ َفَجاَءَها أَ 

 ف. : إسناده ضعي # قال المحقق 
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طَا  -  3181 أَبُو  َحدَّثَ نَا  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  ا َأْخرَباََن  ثَ نَا  َحدَّ اْلُمَحمَّْدَأاَبذي ،  ثَ نَ ِهٍر  َحدَّ الد وِري ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  َداأَبُ ا  ْلَعبَّاُس  ُوَد  و 
، َعْن َأيِب احْلََفِري ، َعْن ُسفْ  نَ َفٍر ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   احْلَاِرِث، َعنْ ِإْسَحاَق، َعِن    يَاَن الث َّْوِريِّ ، قَاَل: َجاَء َثاَلثَةُ   َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليٍّ

َأَحُدهُ  أُوِقيٍَّة فَ َتَصدَّقْ فَ َقاَل  بِ ِمن ْ ُت  ْم: َكاَنْت يل ِمائَةُ  أََواٍق، َوقَاَل اَها  بِعَ ينَاٍر فَ َتَصدَّ دِ   آْلَخُر: َكاَنْت يل ِمائَةُ َعَشَرِة  َها  ِمن ْ َشَرةِ  ْقُت 
َها ِبِدينَاٍر، ف َ َداَنِنرَي، َوقَاَل اآْلَخُر: َكاَنْت يل َعْشَرةُ َداَننِ  دََّق بُِعْشِر ْد َتصَ قَ   مْ َقاَل: " ُكل ُكْم يف اأْلَْجِر َسَواٌء ُكل كُ رَي فَ َتَصدَّْقُت ِمن ْ

 َماِلِه " 
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

أَ   -  3187 اْلُمهَ َأْخرَباََن  َأمْحََد  ثَ نَابُو  ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  اْلبُوَشْنجِ   ّرِجاِن ، َحدَّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  بَُكرْيٍ، حُمَمَُّد  اْبُن  ، َحدَّثَ نَا  ي 
ثَ نَا َما تِ ِليِّ ْمرِو ْبِن ُمَعاٍذ اأْلَْشهَ ْيِد ْبِن َأْسِلَم، َعْن عَ َعْن زَ ،  ِلكٌ َحدَّ َا قَا، َعْن َجدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِه، َأنَّ َلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 قًا " رَ حمُْ  ِإْحَداُكنَّ جِلَاَرَِتَا َوَلْو ُكَراُع َشاةٍ  ِنَساَء اْلُمْؤِمنَاِت، اَل حَتِْقَرنَّ  " ايَ 
 ثقات. # قال المحقق: إسناده رجاله  

 

ث َ َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن شَ   - 3188 ثَ نَا يُو نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثَ نَا اَذاَن اْلب َْغَداِدي ، هِبَا، َحدَّ ُسُف ْبُن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
ثَ نَا ابْ  ثَ نَا حُمَمَُّد  فُدَ َأيِب ُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، َحدَّ ، َكاَن َقْد َذَهَب َبَصُرهُ َفَجَعَل  َن الن  ْعَمانِ نَّ َحارِثََة بْ ، أَ ْبُن ُعْثَماَن، َعْن أَبِيهِ ْيٍك، َحدَّ

هُ ِإىَل  ِلَك اْلِمْكَتِل، اْلِمْسِكنُي َأَخَذ ِمْن ذَ  لَّمَ ا سَ ذَ ْكَتاًل ِفيِه َْتٌْر َوَغرْيُ َذِلَك، وََكاَن إِ  اَبِب ُحْجَرتِِه، َوَوَضَع ِعْنَدهُ مِ َخْيطًا ِمْن ُمَصالَّ
َتِهَي ِإىَل ابْْلَْيِط َحّتَّ َذ ُثَّ َأخَ  ْعُت َرُسوَل  ُلهُ يَ ُقولُوَن َلُه: ََنُْن َنْكِفيَك ف َ  اَبِب احْلُْجَرِة، َحّتَّ يُ نَاِولَهُ اْلِمْسِكنَي وََكاَن َأهْ  يَ ن ْ ي َُقوُل: َسَِ

 لس وِء "  اةُ اْلِمْسِكنِي تَِقي ِميَتةَ َسلََّم يَ ُقوُل: " ُمنَاَولَ ِه وَ َليْ عَ  هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 : إسناده ضعيف. المحقق # قال 

 
ا الرَّبِيُع ْبُن ثَ نَ َحدَّ ،  ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ ِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو سَ   - 3196
قَالَ   َلْيَمانَ َوْهٍب، َعْن سُ   نُ ، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا بْ ُسَلْيَمانَ  أَنَّهُ  ِباَلٍل، َعْن َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َعِن اْلُمطَِّلِب،  َما    ْبِن  ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا 

اْلمَ  ]البقرة:  }آَتى  ُحبِِّه{  َعَلى  وَُكل نَا َنُِ 177اَل  قَ ب  [،  اَّللَُّ ُه،  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  ت ُ اَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  تُ ؤْ ؤْ   ِحنَي  َونَ ْفُسكَ تِيِه   تِيِه 
 حُتَدُِّثَك ِبطُوِل اْلُعُمِر َواْلَفْقِر " 

 رجاله ثقات والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو اُموَسى ُن  بْ   اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّدُ َأْخربََ   -  3197 َحدَّثَ نَا ْبُن َمْرزُوٍق،  ا ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَ ْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ ، قَااَل: َحدَّ
ثَ نَا َماِلُك ْبُن  ي ،  ْصرِ مِ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد الْ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َحدَّ   َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، َحدَّثَ نَا ُشْعَبُة، َوَأْخرَبانَ  َحدَّ

ْبنُ َيَْ  يَزِيُد  ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا، يف قَ ْولِِه: }َوآَتىا ُشْعَبُة، َعنْ ارُوَن، َحدَّثَ نَ هَ   ََي، َحدَّثَ نَا  اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه{ ]البقرة:     زُبَ ْيٍد، َعْن 
ُل  َشِحيٌح َتَْمُ َوأَْنَت َحرِيصٌ  يهِ  رَِوايَِة َوْهٍب: " تُ ْؤتِ  َوََتَْشى اْلَفْقَر " َويف ْلِغََن  اُملُ اَل: " َتَصدَّْق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتَْ [ قَ 177

، َعْن حُمَمَِّد ْبنِ اْلَعْيَش، َوََتَْشى اْلَفْقَر " َوَرَواهُ َساَلُم ْبُن ُسَلْيمَ    طَْلَحَة، َعْن زُبَ ْيٍد َوُهَو َضِعيفٌ اَن اْلَمَداِيِِنِّ
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ث َ   ْخرَبانَ أَ   -  3198 َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  َحدَّث َ أَبُو  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اْلَفْضلِ نَا  ْبُن  َأمْحَُد  بَِعْسَقاَلَن، نَا  الصَّاِئُغ   
ثَ نَا آ ثَ نَا َحرِيُز ْبنُ َحدَّ ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن  ُن ُعب َْيٍد، َحدَّ نَا َأمْحَُد بْ ث َ َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن    َماَن،ثْ  عُ َدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، َحدَّ

ثَ نَا َصْفوَ  اْلِفْراَييِب ، َحدَّ ث َ حُمَمٍَّد  الدَِّمْشِقي ، َحدَّ ْبُن َصاِلٍح  ثَ نَا َحرِيزُ اُن  ُمْسِلٍم، َحدَّ ْبُن  اْلَولِيُد  بْ نَا  الرَّمْحَنِ ُعْثمَ   نُ   ْبِن اَن، َعْن َعْبِد   
ُ َعَلْيِه وَ َعْن ِبْشِر ْبنِ    ْبِن نُ َفرْيٍ،رْيِ َمْيَسَرَة، َعْن ُجبَ  يَن َكَفُروا َسلََّم َهِذِه اآْليَُة: }َفَماِل الَّذِ  َجحَّاٍش، قَاَل: قَ َرأَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلَك ُمْهِطِعنَي{ ]املعارج:   ُ َعَلْيِه َزَق َرُسوُل هللاِ [ ُثَّ ب َ 39رج:  عاُهْم ِمَّا يَ ْعَلُموَن{ ]امل لِِه }َكالَّ ِإانَّ َخَلْقنا قَ وْ ىَل [ إِ 36قَ ب ْ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبَصَق    ِن َعْبَداَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ فَ َقاَل: َويف رَِوايَِة ابْ   -َوَسلََّم   َها إِ يف كَ   ًماوْ ي َ   -َصلَّى اَّللَّ ْصب ََعهُ فِِّه َوَوَضَع َعَلي ْ

 بُ ْرَدْيِن ا َسوَّيْ ُتَك َوَعَدْلُتَك َمَشْيَت َبنْيَ َّنَّ تُ ْعِجُزِن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن ِمْثِل َهِذِه، َحّتَّ ِإذَ : اْبَن آَدَم، أَ  َعزَّ َوَجلَّ هللاُ َوقَاَل: " يَ ُقوُل 
َاِقَي قُ ْلُت: أََتصَ ن َْعَت، َحّتَّ ِإَذا بَ َلَغتِ  َومَ ْعتَ مَ َوِلْْلَْرِض ِمْنَك َوئِيٌد، َفجَ   " لَْفُظ َحِديِث آَدَم، َومَلْ َواُن الصََّدَقةِ ُق، َوَأَّنَّ أَ دَّ  الرتَّ

نِي، َواْخت ََلفُ ةُ اآْليَِة، َوِبْشُر ْبُن َجحَّاٍش َكانَ َيْذُكِر اْبَن َعْبَداَن، ِتاَلوَ  ُهْم َمْن قَاَل َهَكَذا يِه، فَ فِ   وا يف ِكتَايِب ُمَقيًَّدا ابلشِّ ُهْم  ِمن ْ ، َوِمن ْ
نِي َغرْيِ رِ َمْن قَاَل: ُبسْ    ُمْعَجَمةٍ ، ابلسِّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

يُل ْبُن ْغَداَد، َحدَّثَ نَا ِإَْسَاعِ  بِب َ ي  رِ  ْبُن ََيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الس كَّ  ِبْشَراَن، َوأَبُو حُمَمَِّد َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبنُ   -  3199
الصَّفَّ  َسعْ ارُ حُمَمٍَّد  َنصْ ، َحدَّثَ نَا  ْبُن  بُ رَ َداُن  اْبِن  َعِن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  ُمَعاِويََة،  أَبُو  ثَ نَا  َرسُ ٍر، َحدَّ قَاَل  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  وُل هللِا ْيَدَة، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ئًا ِمَن الصَّ  رِجُ َيُْ  اَل َصلَّى اَّللَّ  َس يف رَِوايَِة اْبِن ِبْشَراَن َعنْ َشْيطَااًن " لَيْ َيْي َسْبِعنَي حلِْ َدَقِة َحّتَّ يَ ُفكَّ َعْن الرَُّجُل َشي ْ
 ثقات. # قال المحقق: إسناده رجاله  

 

 التَّصَدُّقُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ 
 

ثَ نَا ََيََْي بْ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ َحدَّث َ ،  ِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  3202 ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، دَّثَ نَا َأمْحَُد  ُن َأيِب طَاِلٍب، حَ َصم ، َحدَّ
ثَ نَا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َأْخربََ   اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اَل: قَ قَ   َة،اٍج، َعِن اْبِن ُحَجرْيََة، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ ِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َدرَّ َحدَّ

َماِلَك فَ قَ ا َأدَّْيَت زَكَ ِإذَ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   َمااًل َحَراًما ُثَّ َتصَ اَة  ِفيِه َأجْ ْد َقَضْيَت َما َعَلْيَك، َوَمْن َجََع  َيُكْن َلهُ  مَلْ  ٌر وََكاَن  دََّق ِمْنهُ 
 ِإْصُرهُ َعَلْيِه " 

 ضعيف. ده سنا# قال المحقق: إ
 

 مَا جَاءَ فِي الْإِيثَارِ 
 

ثَ نَا َعِلي  ْبُن مَحَْشاَذ، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ  - 3204 ثَ نَا اْلقَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمِغريَِة الس  ُظ، َحدَّ اِسُم ْبُن  كَِّري ، هِبَْمَداَن، َحدَّ
ثَ نَا   ٍل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا  " أُْهِدَي ِلَرجُ ُعَمَر، قَاَل:    نِ اِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعِن ابْ  ْبُن اْلَولِيِد، َعْن حمَُ ُد هللاِ يْ ُعب َ احْلََكِم اْلُعَرِن ، َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعُث ِبِه َواِحٌد ه ِإلَْيِه، فَ َلْم يَ َزْل ي َ ب ََعثَ : ف َ الَ اًن َوِعيَاَلهُ َأْحَوُج ِإىَل َهَذا ِمنَّا، قَ رَْأُس َشاٍة فَ َقاَل: ِإنَّ َأِخي ُفاَل   َصلَّى اَّللَّ ب ْ
آ َتَداوَ َخرَ ِإىَل  َحّتَّ  َعةُ   َسب ْ َها  }َويُ ْؤثِ   لَت ْ َونَ َزَلْت:  اأْلَوَِّل،  ِإىَل  رََجَعْت  َحّتَّ  هبِِ أَبْ يَاٍت  َوَلْو َكاَن  أَنْ ُفِسِهْم  َعَلى  َخَصاَصٌة{ ُروَن  ْم 

 "  [ ِإىَل آِخِر اآْليَةِ 9]احلشر: 
 ده ضعيف. حقق: إسنا# قال الم

 

ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأمْحََد اجْلُْرَجاِن   أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  ْخرَبانَ أَ  -  3205 َبَة اْلَعْسَقاَل ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ ، َحدَّ ِن ،   احْلََسِن ْبِن قُ ت َي ْ
ث َ  ْبُن ََيََْي، َحدَّ ثَ نَا َحاِمُد  ْبِن السَّائِ ْفيَانُ سُ   نَاَحدَّ أَبِيِه، َعْن َعلِ ، َعْن َعطَاِء  النَّ َرِضَي هللاُ عَ   يٍّ ِب، َعْن  َأنَّ  َعَلْيِه  ْنُه،   ُ ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ْطَوى بُطُوُنُْم ِمَن اجْلُوِع " أُْعِطيُكْم َوَأدَُع َأْهَل الص فَِّة تُ َوَسلََّم قَاَل ِلَفاِطَمَة: " اَل 
 اء بن السائب وكان اختلطعط فيهده سنا: إ# قال المحقق 

 

ثَ نَا اْلعَ ااَل: َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ ُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، قَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  3215 بَّاُس مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
َثِِن اأْلَسْ ا اْبنُ نَ ث َ ْبُن اْلَولِيِد، َأْخرَبَِن َأيِب، َحدَّ  ا َكاَنْت ِعْنَد أُمِّ َسَلَمَة فَأَََتَها   بَرِيَرَة، َأنََّ َن َعاِمٍر، َعنْ  بْ َلِمي  يَ ْعِِن َعْبَد هللاِ  َجاِبٍر، َحدَّ

َولَْيَس عِ  َأْعِطيِه السَّاِئَل "، فَ ت َ ْنَدَها ِإالَّ رَِغيٌف َواِحٌد، فَ َقاَلتْ َساِئٌل  اَي بَرِيَرةُ  َتَكلََّم السَّائُِل، ف َ ْت، ُثَّ قَ لَ ثَا: "  اَي بَرِيَرةُ    ُقْلُت: " 
تُ  قَاَلْت َْلَا: " قَ ْوِمي فََأْعِطيِه " قَاَلْت: فَ َلمَّا رَأَي ْ فَ ت َثَاقَ َلْت ُثَّ فََأْعِطيِه "،    ِميقُو  هُ َولَْيَس ِعْنَداَن طََعاٌم  تُ َها َقْد َعَزَمْت قُْمُت فََأْعطَي ْ

أَ َغرْيُُه، فَ َلمَّ  نَ مْ ا  ِِبَاَسي ْ َوأَْفطَْراَن َدَعْت  ِإْنسَ ْأَسَها فَ َغَفتْ  رَ ٍء َفَشرَِبْت، ُثَّ َوَضَعتْ ا  اْلبَاِب، فَ َقاَلْت: " اَي ، فَِإَذا  َيْستَْأِذُن َعَلى  اٌن 
اْنظُ  ِإْنسَ بَرِيَرةُ  َمْن َهَذا "، قَاَلْت: فَِإَذا  َمْصِليَّةٌ ِري  ِفيَها َشاٌة  اجْلَْفنَ   ْوَقهاف َ ، وَ اٌن ََيِْمُل َجْفَنًة  َمَْلَ  ٌز َقْد  بَرِيَرُة: َفمِ ُخب ْ َن َة، قَاَلْت 

 َهَذا، فَ َقاَلْت: " اَلْت: قُ ْلُت: َبلْ َأْم رَِغيُفِك؟ " فَ قَ رَأَْيِت َهَذا َخرْيٌ    فَ ْعُت؟ فَ َقاَلْت أُم  َسَلَمَة: " َكْيفَ رَْيُت َكْيَف رَ الس ُروِر َما دَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَِْت َعَلْيِهُم  َرُسوِل هللِا  َلَقْد َكاَن آلُ : وَ ا ِإْن َشاَء هللاُ، قَاَلتْ َخَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ لَنَ ا ادَّ مَ   عَ احْلَْمُد َّللَِِّ َهَذا مَ  َصلَّى اَّللَّ

  ِسَراٍج َواَل َغرْيِهِ  اْلِْاَلُل َما يُوِقُدوَن ِفيِه اَنرَ اْلِْاَلُل ُثَّ 
 . عيف# قال المحقق: إسناده ض

 

 دَهُ مَا يُعْطِي مِنْهُ ئِلَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْ الِاعْتِذَارِ إِذَا سُ    فِيفَصْلٌ 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد بْ   -  3219 ، َحدَّ ْعتُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  ، يَ ُقوُل: ُموسَ ُن يَ ْعُقوَب اأْلََصم ، قَاَل: َسَِ ى  َأاَب زُْرَعَة الدَِّمْشِقيَّ
الرََّبِذي   ُعب َيْ   نُ بْ  عَ   -َدَة  َوُسْفيَاُن  َرَوى  ُشْعَبُة،  ِبَذلَك  َولَ ْنهُ  َأْحَسِن    -ْيَس  َأيِب  َوِمْن  اْبُن  ذََكَرهُ  َما  َوُهَو  َواِحٌد،  َحِديٌث  َحِديِثِه 

، َعْن َأيِب َسلَ ْهٍل ا سَ   نِ وَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن َعْبِد احْلَِميِد بْ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن مُ أَُوْيسٍ  ِن ، عَ َمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ لز ْهِريِّ
َفاِء بِ  ُ َعَلْيهِ ْنِت َعْبِد هللاِ الشِّ ِه، َفَجَعَل يَ ْعَتِذُر ِإيَلَّ، َوَجَعْلُت َوَسلََّم َفَسأَْلُتهُ َوَشَكْوُت ِإلَيْ    قَاَلْت: " َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َحاَنتْ  "، قَ ُمهُ لُو أَ  أَنَّهُ  اأْلُوىَل، َفَدَخلَ اَلْت: ُثَّ  ابْ َنيِت    تُ  َصاَلةُ  اْلب َْيِت َوِهَي ِعْنَد شُ َعَلى  َرْحِبيَل ْبِن َحَسَنَة، فَ َوَجْدُت َزْوَجَها يف 
َوأَنْ َفَجعَ  َحَضَرِت الصَّاَلةُ  أَلُوُمهُ  تَ ُلوِميْلُت  ثَ ْواَبِن اْست ََعاَر َأَحدَ اَن يل كَ   ِِن َت َهُهنَا، فَ َقاَل: اَي َعمَُّة، اَل   اَّللَُّ ُِهَا َرُسوُل هللِا َصلَّى   
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َا َكانَ ُت يف نَ ْفِسي ِمْن َذِلَك، فَ ُقْلُت: َوَمْن يَ ُلوُمهُ َوَهَذا شَ َسلََّم، فَ َوَجدْ َعَلْيِه وَ   َأَحُدُِهَا ثَ ْوُب ِدرٍْع فَ َرقَ ْعنا ْأنُُه، قَاَل ُشَرْحِبيُل: ِإَّنَّ
َبهُ   َجي ْ

 عيف. ق: إسناده ضقال المحق# 
 

َعْبَداَن،  رَباََن عَ َأخْ   -  3220 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  بْ ِلي   َأمْحَُد  ثَ نَا  ُعب َْيٍد، َحدَّ ْبُن  َأمْحَُد  َعِليٍّ َحدَّثَ نَا  َعامِ اْْلَزَّاُز، حَ   ُن  ثَ نَا  َسيَّاٍر، دَّ ْبُن  ُر 
ث َ  ْبنِ َحدَّ حُمَمَِّد  َعْن  الصَّْلِت،  ْبِن  ِمْسَوِر  ا نَا  قَ ْنَكدِ ْلمُ   قَاَل:  َجاِبٍر،  َعْن  اَّللَُّ ِر،  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َوَسلَّ اَل  َعَلْيِه  مَ   " ُكل   ْعُروٍف َم: 

  " ُه، َوَما َأْعَطى يف هللِا َفِهَي َلهُ َصَدقَةٌ  َلهُ َصَدَقٌة، َوَما َوَقى ِبِه ِعْرضَ َصَدَقٌة، َوَما أَنْ َفَق َعَلى نَ ْفِسِه َوَأْهِلِه ُكِتَبتْ 
 ناده ضعيف. محقق: إس# قال ال

 

أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّث َ   -  3221 ْبُن َمطٍَر، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََن  أَبُو َعْمرِو  الزَّْهَراِن  ُن َعْبِد السَّاَلِم، َحدَّ نَا  أَبُو الرَّبِيِع  ثَ نَا 
ثَ نَا َعْبُد احلَْ سُ  ِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر بْ  حُمَمَِّد ْبِن ا اْلِْاَليل ، َعنْ   احْلََسنِ ْبُن   يدِ مِ َلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َحدَّ

ُ َعَليْ  ِتَبْت َلهُ   َما َوَقى ِبِه ِعْرَضهُ كُ وَُكل   ًة،قَ َفَق الرَُّجُل َعَلى َأْهِلِه ُكِتَبت َلهُ َصدَ ل  َمْعُروٍف َصَدَقٌة، وَُكل  َما أَن ْ ِه َوَسلََّم: " كُ َصلَّى اَّللَّ
 هُ " ِه ِعْرَضُه؟ قَاَل: " َما َأْعَطى الشَّاِعَر َواْلُمتَِّقَي ِلَسانَ ََن َما َوَقى بِ قُ ْلُت: َما َمعْ : َصَدَقًة " قَالَ 

 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.
 

َعْبدَ   -  3223 ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ا دَّث َ ، حَ انَ َأْخرَباََن  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  َعْبدُ نَا  ْبُن َأمحَْ   لصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا  َبٍل،هللِا  َحن ْ ْبِن  َأيِب،   َد  َحدََّثِِن 
ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، َحدَّثَ نَا َداوُ  َعاِن ، َحدَّثَ َحدَّ َثِِن فَنٌج، قَايِه،  أَبِ ْن  ِِن َعْبُد هللِا ْبُن َوْهِب ْبِن ُمن َبٍِّه، عَ ُد ْبُن قَ ْيٍس الصَّن ْ َل:  قَاَل: َحدَّ

ُ   رَِجاٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّىَم يَ ْعَلى ْبُن ُمن َيِّة َأِمريًا َعَلى اْلَيَمِن، َوَجاَء َمَعهُ  ُج ِفيِه، فَ َقدِ ن َبَاِذ وأَُعالِ ي ْ ُكْنُت َأْعَمُل يف الدَّ  اَّللَّ
َأْصرِ ِدَم   قَ نْ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء رَُجٌل ِمَّ  اْلَماَء يف املزَّرِْع،َوأاََن يف املزَّرِْع  اْلَماِء ِه َجْوٌز، َفَجلَ َمَعهُ يف ُكمِّ وَ   ُف  ِمَن  َس َعَلى َساِقَيٍة 

َتْضَمُن يل  فَ َقاَل الرَُّجُل لََفنج: أَ ْوُت،  ن َ َفدَ فَنج، فَ َقاَل: اَي فَاِرِسي  َهُلمَّ؟ قَاَل:    ْوِز، َوَيَُْكُلُه، ُثَّ َأَشاَر ِإىَل َوُهَو َيْكَسُر ِمْن َذِلَك اجلَْ 
َفُعِِن َذِلَك؟ فَ َقاَل الرَُّجلُ َلى َهَذا اْلَماَذا اجْلَْوِز عَ هَ   وأان أَغْرَس من ُ  ِء؟ فَ َقاَل َلهُ فَنج: َوَما يَ ن ْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه : َسَِ

يَ ُقولُ  أِبُُذنَّ َهاَتنْيِ  نَ " مَ :  َوَسلََّم  َواْلِقيَاِم َعلَ   َصَب َشَجَرًة َفَصرَبَ َعَلىْن  هَ َحِفِظَها  يْثِمرَ ي ْ ُيَصاُب ِمْن    َكاَن َلهُ يف ا َحّتَّ  ُكلِّ َشْيٍء 
فَ َقا  " هللِا  ِعْنَد  َصَدَقٌة  ِمنْ ََثَرَِها  َهَذا  ْعَت  َسَِ أَْنَت  فَنج:  لَهُ  َوَسلَّمَ   َل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  ن َ قَا،  َرُسوِل  فََأاَن  َل:  فَنج:  قَاَل  َعْم، 

َها  أَ  َفِمن ْ قَاَل:  يْ ن َبَاَجوْ ْضَمنُ َها،  الدَّ حمَُ   ذِ ُز  هللِا  َعْبِد  أَبُو  حدثنا  َأْصِلِه،  ِمْن  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  الصَّفَّاُر  َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  مَُّد 
َو يَ ْعَلى ْبُن ُمن َيٍِّة، َوقَاَل:  أَُميََّة َوهُ اَل: يَ ْعَلى ْبنُ قَ   هِ ِمث َْلُه، َغرْيَ أَنَّهُ َبٍل، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَادِ ِن َحن ْ بْ   دَ أْلَْصَفَهاِن ، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمحَْ ا

 َماَء يف الزَّرِْع. . . واْلبَاِقي َسَواءً َمَعهُ َوَأاَن يف الزَّرِْع َأْصِرُف الْ َفَجاَء رَُجٌل ِمَّْن َقِدَم 
 به. إسناده ال بأس محقق: ال قال# 

 

ث َ  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ ْخرَبانَ أَ  - 3224 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ث َ ، َحدَّ ُن  نَا احْلََجِب  َوُهَو َعْبُد هللِا بْ نَا أَبُو ُمْسِلٍم، َحدَّ
ثَ نَا َعاِصُم ْبُن   َماُم َمْسِجِد ِقبَاَء،  ْبِن َعْوٍف، إِ   ُد َبِِن َعْمرِوحَ َجارِيََة اأْلَْنَصاِري ، أَ  َعاِمِر ْبِن يَزْيِد ْبِن  ِد ْبنِ يْ ُسوَ َعْبِد اْلَوهَّاِب، َحدَّ

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى بْ  ، قَاَل: أََتى ِن احْلَاِرِث، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبرِ قَاَل: َحدَّ ُ َعَلْيِه وَ  هللاِ ولُ َرسُ  ْبِن َعْبِد هللِا الس َلِميِّ َسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
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ِر " فَ َقالُوا:  ، فَ َقاَل َْلُْم: " َمْعَشَر اأْلَْنَصافَ َرَأى َجْفَنًة ِمَن اأْلَْمَواِل مَلْ َيُكْن رَآَها قَ ْبَل َذِلكَ اأْلَْرِبَعاِء،  َعْوٍف يَ ْوَم ْبنِ َداَر َبِِن َعْمرِو 
َمَكث ُْتْم َحّتَّ َتْسَمُعوا ِمْن قَ ْويل "   -  ْوَم اجْلُُمَعةِ يَ ْعِِن ي َ   -ْم  دِكُ ُكْم ِإَذا َهَبْطتُْم ِلِعيَهاتِنَا، قَاَل: " َلْو أَنَّ أُمَّ ا وَ نَ لَب َّْيَك َرُسوَل هللِا ِِباَبئِ 

نَ َعْم ايَ  َحَضُرواَرُسوَل هللِا، ِِباَبئِنَا َوأُمََّهاتِ   قَالُوا:  ُ عَ سُ رَ   ىَصلَّ وَ   نَا، قَاَل: فَ َلمَّا َكاَن اجْلُُمَعةُ  َواْنَصرَ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َف  َلْيِه َوَسلََّم 
ٍذ فَِإنَّهُ تَ ْنِفُلُهما يف اْلَمْسِجِد، ُِهَا يف بَ ْيِتِه َحْيُث َكاَن يَ ْوَمئِ  َفَصالَّ نْيِ، وََكاَن قَ ْبَل َذِلَك ِإَذا َصلَّى اجْلُُمَعَة رََجَع ِإىَل بَ ْيِتهِ َوَصلَّى رَْكَعتَ 

ِبَوْجهِ اْنَصرَ ا  مَّ فَ لَ  اْست َْقب ََلُهْم  اأْلَنْ َف  فَ ت ََقلََّب  قَاَل:  اْلَمسْ صَ ِه  ِإىَل  أَت َ اُر  ْلَُ ِجِد َحّتَّ  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ْم ْوا 
ُ َعَلْيهِ  تُ هللِا ِِباَبئِنَا َوأُمََّها ُسوَل  رَ   ايَ َوَسلََّم: " َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر " قَالُوا:    َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِة ِإْذ اَل  يف اجْلَاِهِليَّ   مْ تِنَا أَْنَت، قَاَل: " ُكن ْ

ُكْم ِِبَُحمٍَّد َأَتَ  وَ مِ َحّتَّ ِإَذا َمنَّ هللاُ َعَلْيُكْم اِبإْلِْساَل   وَن اْلَمْعُروَف، َوَتِصُلوَن الرَِّحمَ ْعُبُدوَن هللاَ، حَتِْمُلوَن اْلَكلَّ يف َأْمَواِلُكْم، َوتَ ْفَعلُ ت َ 
بَِقَي َأَحٌد ِإالَّ َهَدَم يف َمالِِه ٌر، َوِفيَما َيَُْكُل الطَّرْيُ َأْجٌر " قَاَل: فَاْنَصَرَف َوَما  اْبُن آَدَم َأجْ ِفيَما َيَُْكُل  ،  ْم حُتِْصنُوَن أَْمَواَلُكمْ ِإَذا أَنْ تُ 

 َثاَلِثنَي اَبابً 
 ه. # قال المحقق: إسناده ال بأس ب

 

 مَسْأَلَةِ اسْتِعْفَافِ عَنِ الْ فِي الِ فَصْلٌ  
 

بْ   -  3228 َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن  ْبُن َحِبيبٍ ُن فُوَرٍك، َحدَّ يُوُنُس  ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثَ نَا  ثَ نَا شُ   أَبُو َداُوَد، َحدَّ ْعَبَة، ، َحدَّثَ نَا 
َسَِ  قَاَل:  َجَْرَة،  أَبُو  َقدِ ِهاَللَ ُت  عْ َأْخرَبَِن  يَ ُقوُل:  ُحَصنٍي،  ْبَن  فَ ن ََزْلتُ   اْلَمِديَنَة  عَ ْمُت  َسِعي   َأيِب  َدارِِه،  َلى  يف  هُ  ٍد  َوِإايَّ َفَضمَِِّن 

َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ شَ َأَصاَبِِن ُجوٌع َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللاِ اْلَمْجِلُس، َفَسِمْعُتهُ َُيَدُِّث، قَاَل:    ُ َبْطِِن َحَجًرا،    َعَلى  تُ َددْ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ َل هللِا َصلَّى  ُسو اْمَرَأِت: َلْو أَتَ ْيَت رَ فَ َقاَلْت   طَاُه، اُه، َوَأََتهُ ُفاَلٌن َفَسأَلَهُ فََأعْ َوَسلََّم َفَسأَْلُتُه، فَ َقْد أَََتهُ ُفاَلٌن َفَسأََلهُ فََأْعطَ   اَّللَّ

َأجِ  اَل  َحّتَّ  َأْسأَلُهُ  اَل  ئًا،شَ   دَ فَ ُقْلُت:  َأِجدْ   ي ْ فَ َلْم  ِإلَيْ   فَاْلَتَمْسُت  فَاْنطََلْقُت  ئًا  َيَْ   هِ َشي ْ فََأْدَر فَ َوافَ ْقتُهُ  وَمْن  ُطُب   " قَ ْوِلِه:  ِمْن  ْكُت 
نَا ِمَّْن َسأَلَ َمِن اْست َْغََن َعنَّا َأحَ ُه، وَ ِسيَ َواا فَِإمَّا َأْن نَ ْبُذَل َلُه، َوِإمَّا َأْن ن ُ ْست َْغِن يُ ْغِنِه هللاُ، َوَمْن َسأَلَنَ َيْسَتِعفَّ يُِعفَّهُ هللاُ، َوَمْن يَ   نَا ب  ِإلَي ْ

نْ يَا َفَما ِمْن َأْهِل بَ يْ َما َسأَْلُت أَ "، فَ َرَجْعُت فَ  ئًا، َفَجاَءِت الد    ِمنَّا ٍت ِمَن اأْلَْنَصاِر َأْكثَ َر َأْمَوااًل َحًدا بَ ْعَدهُ َشي ْ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

  اْلَقطَّاُن، َحدَّثَ نَا َقَطنُ َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن احْلََسِن  َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيِه اْلُمزَكِّي،  ِن ْبنُ محَْ و حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّ بُ ا أَ نَ ث َ َحدَّ   - 3230
ثَ نَا َحْفُص بْ  َثِِن ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ ، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد  َجرِ اْلَْ   اَن، َعْن ِإبْ َراِهيمَ مَ طَهْ   نُ  بْ ِإبْ َراِهيمُ   ُن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ يِّ

  اِئلِ لسَّ  ايَا، َوَيُد اْلُمْعِطي الَّيِت تَِليَها، َوَيدُ ْيِدي َثاَلثٌَة: َيُد هللِا ِهَي اْلُعْل َعَلْيِه َوَسلََّم: " اأْلَ ، أَنَّهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ هللاِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْعطَ َت " قَاَل: َوقَ ِل َما اْسَتطَعْ َؤاِة، فاْست َْعِفْف ِمَن الس  الس ْفَلى يَ ْوِم اْلِقيَامَ  اهُ هللاُ َخرْيًا  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

فَ ْليَ  َعَلْيِه  َواْرَتِضْخ  َفرَيَى  تَ ُعوُل،  ِِبَْن  َواْبَدْأ  اِمنَ ْشُكْر،  َكفَ ْلَفضْ   َعَلى  ُتاَلُم  َواَل  ن َ ِل،  َعَلى  تَ ْعِجُز  َواَل  " ْفسِ اٍف،   َك 
 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
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و اْلَعبَّاِس  ا أَبُ ثَ نَ دَّ مَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَعطَّاُر، قَالُوا: حَ ِد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، َوحمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ   -  3234
ثَ نَا احلَْ حُمَمَُّد ْبنُ  ثَ نَا أَبُ ُن ْبُن ُمْكَرمٍ سَ  يَ ْعُقوَب، َحدَّ ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد َوُهَو اْبُن َعْمرِ ، َحدَّ و ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص،  و النَّْضِر، َحدَّ

ْعُت َرُسولَ َعْن أَبِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   هللاِ   يِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َسَِ اْلِقيَاَمِة،  اِحِبَها يَ ْوَم  ٌح يف َوْجِه صَ ُدو يَ ُقوُل: " اْلَمْسأَلَةُ كُ   ى اَّللَّ
  َهِر ِغًَن، َواْبَدْأ ِِبَنْ ْن ظَ  عَ لَةُ  يف َحاَجٍة، َوَخرْيُ اْلَمْسأَلَِة اْلَمْسأَ َمْسأَلَِة َمْسأَلَةُ ِذي رَِحٍم َيْسَألُ َفَمْن َشاَء فَ ْلَيْست َْبِق َوْجَهُه، َوَأْهَوُن الْ 

 تَ ُعوُل " 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ثَ نَا أَبُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َحدَّثَ نَا أَبُو عَ   - 3237 َثِم، َحدَّ ْمرِو ْبُن السَّمَّاِك، َحدَّ ا ثَ نَ و اأْلَْحَوِص حُمَمَُّد ْبُن اْْلَي ْ
ُ َعَلْيِه   ، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن ثَ ْواَبَن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّىيِب اأْلَْشَعثِ بِيَعَة، َعْن أَ  رَ ِفٍع، َحدَّثَ نَا يَزِيُد ْبنُ تَ ْوبََة الرَّبِيُع ْبُن انَ أَبُو   اَّللَّ

َماِم َوَسلََّم قَاَل: " حتَِ   ِر " ْكثِ ِه، َوِمَن التَّاِجِر اْلمُ َوِمْن ِذي الرَِّحِم ِلَرمِحِ ِمِع، ااجلَْ ل  الصََّدقَةُ ِمْن َثاَلٍث: ِمَن اإْلِ
 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح

 

ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن    ْيِه اْلَعْسَكرِي ،نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حَمَْموَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّث َ   -  3238 ، ٍد الْ مَّ حمَُ َحدَّ َقاَلِنِسي 
ثَ نَا آدَ  ثَ نَا َعْبُد الرَّمحَْ  ُم، َعنْ َحدَّ ْعُت أاََب أَُماَمَة اْلبَاِهِليَّ، يَ قُ ِن ْبُن َعدَّاٍء اْلِكْنِدي ، قَاَل: ُشْعَبَة، َحدَّ ُ  َسَِ وُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ٌة أَْو َكي َّتَاِن " ِدينَارَْيِن، قَاَل: " َكيَّ  ا أَوْ ارً ينَ َعَلْيِه َوَسلََّم يف رَُجٍل َماَت َوتَ َرَك دِ 
 ه ثقات. # قال المحقق: إسناده رجال

 

ثَ نَا َأمحَْ   -  3239 ثَ نَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ ثَ نَا َيَْ ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ِد ُن َعبْ بْ   ََي ا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ
ثَ نَا ا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ، َعْن َأيِب ُهرَ ْن َأيِب َحازِمٍ عَ   ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن أَبِيِه،احْلَِميِد، َحدَّ ُأِتَ ِبَرُجٍل ُيَصلِّي َعَلْيِه   يْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ْوىَل َأيِب َبْكٍر،  َن اْلَقاِسِم مَ َعْبَد هللِا بْ   يتُ ْو َثاَلَث َكيَّاٍت " فَ َلقِ اَل: " تَ َرَك َكي ََّتنْيِ أَ ًة، قَ ثَ اَل : " َكْم تَ َرَك؟ " قَالُوا: ِدينَارَْيِن َأْو ثَ قَالَ 
 َكاَن َيْسَأُل النَّاَس َتَكث  ًرا "   َفذََكْرُت َذِلَك لَهُ فَ َقاَل: " َذاَك رَُجلٌ 

 ضعيف، وجاء من وجه آخر صحيح قال المحقق: إسناده # 
 

ثَ نَا َجعْ َحدَّثَ نَا َأمْحَُد، َحدَّثَ نَ    ْبِن َعْبَداَن،ي  ْبُن َأمْحَدَ رَباََن َعلِ َأخْ   -  3240 ثَ نَا ُمَسدٌَّد، َحدَّ اَن، َفُر ْبُن ُسَلْيمَ ا زاَِيُد ْبُن اْْلَِليِل، َحدَّ
َبُة، َعْن برِيدَ  ثَ نَا ُعت َي ْ ْعُت َعِليًّا،  َحدَّ ْو  َرُسوَل هللِا، تَ َرَك ِدينَارًا أَ َفِقيَل: ايَ   الص فَِّة،ُجٌل ِمْن َأْهِل  اَت رَ مَ   ُل:يَ ُقو   ْبِن َأْصَرَم، قَاَل: َسَِ

 ُكْم " ِدْرَِهًا، فَ َقاَل: " َكي َّتَاِن، َصل وا َعَلى َصاِحبِ 
 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس

 

ثَ نَا  َأْخرَباََن َعِلي     -  3241 ثَ نَا َأمْحَُد، َحدَّ َبلٍ   هللاِ   دُ َعبْ ْبُن َأمْحََد، َحدَّ ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن زِ ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ ثَ نَا  ايَ ، َحدَّ َشرِيٌك، َعْن ٍد، َحدَّ
ْعُت َرُسولَ أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يِب ِإْسَحاَق، َعْن ُحْبِشي ْبِن ُجنَاَدَة، قَاَل: َسَِ َثِل َكمَ ٍة   يَ ُقوُل: " الَِّذي َيْسَأُل ِمْن َغرْيِ َحاجَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 "  الَِّذي يَ ْلَتِقُط اجْلَْمرَ 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
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ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا   : َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل رَباََن أَ َأخْ   -  3246
َثِِن َأيِب،   ْبنِ دَ محَْ ْبُن أَ  َبٍل، َحدَّ ثَ نَا ِهَشاٌم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ اَن ْبِن أَُميَّ َماَن ْبِن َصْفوَ ثْ َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن عُ   َحن ْ ، َحدَّ ، َة اجْلَُمِحي 

ُ َعَلْيهِ    َأْهَلَكْتهُ "  ِإالَّ  اًل َما َوَسلََّم قَاَل: " َما َخاَلَطِت الصََّدَقةُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ا ِهَي لِْلُفَقَراِء " ِسٌر أَْو َغِِنٌّ، َوِإَّنََّ رَُّجَل َيَُْخُذ الصََّدَقَة َوِهَي الزََّكاَة َوُهَو ُمو قَاَل ُأيَبٌّ: " تَ ْفِسريُهُ َأنَّ الُد هللِا: قَاَل َعبْ 

 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

ْبُن    -  3248 َعِلي   ْبنِ َأمحَْ َأْخرَباََن  َأمحَْ َد  ثَ نَا  َحدَّ َعْبَداَن،  ُعب َيْ   ْبُن  احْلَرْ ُد  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  َحدَّ نُ َعيْ ٍد،  أَبُو  َحدَّثَ نَا  أَبُو  يِب ،  ثَ نَا  َحدَّ ٍم، 
َبِس، َعْن أَبِيِه، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَيَ    َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ اْلَعن ْ ْيَس َعَلى ُوُجوِهِهْم  ْوَم اْلِقيَاَمِة قَ ْوٌم لَ  ي َ ِتنَيَّ أْ هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا ابْلمسْخَلُقوها يف ا أَ حَلْمٌ  َها، فَ ْتَح هللاُ َعَلْيِه اَبَب أََلِة، َفَمْن فَ ْتَح َعَلى نَ ْفِسِه اَبَب َمْسأََلٍة َوُهَو َغِِنٌّ لد   فَ ْقٍر "  َعن ْ
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ثَ نَ  الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك بْ ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّدٍ ْشَراَن، َحدَّ َسنْيِ ْبُن بِ اَن أَبُو احلُْ َأْخربََ   -  3249 ا  ِن َمْرَواَن، َحدَّ
ثَ نَا َشرِ   َماٍل ِمنْ َل: " َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة  اْبِن َعبَّاٍس، رَفَ َعهُ قَاَعِن    ٍم،سَ يٌك، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن ِمقْ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َحدَّ

ئًا   ، َواَل َمدَّ َشي ْ   َلهُ َواَل فَ ْتَح َعْبٌد َعَلْيِه اَبَب َمْسأَلٍَة   قَ ْبَل َأْن تَ َقَع يف يَِد السَّائِِل،   َعْبٌد َيَدهُ ِبَصَدَقٍة َقط  ِإالَّ َوقَ َعْت يف يََدِي هللاِ َقط 
َهاعَ   َلْيِه اَبَب فَ ْقٍر "ِغًَن ِإالَّ فَ ْتَح هللاُ عَ  ن ْ

 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 
 

ْبُن ُموَسى، قَ   -  3250 أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد  أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ َأْخرَباََن  ثَ نَا اْلَعبَّاُس الد وِري ، َحدَّ ااَل: َحدَّثَ نَا   نَا ث َ َصم ، َحدَّ
ثَ نَا احْلَاِرُث ْبنُ ُت ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعاِبدُ ََثبِ   َعَلْيِه  َبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َسِعيِد ْبِن جُ   ن  ْعَماِن، َعنْ ال  ، َحدَّ

 ِه حَلٌْم " َليْ ِقيَاَمِة ِبَوْجٍه لَْيَس عَ ِطيُقُهْم، َجاَء يَ ْوَم الْ اَل يُ  الٍ يَ لنَّاَس يف َغرْيِ فَاَقٍة نَ َزَلْت بِِه َأْو عِ َوَسلََّم: " َمْن َسَأَل ا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن فَ ْتَح َعَلى نَ ْفِسهِ الَ َوقَ   َزَلْت ِبِه، َأْو ِعيَاٍل اَل يُِطيُقُهْم فَ ْتحَ اَبَب َمْسأََلٍة ِمْن َغرْيِ فَاَقٍة ن َ    َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْيُث اَل ََيَْتِسُب " ْيِه اَبَب الَفاقَِة ِمْن حَ  َعلَ هللاُ 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

ثَ نَا َأمْحَُد بْ  - 3251 ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ َهاٍل، حَ الْ  ُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ا  ثَ نَ دَّ َقاِضي، َحدَّثَ نَا َحجَّاُج ْبُن ِمن ْ
ُمْسِلمٍ َعبْ  ْبُن  اْلَعزِيِز  اأْلَْعمَ ُد  ُسَلْيَماَن  َعْن  بْ   ِش،،  َسِعيِد  َعنِ َعْن  ُجَبرْيٍ،  َعَليْ ِن   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  ِه  

  َوَلْو ِبَشْوِص ِسَواٍك " َوَسلََّم: " اْست َْغنُوا َعِن النَّاسِ 
َلى،  َعِن اأْلَْعَمِش، َعِن احْلََكِم، َعِن اْبنِ ِلٍم، َوَقْد َخالََفهُ َغرْيُ َواِحٍد، َرَواهُ سْ هُ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن مُ َرَوا   َذاكَ قَاَل اْلَقاِضي: هَ   َأيِب لَي ْ
َأمحَْ  الشَّْيُخ  َأيِب قَاَل  اْبِن  َعِن  َوَجْدتُُه،  اأْلَْعمَ ُد: هَكَذا  َعِن  ِعْنَداَن،  َواحْلَِديُث  َلى  لَي ْ َميْ َغريِْ وَ   شِ   َعْن  احْلََكِم،  َعِن  َأيِب  ِه،  ْبِن  ُموِن 

ُ َعَليْ النَِّبِّ َصلَّ  نِ َشِبيٍب، عَ   ِه َوَسلََّم ُمْرَساًل ى اَّللَّ
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 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

اْلَفِقيُه، حَ   -  3252 أَبُو طَاِهٍر  احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  ثَ نَا  اأْلَْزهَ طَّانُ ْلقَ  ادَّ أَبُو  ْبُن  ، َحدَّثَ نَا  ثَ نَا َوْهُب  يٍر، َجرِ ِر، َحدَّ
ثَ نَا َوَمْنُصوَر ْبَن زَاَذاَن، َُيَدََِّثِن َعِن  َأيِب، قَاَل: َسَِ   َحدَّ اأْلَْعَمَش،  َمْيُمونِ ْعُت  َبَة، َعْن  َأيِب َشِبيٍب، قَاَل: َكاَن احْلََكِم ْبِن ُعت َي ْ  ْبِن 

هللاِ  اَّللَُّ لَّ  صَ َرُسوُل  يف  ى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  لِلصَّاَلةِ   فَ ن ََزَل  تَ َوجَّهَ ف َ   َسَفٍر،  الصَّاَلةِ   َلمَّا  النَّاُس: ِإىَل  فَ َقاَل  لِي َْعِقَلها،  رَاِحَلِتِه  ِإىَل  رََجَع   
 اَل: فَ َعَقَلَها  " قَ اكٍ ِسوَ َيْست َْغِن َأَحدُُكْم َعِن النَّاِس ِبَقِضيِب َك اَي َرُسوَل هللِا، فََأََب فَ َقاَل: لِ َنْكِفي

 رجاله ثقات ولكنه مرسل ق: إسناده # قال المحق
 

ثَ نَا  ثَ نَا يُوُنُس ْبنُ ْكِر ْبُن فُوَرٍك، قَاَل: َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ اَن أَبُو بَ َأْخربََ  -  3253 ثَ نَا ُعَمُر   َحِبيٍب، َحدَّ أَبُو َداُوَد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بِيِه، قَاَل: كُ بِيَعَة، َعْن أَ  رَ ْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبنِ ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن عَ   اِصمِ  عَ َعنْ ْبُن قَ ْيٍس،   ْنُت َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ثَ َرَة "  أَثَ َرٌة، َواَل َأَحب  اأْلَ  َهِذهِ "  َل:اَي َرُسوَل هللِا، اَنوِْلِِن ُأْصِلُحُه، فَ َقااِف، فَانْ َقطََعْت ِشْسُعُه، فَ ُقْلُت: الطَّوَ 
يُ  ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َسِعيِد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ ُخَراَساَن  وُسَف،  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ  ، اأْلَْعَرايِبِّ ُعمَ   َحدَّثَ نَا  بَُكرْيٍ،  ْبُن  َعِليٍّ  حُمَمَُّد  ْبُن  ُر 
قَاَل: َسَِْعتُ  ِمي ،  مَ مَ  عُ اْلُمَقدَّ قَاَل:  َر،  َمْنظُوٍر،  آِل  ُعب َيْ ْوىَل  ْبَن  ْعُت َعاِصَم  َفذََكَرهُ ِد  َسَِ ِبِِْسنَاِدِه  هللِا،  آِل    َمْوىَل  َوُعَمُر  َوَمْعنَاُه، 

 َمْنظُوٍر ُهَو ُعَمُر ْبُن قَ ْيسٍ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعْبَداَن،أَ   -  3262 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ُعب َْيٍد، َحدَّ ثَ نَا  دَّ حَ   ْخرَباََن  ْبُن  َقمَّاٍش،َأمْحَُد  َأيِب  اْبُن  َسْعَدوَ حَ   ثَ نَا  َعْن حمَُ دَّثَ نَا  ْبِن ْيِه،  مَِّد 
، َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن َمْيَسرَ  َعُه، قَاَل: "  رَف َ الَّ  إِ ْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: َواَل َأْعَلُمهُ َة، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َعاِصٍم، َعْن عَ ُمْسِلٍم الطَّائِِفيِّ

ُعوَن َحَسَنةً  سَ اِبهلِل فََأْعَطى ُكِتَب َلهُ َمْن ُسِئَل    " ب ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، َحدَّثَ نَا أَبُو َقاِضيالْ َب  ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقو   ٍر اأْلَْهَوازِي ، َحدَّثَ نَا َأمْحَدُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب َبكْ   -  3263
ِإَْسَاِعيُل بْ الرَّبِيعِ  ثَ نَا  أَبِيَها، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَ َجرْبََة بِْنِت  َعيَّاٍش، َعْن    نُ ، َحدَّ ََثِبٍت، َعْن  ْبِن  ُ حُمَمَِّد  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  "  ُوُجوهِ الْ ِن  َوَسلََّم: " اطْلُُبوا اْْلرَْيَ ِعْنَد ِحَساَعَلْيهِ 

 بَاٍع " ِبٍت َهَذا ُهَو اْبُن سِ : " حُمَمَُّد ْبُن َثَ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَدُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احْلَافِ   -  3264 هللِا  َعْبِد  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َبْكُر  َأمْحََد  أَبُو  َحدَّثَ نَا  ِبَِ ُظ،  الصَّرْييف   مَحَْداَن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن َحدَّث َ ،  ْروَ ُن  الصََّمِد  َعْبُد  نَا 
نَا َجرْبَةُ بِْنُت حُمَمَِّد ْبِن َثَ َعْبِد الرَّمحَْ ا َخاِلُد ْبُن ثَ نَ ْلَفْضِل اْلب َْلِخي ، َحدَّ ا ثَ ت ْ ، َحدَّ َعاِئَشَة، ِبِت ْبِن ِسبَاٍع، َعْن أَبِيَها، َعْن ِن اْلَمْخُزوِمي 

   وِه "ُوجُ اْْلرَْيَ ِعْنَد ِحَساِن الْ ْيِه َوَسلََّم: " اطْلُُبوا  َعلَ اَّللَُّ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى 
 ا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َجرْبَةَ  أَْيضً َوَرَواهُ 

 واه. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا أَبُ  ُه،مَُّد ْبُن َجاِبٍر اْلَفِقي ، ِِبَْرَو، َحدَّثَ نَا حمَُ ُبويِب  حْ ْلمَ  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 3265   و أََنٍس َكِثريُ َحدَّ
، َحدَّثَ نَا َخَلُف ْبُن َخاِلٍد اْلبَ  ثَ نَا ُسلَ ْبُن حُمَمٍَّد التَِّميِمي  ، َعِن اْبِن َرْيجٍ  جُ ْبنِ ْيٌم َوُهَو اْبُن ُمْسِلٍم اْْلَشَّاُب، َعِن اْصِري  أَبُو حُمَمٍَّد، َحدَّ

ا َحَسنًا، َوَجَعَلهُ يف   َعلَْيِه َوَسلََّم: " َمْن أَََتهُ هللاُ َوْجًها َحَسنًا، َواَسًْ  َصلَّى اَّللَُّ قَاَل َرُسوُل هللاِ   َل:َة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَأيِب ُمَلْيكَ 
ِمْن َصْفَوِة هللِا مِ َمْوِضٍع غَ  فَ ُهَو  لَهُ  اْبُن َعبَّاٍس: " قَ ِقِه  َخْلْن  رْيِ َشاِئٍن  ِإْذ قَ  ااَل الشَّاِعُر: أَْنَت َشْرطُ " قَاَل  لُُبوا اَل يَ ْوًما اطْ لنَِّبِّ 

اإْلِْسنَاِد   َهَذا  يف   " اْلُوُجوِه  ِحَساِن  ِمْن   َضْعٌف اْْلرَْيَ 
 # قال المحقق: إسناده تالف. 

اْلَمالِيِِن ، َحدَّ   -  3266 َسْعٍد  أَبُو  ، َحدَّ   أَبُو  نَاث َ َأْخرَباََن  َعِديٍّ ْبُن  َعْبدِ َأمْحََد  ْبُن  اْلَفْضُل  ُسَلْيمَ هللاِ   ثَ نَا  ْبِن  ْبُن   اَن، َحدَّثَ نَا  ََيََْي 
ْبُن خمَْ  ثَ نَا َخاِلُد  أَبُو ُعَقْيٍل، َحدَّ بْ َحِبيٍب  ثَ نَا ُسَلْيُم  اْلَعْبِدي ، َحدَّ ِبِِْسنَادِ َلٍد  ، َفذََكَرهُ  اْلَمكِّي  ُمْسِلٍم  ابْ َوهُ َنَْ   هِ ُن  أَْنَشأَ  ُن ، َوقَاَل: ُثَّ 

: " الص  ْنَد َشْرِط النَّ  عِ َعبَّاٍس يَ ُقوُل: َوقَالَ  ئًا "ِبِّ  ْعُلوُك الَِّذي مَلْ يُ َقدِّْم َشي ْ
 . # قال المحقق: إسناده ضعيف

 

 مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة  فَصْلٌ فِيمَنْ أَتَاهُ اهللُ مَال ا  
 

ثَ نَ َسنْيِ احلُْ و  َأْخرَباََن أَبُ   -  3268 ثَ نَ و َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، َحدَّثَ نَا َأمحَْ ا أَبُ  ْبُن ِبْشرَاَن، َحدَّ ا أَبُو َأمْحََد الز برَْيِي ، ُد ْبُن اْلَولِيِد اْلَفحَّاُم، َحدَّ
ثَ نَ  ْبنِ َحدَّ ْعُت ُعَمرَ   ا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن زَْيِد  َأْرَسَل ِإيَلَّ اْْلَطَّ َن  بْ   َأْسِلَم، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسَِ يَ ُقوُل:    َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اِب، 

، أَلَْيَس قُ ْلَت يل: " ِإنَّ َخرْيًا ِإلَْيَك؟ قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ َرَدْدتُُه، قَاَل: " َما مَحََلَك َأْن تَ ُردَّ َما َأْرَسلنا بِِه  لََّم ِِبَاٍل ف َ َعَلْيِه َوسَ 
ئًا " َتَْ اَل   نْ َلَك أَ  َا َذِلَك أَ ُخَذ ِمَن النَّاِس َشي ْ َا ُهَو رِْزٌق َرزََقَك هللاُ نَّاَس، َوَما جَ اَل َتْسَأَل ال  نْ ؟ قَاَل: " ِإَّنَّ اَء ِمْن َغرْيِ َمْسأََلٍة، فَِإَّنَّ

 تَ َعاىَل " 
 ثقون. # قال المحقق: إسناده رجاله مو 

 

ْجِزي ، بِب َْغدَ   ثَ نَا ِدْعِلُج ْبُن َأمْحَدَ َحدَّ   َف،وسُ َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُ  -  3270 ثَ نَا حُمَمَّدُ السِّ ثَ نَ اَد، َحدَّ ا أَبُو ُحَذيْ َفَة،  ْبُن غَاِلٍب، َحدَّ
ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَِّد  َكَتَب  ْبِن ُعَمَر َأْن َسْلِِن، فَ ىَل ا إِ يزِ ِكيٍم، قَاَل: َكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِ ْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن حَ َحدَّ

ْعُت رَ إِ   ِإلَْيِه اْبُن ُعَمرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ اْلَيَد اْلُعْليَا  ُسوَل هللِا َصلَّ ّنِ َسَِ َلْسُت ِبَسائِِلَك َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد الس ْفَلى "، َواَل  ى اَّللَّ
رِْزقً  َأرُد   َواَل  ئًا،  َوالسَّاَلمُ   َقِِن َرزَ ا  َشي ْ ِمْنَك،   هللاُ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
ثَ نَا أَبُو َأمْحََد َبكْ اَن َعْبدُ َأْخربََ   -  3271 ثَ نَا ُموَسى ْبُن َسْهٍل  ُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْداَن اْلَمرْ  اْْلَاِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن، َحدَّ َوِزي ، َحدَّ

ث َ ، حَ اءُ اْلَوشَّ  ثَ نَا ُسْفيَاُن الث َّوْ نَا ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف،  دَّ ِن اَل: بَ َعَث َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َمْرَواَن ِإىَل َعْبِد هللِا بْ َغرْيَ أَنَّهُ قَ ، َفذََكَرُه،  ِري  َحدَّ
َأنِ  ِإيَلَّ َحاَجتَ   ُعَمَر:  َأنَّ َرُسو اْرَفْع  ِإلَْيِه اْبُن ُعَمَر:  َعَلْيِه َوَسلَّ  َصلَّ هللاِ َل  َك، َفَكَتَب   ُ َأْسأَُلكَ وَ   َم قَاَل، َفذََكَرُه، قَاَل:ى اَّللَّ   َلْسُت 
ئًا، َواَل   َأرُد  رِْزقًا َرزََقِِن هللاُ ِمْنَك َوَهَذا َأَصح   َشي ْ

 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
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ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ا: حَ ااَل ، قَ بُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى َأْخرَباََن أَ  - 3273 َداُوَد  ْبِن َأيِب ْبُن ُعب َْيِد هللاِ  دُ أْلََصم ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّ دَّ
ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْقرِ  ِد ْبِن َعِديٍّ َخالِ   نْ ، عَ ْسَوِد، َعْن بَُكرْيٍ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيدٍ ُئ، َحدَّثَ نَا َسِعيٌد، َعْن َأيِب اأْلَ اْلُمنَاِدي، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ   ، َأنَّ اجْلَُهِِنِّ  ْشَراِف نَ ْفٍس فَ ْلي َْقب َْلهُ  يِه َمْعُروٌف ِمْن َغرْيِ ُسَؤاٍل، َواَل إِ َسلََّم قَاَل: " َمْن َجاَءُه ِمْن َأخِ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ا ُهَو رِْزٌق َساَقهُ هللاُ إِلَْيِه " فَِإَّنََّ 

 رجاله ثقات.  نادهإسق: محق# قال ال
 

حُمَمَّ َأْخربََ   -  3276 ااَن  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ ُموَسى،  ْبُن  احلَْ ُد  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  َحدَّ اأْلََصم ،  أَبُ ْلَعبَّاِس  ثَ نَا  َحدَّ َأيِب ِميِد،  َعْن  ُأَساَمَة،  و 
ثَ نَا أَ َد  َأمحَْ ُن  َوَأْخرَباََن َعِلي  بْ    َعاِمٍر اأْلَْحَوِل،اأْلَْشَهِب، َعنْ  ثَ نَا احْلََسُن ْبنُ مْحَُد  ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ  َعِليِّ ْبِن اْلُمت َوَكِِّل، ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ

ثَ نَ  ثَ نَا أَ َحدَّ ، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل رٍو الْ مْ  عَ اِمِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد، َعْن َعاِئِذ ْبنِ بُو اأْلَْشَهِب اْلُعطَارِِدي ، َعْن عَ ا َعاِصٌم ُهَو اْبُن َعِليٍّ ُمَزِنِّ
ُ عَ َرسُ  لَهُ يف ْيِه َشْيٌء ِمْن َهَذا الّرِْزِق ِمْن َغرْيِ َمْسأَلٍَة، َواَل إِ َمْن ُعِرَض َعلَ   ِه َوَسلََّم: "َليْ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْع  نَ ْفٍس فَ ْليُ َوسِّ ْشَراِف 

َه ِإلَ  ُأَساَمَة: " مَ يِب  ِمْنهُ " َويف رَِوايَِة أَ  َمْن ُهَو َأْحَوُج ِإلَْيهِ  ِإىَل ْههُ جِّ ْزِقِه، فَِإْن َكاَن ِبِه َعْنهُ ِغًَن فَ ْليُ وَ رِ  ْيِه َشْيٌئ ِمْن َهَذا الّرِْزِق يف ْن ُوجِّ
 ْنهُ " ْن ُهَو َأْحَوُج إِلَْيِه مِ ىَل مَ إِ  هُ يف رِْزِقِه، فَِإْن َكاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْدفَ عْ َراٍف فَ ْليَْأُخْذهُ فَ ْلي َتَِّسْع ِبِه َغرْيِ َمْسأََلٍة، َواَل ِإشْ 

 يه انقطاع رجاله موثقون ولكن ف# قال المحقق: إسناده 
 

اأْلَْهَوازِي ،    -  3277 َبْكٍر  َأيِب  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ُعب َْيٍد، َحدَّ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  بَُكرْيٍ َحدَّ اْبُن  ثَ نَا  ِمْلَحاَن، َحدَّ اْبُن  ا  ثَ نَ َحدَّ ،  ثَ نَا 
، بَ َعَث ِإىَل ِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعاِمرٍ اْلُمطَِّلِب، عَ ْمرٍو، َمْوىَل   عَ اِد، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب اللَّْيُث، َعِن اْبِن اْلَْ 

ئًا، فَ َلمَّا َخَرجَ ْن أَ  مِ َبلُ ْسَوٍة، فَ َقاَلْت: اَي ُبَِنَّ، ِإّنِ اَل أَق ْ َعاِئَشَة بِن ََفَقٍة وَكُ  ،َحٍد َشي ْ   فَ َقاَلْت: ِإّنِ   اَل: فَ َرد وُه،قَ    قَاَلْت: رُد وهُ َعَليَّ
ُ َعَلْيهِ  ئًا قَاَل يل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  رِْزٌق َساَقهُ  ا ُهوَ ِإَّنََّ ى َعطَاًء بَِغرْيِ َمْسأَلٍَة فَاق ْبَِليِه، فَ  َوَسلََّم: " اَي َعاِئَشُة، َمْن َأْعطَ ذََكْرُت َشي ْ

 ِك " هللاُ ِإلَيْ 
 من أحد الصحابة  ب بن عبد هللاخاري أنكر سماع المطارجاله موثقون لكن الب# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعْبدِ   -  3278 أَ   َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  بْ هللِا  اْلَفِقيُه، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد  مْحَُد  يُ ْبنُ ُن َسْلَماَن  ثَ نَا بدل  وُنسَ   بن   ْبِن ُموَسى، َحدَّ
ثَ نَا هِ ي  اْلُمَحربَُّ اْلرَيْبُوعِ  ثَ نَا يُوُنُس ْبُن ُعب َْيٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعمَ اَلُل ْبُن َمالِ ، َحدَّ ُ َر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ا ٍك، َحدَّ َّللَّ

َوَداوُ  َتَصدَّقُوا   " َوَسلََّم:  اْرَضاكُ مَ   واَعَلْيِه  فَِإنَّ  اِبلصََّدَقِة،  اأْلَ ْم  َعِن  َتْدَفُع  َواأْلَمْ عْ لصََّدَقَة  زايَ َراِض  َوِهَي  َأْعَماِلُكْم راِض،  يف  َدٌة 
 َوَحَسناِتُكْم "  

 اإْلِْسنَادِ َهَذا ُمْنَكٌر هِبََذا 
 دا. # قال المحقق: إسناده ضعيف ج
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ثَ نَا حُمَمَّدُ ثَ نَا أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَ َحدَّ   َة،ادَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَ   -  3279 ْلَبْصرِي ، بِب َْغَداَد،  َسنْيِ اْلَعمِّي  اْبُن ََيََْي ْبِن احلُْ   ٍر، َحدَّ
َعبَّاٍد، ْبُن  طَالُوُت  ثَ نَا  َعْن    َحدَّ ُجَبرْيٍ،  ْبُن  َفَضاُل  ثَ نَا  َصلَّ َحدَّ هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَُماَمَة،  نُ   اَّللَُّ   ىَأيِب  َحصِّ  " َوَسلََّم:  وا  َعَلْيِه 

 ِة، َواْست َْقبُِلوا أَْمَواَج اْلَباَلِء اِبلد َعاِء "  ُكْم اِبلصََّدقَ َداُووا َمْرَضا ، وَ َأْمَواَلُكْم ابلزَّكاةِ 
  َصاِحُب َمنَاِكريَ ُن ُجَبرْيٍ َفَضاُل بْ 
 محقق: إسناده تالف. # قال ال

 

ثَ نَا ِغيَاُث احْلََسُن ْبُن اْلَفْضِل ْبِن السَّمْ   ُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَااِعيُل بْ وْذاَبِري ، َحدَّثَ نَا ِإَسَْ الر    يٍّ لِ َأْخرَباََن أَبُو عَ   - 3280 ِح، َحدَّ
ثَ نَا ُمطَرُِّف ْبُن ََسَُرةَ ْبُن َكل وٍب اْلُكويف   ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  صَ هللاِ  ولُ ْبِن ُجْنُدٍب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرسُ  ، َحدَّ ُنوا َأْمَواَلُكمْ لَّى اَّللَّ  َم: "َحصِّ

 اِبلصََّدَقِة، َورُد وا انئَبَة اْلَباَلِء اِبلد َعاِء "  ُووا َمْرَضاُكمْ لزَّكاِة، َوَدااب
 َذا ََمُْهولٌ ٌث هَ ِغيَا

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ 
 

َسعْ أَبُ   َأْخرَبانَ   -  3282 اْلَمالِيِِن ، َحدَّثَ نَ و  َعلِ ٍد  ، َحدَّثَ نَا  َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  حِبََلَب، حَ ا  اجْلُْرَجاِن ،  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ي   َهاِشُم  ثَ نَا  دَّ
ِد هللِا، َقَمَة، َعْن َعبْ ِم ْبِن أُُذاَنِن، َعْن َعْلُسَليْ  نْ ، عَ َيِسرٍي، َعْن قَ ْيِس ْبِن رُوِميِّ  ْيَماَن ْبنِ دَّثَ نَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن ُسلَ اْلَقاِسِم، حَ 

ُ َعَليْ قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َي هِبََذا اإْلِْسنَاِد َمْرفُوًعا،  َن َكِعْدِل َصَدَقٍة َمرًَّة " َكَذا رُوِ ِه َوَسلََّم: " َمْن أَق َْرَض َورِقًا َمرََّتنْيِ َكا هللِا َصلَّى اَّللَّ
أَْلَف ِدْرَهٍم، فَ َقاَل َعْلَقَمُة: قَاَل َعْبُد هللِا: " أَلَْن َلى َعْلَقَمَة يَّ َكاَن َلهُ عَ عِ ْيَمان ْبَن أُُذاَنِن النَّخَ أَبُو ِإْسَحاَق، َأنَّ ُسلَ ُم، وَ كَ احلَْ َوَرَواهُ 

 اْلَمْوقُوُف َأَصح  َك، وَ َذلِ   َأْن أََتَصدََّق ِبِه َمرًَّة "، َوِقيَل َغرْيُ أُْقِرَض َمرََّتنْيِ َأَحب  ِإيَلَّ ِمنْ 
 : إسناده ضعيف. المحقق # قال 

 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن  ْكٍر اأْلَْهَواِزي ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد ال احْلََسِن ْبُن َأيِب بَ  َأْخرَباََن أَبُو -  3284 ثَ نَا ََيََْي ْبُن  صَّفَّاُر، َحدَّ َأمْحََد، َحدَّ
ثَ نَا  ، َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ ْلتُهُ أَ  سَ َمِعنٍي، َأانَ  ث َ  و َأمْحََد ْبنُ أَبُ اْلَمالِيِِن ، َحدَّ ، َحدَّ ْعَتِمٌر،  نَا أَبُو يَ ْعَلى، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، َحدَّثَ نَا مُ َعِديٍّ

ثَُه،  َأنَّ ِإبْ َراهِ  ٍز،َمْيَسَرَة، َعْن َأيِب َحرِيْأتُهُ َعَلى ُفَضْيِل ْبِن : قَ رَ الَ  قَ ِل أيب ُمَعاٍذ، َويف رَِوايٍَة اأْلَْهَواِزي  قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى اْلُفَضيْ  يَم َحدَّ
ُد: ِإْن  ْسوَ اأْلَ   هُ َقَضاُه، َوأَنَّهُ َخَرَج َعطَاُؤُه، فَ َقاَل لَ   َخِع ََتِجٍر، فَ َلمَّا َخَرَج َعطَاُؤهُ نَّ اأْلَْسَوَد ْبَن يَزِيَد َكاَن َيْست َْقِرُض ِمْن َمْوىَل للنَّ أَ 

نَا ُحُقوٌق يف َعلَ نَّا، فَِإنَّهُ َقْد َكاَن  ِشْئَت َأخَّْرَت عَ  ُد ََخَْس ِماَئَة ِدْرَهٍم  اِء، فَقاَل َلهُ التَّاِجُر: َلْسُت فَاِعاًل، فَ ن ََقَدهُ اأْلَْسوَ  َهَذا اْلَعطَ ي ْ
ِإَذا   التَّاِجُر: دُ َحّتَّ  َلهُ  قَاَل  التَّاِجُر،  اأْلَْسَودُ َفُخذْ َك  ونَ قَ َبَضَها  َلهُ  فَ َقاَل  فَأَ َها،  َهَذا  َسأَْلُتَك  َقْد  لهب َ :  فَ َقاَل  ِإّنِ   ْيَت،    التَّاِجُر: 

ْعُتَك حُتَدِّثُ نَا َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ  ُ َعَلْيِه َوسَ َسَِ ئًا مَ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اَن َلهُ ِمْثُل َأْجِر  نْيِ كَ تَ رَّ لََّم َكاَن يَ ُقوُل: " َمْن أَق َْرَض َشي ْ
 " ُدُِهَا لَْو َتَصدََّق ِبِه  َأحَ 

 اده ضعيف. # قال المحقق: إسن
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ْبُن  َفُر  َجعْ ا  دَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّثَ نَ ُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، قَااَل: حَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَِّد بْ   -  3285
الرَّ حُمَمٍَّد الصَّاِئُغ، حَ  ْبُن  ثَ نَا َغسَّاُن  َمْنُصو بِ دَّ ْبِن  اْلَغسَّاِن  يِع  اأْلَْشَجِعي ، َعْن ِهاَللٍ ٍر  َمْيَسَرَة  ْبُن  ثَ نَا َجْعَفُر  َأيِب ِضيَاٍء، َعِن ، َحدَّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  صَ هللاِ   ولُ ثَ ْيٍم، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرسُ الرَّبِيِع ْبِن خُ   "  َم: " ُكل  قَ ْرٍض َصَدقَةٌ لَّى اَّللَّ
 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس

 

َعمْ   -  3286 أَبُو  ثَ نَا  قَ تَاَدَة، َحدَّ ْبُن  َنْصِر  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َجْعَفُر  َمطٍَر، َحدَّثَ نَا  ْبُن  ْبنِ رِو  حُمَمَِّد  اْلِفْراَييِب ،    ثَ نَا  دَّ حَ   اْلُمْسَتفاِض 
َثِِن  مْحَِن، َحدَّ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ  َبةُ ْبُن مُحَْيٍد، َعِن اْلقَ ثَ نَا اْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ ُ َعَلْيِه  اِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعْن َرُسوِل هللِا  ُعت ْ َصلَّى اَّللَّ

 َيَة َعَشَر " انِ ثَاِْلَا، َواْلَقْرُض بَِثمَ  الصََّدَقةُ ِبَعْشِر أَمْ ْكُتوابً مَ  ا" َدَخَل رَُجٌل اجْلَنََّة فَ َرَأى َعَلى اَبهبَِ  َوَسلََّم قَاَل:
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

ُ َعَليْ ، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمةَ َوَرَواهُ أَْيًضا َجْعَفُر ْبُن الز َبرْيِ احْلََنِفي   اَبِب :" اْنطََلَق ِبَرُجٍل ِإىَل لَّمَ َوسَ ِه ، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َب اْلَقْرِض اِحُد بَِثَمانَِيَة َعَشَر؛ أِلَنَّ َصاحِ ِة َمْكُتوٌب الصََّدَقةُ ِبَعْشِر َأْمثَاِْلَا، َواْلَقْرُض اْلوَ ى اَبِب اجْلَنَّ ُه، فَ َرَأى َعلَ ْأسَ اجْلَنَِّة فَ َرَفَع رَ 

َا ُوِضعَ َوَأنَّ ، اجٌ اَل َيَْتِيَك ِإالَّ َوُهَو حُمْتَ   ْت يف ِغًَن"  الصََّدَقَة رِبَّ
 

َبْكرِ   -  3287 أَبُو  َعْبدُ   َأْخرَباََن  ثَ نَا  فُوَرٍك، َحدَّ َحبِ   ْبُن  ْبُن  يُوُنُس  ثَ نَا  َجْعَفٍر، َحدَّ ْبُن  َداُوَد، َحدَّثَ نَ هللِا  أَبُو  َجْعَفٌر يٍب، َحدَّثَ نَا  ا 
 َفذََكَرهُ 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
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 بَابٌ فِي الصِّيَامِ   شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ ثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ ل ا 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل   -  3291 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ    ْبنُ : َحدَّ ِد ب َيْ عُ   يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَ هللِا   ، َحدَّ بَانُ ا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّدٍ ْبِن اْلُمنَاِديِّ ثَ نَا َشي ْ اِصَيِة،  : َوَحدََّث ُجَري  ْبُن ُكَلْيِب َعْن َبِشرِي ْبِن اْْلَصَ ، َعْن قَ تَاَدَة، قَالَ ، َحدَّ

ثَ نَا َأْصَحاٌب لَ  لَّ: " قَاَل بِِّه َعزَّ َوجَ  رَ يَ ُقوُل، يَ ْرِوي َذِلَك َعنْ    َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ لَّى اَّللَُّ  صَ نَا، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َنِبَّ هللاِ قَاَل: وَحدَّ
 ب ُكْم: الصَّْوُم ُجنٌَّة َيَِْت  هِبَا َعْبِدي ِمَن النَّاِر " رَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َقاِضي، ُن يَ ْعُقوَب الْ ثَ نَا يُوُسُف بْ دَّ حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، حَ َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن  ُمْقِرُئ،الْ  دٍ رَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّ َأخْ  - 3292
ثَ نَا اْبُن َوْهٍب،   ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ُ َعلَ ، َأنَّ الهُ ربََ الز َبرْيِ َحدَّثَُه، َأنَّ َجاِبًرا َأخْ   َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َأنَّ َأابَ َحدَّ ْيِه  نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

يَامُ ب  نَا َعزَّ وَ  رَ َوَسلََّم قَاَل: " قَالَ   أاََن َأْجِزي بِِه "  ُجنٌَّة َيْسَتِجن  هِبَا اْلَعْبُد ِمَن النَّاِر َوُهَو يل، وَ َجلَّ: الصِّ
ْعُت النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ َوَسَِ يَاُم " ا:  َصلَّى اَّللَّ  اِر " ُجنٌَّة َحِصيَنٌة ِمَن النَّ لصِّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ثَ نَا ا اَن حُمَمَّ َأْخربََ   -  3293 ثَ نَا عَ ُد ْبُن ُموَسى، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ ْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن لرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ
َع   َأيِب يُوُنَس، َمْوىَل َأيِب َة، َعْن  يعَ ْلَِ اْبُن   يَ   ُقوُل: َسَِْعتُ  ُهَريْ َرَة، ي َ َأابَ ُهَريْ َرَة، أَنَّهُ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " الصِّ اُم  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اِر " ُجنٌَّة َوِحْصٌن َحِصنٌي ِمَن النَّ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ثَ نَا يُو انَ ربََ َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأخْ أَبُو    انَ ْخربََ أَ   -  3294 ثَ نَا أَبُو َداُوَد، َحدَّ  َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ نَا َجرِيُر ْبُن  ُنُس ْبُن َحِبيٍب، َحدَّ
ْعُت َأاَب ُعب َ احْلَاِرثِ ِن  بْ   يِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُغَضْيفِ َبشَّاِر ْبِن َأيِب َسْيٍف، َعِن اْلَولِ   َحازٍِم، َعنْ  ْعُت  ، قَاَل: َسَِ ْيَدَة، يَ ُقوُل: َسَِ

ُ َعَلْيهِ َل هللِا َصلَّى ُسو رَ  َأْو   -َمْن أَنْ َفَق َعَلى نَ ْفِسِه ِضَلًة فَاحْلََسَنةُ ِبَسْبِع ِمائٍَة، وَ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن أَنْ َفَق نَ َفَقًة يف َسِبيِل هللِا فَا اَّللَّ
ََيْرِق َْها، َوَمِن ابْ َتاَلهُ هللاُ بَِباَلٍء يف ا، َوالصَّْوُم  ْشِر َأْمثَاْلَِ بِعَ َأَماَط َأًذى فَاحْلََسَنةُ  َأْو َعاَد َمرِيًضا، َأْو    -َأْهِلِه    َلىعَ   قَاَل:  ُجنٌَّة َما مَلْ 

َوَغرْيُُه، عَ َجَسِدِه فَ َلهُ ِحطٌَّة " َكَذا َوَجدْ  اْبُن َوْهٍب  َوَرَواهُ  ْبِن  َجرِ ْن  تُُه،  قَاَلهُ  َك  اِض ْبِن ُغطَْيٍف، وََكَذلِ َحازٍِم، َوقَالُوا: َعْن ِعيَ يِر 
َنَة، َعْن َبشَّارٍ َمْوىَل َأيِب عُ َواِصٌل   ي َي ْ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ثَ نَا ََيََْي  اَن، قَااَل: حَ َواْبُن ِمْلحَ   ْبُن َشرِيٍك،ُعب َْيُد    نَاث َ ، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ اَن َعِلي  بْ َأْخربََ   -  3295 دَّ
ثَ نَا اللَّْيُث، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب َويف رِ ْبُن بَُكرْيٍ،   ٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َأنَّ اَن َأْخرَبَِن يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيَوايَِة اْبِن ِمْلحَ َحدَّ

ِمْن  رِّ طَ مُ  ثَُه، َأنَّ ُعْثَمانَ َبِِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعةَ فًا،  اْلَعاصِ بْ    َحدَّ الث ََّقِفيَّ،  َن َأيِب  َيْسِقيِه، فَ َقاَل ُمطَرٌِّف: ِإّنِ َصائٌِم،   بَِلَُبٍ  لَهُ  َدَعا 
ْعُت َرُسوَل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ فَ َقاَل ُعْثَماُن: َسَِ يَاٌم جُ   : " َصلَّى اَّللَّ  ِمَن اْلِقتَاِل " نٌَّة َكُجنَِّة َأَحدُِكْم الصِّ
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ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َوَسَِ مٍ ى اَّللَّ َها أَنَّهُ َم يَ ُقوُل: " ِصيَاٌم ُحْسٌن ِصيَاُم َثاَلثَِة أايَّ ََسَّاهُ َصرْبًا، َوََسَّى يف  ِمْن ُكلِّ َشْهٍر " َوِمن ْ
 اءً رْبَ ِضيَ لصَّ  اَحِديٍث آَخرَ 

 له ثقات. # قال المحقق: إسناده رجا
 

ثَ نَا مَحَّ   ُن َجْعَفٍر، َحدَّثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب،فُوَرٍك، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا بْ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبنُ   -  3296 اُد ْبُن َحدَّثَ نَا أَبُو َداُوَد، َحدَّ
ا ِإىَل َأيِب ُهَريْ َرَة َوُهَو ُيَصلِّي،  َعاُم فَ ب ََعث ْنَ ، َفَحَضَر الطَّ رٍ َع َأيِب ُهَريْ َرَة يف َسفَ  ُعْثَماَن، قَاَل: ُكنَّا مَ َعْن َأيِب   ،ِنِّ َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَا

ا َفَجَعَل َيَُْكُل، فَ َنظَُرو غُوَن ِمْنهُ فَ ت َنَاَوَلُه،  وا يَ ْفرُ ادُ  كَ لِيُ ؤَْكَل، َفَجاَء أَبُو ُهَريْ َرَة َوَقدْ   َر أَنَّهُ َصائٌِم، فَ َوَضَع الطََّعامَ َفَجاَء الرَُّسوُل َفذَكَ 
ِإىَل َأيِب ُهَريْ َرَة،لَِّذي َأْرَسُلو ىَل الرَُّجِل اإِ  َل: َصَدَق، ُثَّ قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة:  اَوهللِا َأْخرَبَِن أَنَّهُ َصائٌِم، قَ فَ َقاَل: َما تَ ْنظُُروَن ِإيَلَّ، َقْد    هُ 

َرُسوَل  ْعتُ َسَِ  َعَلْيهِ    ُ اَّللَّ َصلَّى  َصْومُ هللِا   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  شَ   الصَّرْبِ،  أايَّ   ْهِر  يف َوَثاَلثَِة  َصائٌِم  فََأاَن   " الدَّْهِر  َصْوُم  الشَّْهِر  ِمَن  ٍم 
 يِف هللِا، َوُمْفِطٌر يف ََتِْفيِفِه َتْضعِ 

َماُم َأمْحَُد: َوَرَوى ََنْو َهذَ قَ   رٍّ،  َأيِب ذَ ِمنْ ا اَل اإْلِ
 جاله ثقات. # قال المحقق: إسناده ر 

 

ثَ نَا َحفْ َسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَ مٍَّد اْلُمْقِرُئ، َحدَّثَ نَا احلَْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حمَُ   -  3297 ُص ْبُن  ا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن   ، َعْن رَُجٍل،    ِإْسَحاَق،  َأيِب ُعَمَر، َحدَّ ُ َعَلْيهِ   وَل هللِا َصلَّىسُ ِمْن َبِِن ُسَلْيٍم، َأنَّ رَ َعْن ُجَريٍّ  َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه،  اَّللَّ

، فَ قَ فَِإمَّا َعَقَدُهنَّ بَِيِدِه، َوِإمَّ  هللاُ َأْكرَبُ ْتََْْلُ َما   ْتََْْلُ اْلِميَزاَن، وَ ْمُد َّللَِّ حلَْ َوا اَل: " ُسْبَحاَن هللِا ِنْصُف اْلِميَزاِن، ا َعَقَدُهنَّ بَ ْيِد السَّْلِميِّ
يَاُم ِنْصُف الصَّرْبِ " اأْلَْرِض، َوالْ  السََّماِء وَ َبنْيَ   ُوُضوءُ ِنْصُف اإْلِميَاِن، َوالصِّ

 محقق: إسناده حسن.ل ال# قا
 

ثَ نَا يُوُنُس ْبنُ ْبُن َجعْ  هللاِ   أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأان َعْبدُ َأْخرَبانَ   - 3298 ثَ نَا أَبُو  َفٍر، َحدَّ ثَ نَاَدا َحِبيٍب، َحدَّ ،  اْلَمْسُعوِدي   ُوَد، َحدَّ
احْلسحاِس، َعنْ  ْبِن  ُعب َْيِد  َعْن   ، الشَّاِميِّ ُعَمَر  َأيِب  النَِّبَّ   َعْن  أَتَ ْيُت  قَاَل:  َذرٍّ،  َوُهَو  َأيِب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  َمْسِجِد، الْ   يف  َصلَّى 

ُتهُ ؟ " قُ ْلُت: اَل، قَاَل: " فُقْم َفَصلِّ "، َفَصلَّْيُت، ُثَّ أَت َ اَل: " َصلَّْيتَ : لَب َّْيَك، قَ ْلتُ : " اَي َأاَب َذرٍّ "، فَ قُ َفَجَلْسُت ِإلَْيِه، فَ َقالَ  ي ْ
ْنِس؟ " قُ ْلُت: َوهَ  اجلِْنِّ ِطنيِ يَا َأاَب َذرٍّ، اْست ََعْذَت اِبهلِل ِمْن شَ َفَجَلْسُت ِإلَْيِه، فَ َقاَل: " ايَ  : " نَ َعْم اَي  الَ ْل ِلْلِْنِس َشيَاِطنُي؟ قَ  َواإْلِ

  َواَل َل  أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي، قَاَل: " اَل َحوْ   ِة؟ " قُ ْلُت: بَ َلى، اَي َرُسوَل هللاِ  قَاَل يل: " َأاَل َأُدل َك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اجْلَنَّ َأاَب َذرٍّ "، ُثَّ 
ةَ  َا    قُ وَّ ٌز ِمْن ُكنُوِز اجْلَنَّ ِإالَّ اِبهلِل، فَِإنَّ اَء َأْكثَ َر "  َل هللِا؟ قَاَل: " َخرْيٌ َمْوُضوٌع، َفَمْن َشاَء أََقلَّ َوَمْن شَ اَلةُ اَي َرُسو " قُ ْلُت: فَالصَّ ِة َكن ْ

يٌد ْنَد هللِا َمزِ َوعِ : " َأْضَعاٌف ُمَضاَعَفٌة،  قَةُ اَي َرُسوَل هللِا؟ قَالَ فَالصَّدَ   ُت:ْلَرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " فَ ْرٌض َُمِْزٌي " ق ُ قُ ْلُت: فَالصَّْوُم اَي  
َا أَي  َها أَْفَضُل؟ قَاَل: َجْهٌد ِمْن ُمِقلٍّ َوِسرٌّ ِإىَل َفِقريٍ "، قُ ْلُت: فَ   لََه ِإالَّ إِ  اَل أُْنِزَل َعَلْيَك َأْعظَُم؟ قَاَل: " هللاُ ، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأمي 

َنِبٌّ ُمَكلٌَّم "  ؟ قَاَل: " آَدُم "، قُ ْلُت: َأَو َنِبٌّ َكاَن؟ قَاَل: " نَ َعْم،  اَي َرُسوَل هللاِ  َكاَن َأوََّل  اءِ " قُ ْلُت: فََأي  اأْلَْنِبيَ ُهَو احْلَي  اْلَقي وُم  
 ا "ََخَْسَة َعْشَر َجًّا َغِفريً اَئٍة وَ َثُِ اَل ْلُمْرَسُلوَن اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " ثَ قُ ْلُت: َكْم َكاَن ا 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َسْهلِ اُد ْبُن الْ َوَرَوى مَحَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْبِن َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ   َولِيِد، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ َصلَّى اَّللَّ
 ْوُم " ، َوزََكاةُ اجْلََسِد الصَّ ٍء زََكاةٌ َشيْ  ِلُكلِّ 

 
ثَ نَا ، أخربان احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة، َحدَّ خربان َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ الت ْسرَتِي  ربان أَبُو اْلَقاِسِم الطَّرَبَاِن ، أ َأْخرَباََنه اْبُن َعْبَداَن، أخ  -  3301

 َكَرُه، . . . َفذَ   . .انُ مَحَّاُد ْبُن اْلَولِيِد حدثنا ُسْفيَ 
 

، َحدَّثَ نَا الن  ْعَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنِ الِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُ  أَبُو َسْعٍد اْلمَ وَأْخرَبانَ  -  3302 َبِشرٍي، َوحُمَمَُّد ْبُن ُمِنرٍي    نُ َعْيٍم أَبُوو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
مْحَِن، َعْن َأيِب َحازٍِم  ْبِن َعْبِد الرَّ   ، َوَعْبِد هللاِ يِّ ِد، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْورِ ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن اْلَولِي َة، َحدَّ َرفَ عَ   ِطرِيي ، قَااَل: َحدَّثَ نَا احْلََسُن ْبنُ اْلمَ 

 َفذََكَرهُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعْبِد هللاِ   -  3303 أَبُو  حمَُ   َأْخرَباََن  َجْعَفٍر  أَبُو  َحدَّثَ نَا  ُسَليْ ُد  مَّ احْلَاِفُظ،  اْلُمذَكِّ ْبُن  ُموَسى  ْبِن  ْبنُ َماَن  ُجن َْيُد  َحدَّثَ نَا  ِكيٍم  حَ   ر، 
ثَ نَا حَ الدَّقَّاقُ  نَ ، َحدَّ ثَ نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ ، َحدَّ ،  ب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ َة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن عُ اِمُد ْبُن ََيََْي اْلب َْلِخي 

 ُموَن "  : " ُهُم الصَّائِ ِئِحنَي، فَ َقالَ اَعَلْيِه َوَسلََّم َعِن السَّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ : ُسِئَل الَ قَ 
َواْلمَ  َمْوُصواًل،  اإْلِْسنَاِد،  هِبََذا  َنَة، َعْن َعمْ َهَكَذا رُِوَي  اْبِن ُعي َي ْ النَّ ْحُفوُظ، َعِن  ْبِن ُعَمرْيٍ، َعِن   َعَلْيِه  َصلَّى اَّللَُّ   ِبِّ رٍو َعْن ُعب َْيِد 

 َساًل َوَسلََّم ُمرْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 لص وْمِ فَضَائِلُ ا 
 

ثَ نَا أَبُو اْلعَ   -  3307 ثَ نَا حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَا عَ   بَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ ث َ انُ فَّ ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، َحدَّ نَا  ، َحدَّ
رِي، قَاَل: َدَخْلُت َعلَ ْلَعاَلِء، َعْن ، َعْن َأيِب ا ِري  َحدَّثَ نَا َسِعيٌد اجْلَُريْ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،   خِّ ى ُعْثَماَن ْبِن َأيِب ُمطَرِِّف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ

ِإّنِ صَ   اْلَعاِص فََأَمرَ  لُْقَحٍة، فَ ُقْلُت:  بَِلَُبِ  إِ   ٌم،ائِ يل  ْعُت َرُسوَل هللِا  قَاَل:  َعَلْيِه َوسَ ّنِ َسَِ  ُ ال لَّ َصلَّى اَّللَّ يَ ُقوُل: "  ِمْن صَّْوُم ُجنٌَّة  َم 
 َعَذاِب هللِا " 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

أَ َأخْ   -  3308 احْلَاِفُظ،  رَباََن  هللِا  َعْبِد  ثَ نَابُو  َحدَّ قَااَل:  ُموَسى،  ْبُن  يَ ْعُقوَب،اْلَعبَّا  بُوأَ   َوحُمَمَُّد  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن    ِس  الرَّبِيُع  َحدَّثَ نَا 
ث َ ُسلَ   َّللَُّ ى اهللِا َأْخرَبَُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ  َأْخرَبَُه، َأنَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد  ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َأنَّ أاََب الز َبرْيِ نَا َعْبُد هللاِ ْيَماَن، َحدَّ
يَاُم ُجنَّةٌ ِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل َعَليْ   لنَّاِر، َوُهَو يل َوَأاَن َأْجِزي ِبِه " اْلَعْبُد ِمَن اْسَتَجن  هِبَا  يُ  رَب  نَا: الصِّ

 جاله موثقون. # قال المحقق: إسناده ر 
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أَبُو    -  3316 بَ َأْخرَباََن  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  اْلَعبَّ ْلَقاِضي،   اْكرٍ زََكرايَّ  أَبُو  ْبُن   اسِ قَااَل: حدثنا  يَ ْعُقوَب، حدثنا حبر  ْبُن  حُمَمَُّد 
ثَُه،ِن ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زَْيدٍ ْصٍر، حدثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخربََ نَ  هللِا  ِل  ُسو قَاَل: اَل َأْعَلُم ِإالَّ أَنَّهُ َعْن رَ    اْلُعَمِري ، َأنَّ زَْيًدا َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   ُ اأْلَْعَماُل ِعنْ ى اَّللَّ ِِبِْثِلهِ هللِا َسْبٌع: ف َ َد   قَاَل: "  ِماَعَمٌل  ِبَسْبِع  َوَعَمٌل  ِبَعَشَرَة،  َوَعَمٌل  ِِبِْثِلِه،  َوَعَمٌل  َوَعَمٌل ،  َئٍة، 
َوَعَمٌل ُموِجبٌ  إِ   ُموِجٌب،  ثَ َواَب َعاِمِلِه  يَ ْعَلُم  اْلَعَملُ    َعزَّ  هللاُ الَّ َوَعَمٌل اَل  ِِبِْثِلِه فَالرَّجُ   َوَجلَّ، فَأَمَّا  ًة فَ ُتْكَتُب  يَ ْعَمُل َسيِّئَ   لُ الَِّذي 

 هللِا يف َسِبيلِ ُل  مَ َنًة فَ ُتْكَتُب لَهُ َعْشًرا، َورَُجٌل يَ عْ ُب َلهُ َحَسَنًة، َورَُجٌل يَ ْعَمُل َحسَ اِحَدًة، َوالرَُّجُل يَ ُهم  حِبََسَنٍة َفاَل يَ ْعَمُلَها فَ ُتْكتَ وَ 
ُل اْلُموِجُب َمْن َلِقَي هللاَ  هللاَ اَل يُ ْعَبُد ِإالَّ ُهَو َوَجَبْت لَهُ اجْلَنَُّة، َواْلَعمَ   ِجُب َمْن لَِقيَ اْلَعَمُل اْلُمو وَ   ِبيِل هللِا ِبَسْبِعِماَئٍة،َأْو يُ ْنِفُق يف سَ 

يَاُم "  يَ ْعَلُم ثَ َواَب َعاِمِلِه إِ ِذي اَل الَّ  لُ  َغرْيَهُ َوَجَبْت لَهُ النَّاُر، َواْلَعمَ يُ ْعَبدُ   الَّ هللاُ الصِّ
َقِطًعا  َهَكَذا َرَواهُ اْبنُ   َوْهٍب ُمن ْ

 . رجاله ثقات لكنه مرسل# قال المحقق: إسناده 
 

عُ  أَبُو   َقْيٍل، َوَرَواهُ 
أَبُو  كَ   -  3317 َأْخرَباََن  اَما  أَبُو  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  حُمَمَّ بَّ ْلعَ َعْبِد هللِا  ث َ اِس  يَ ْعُقوَب، َحدَّ ْبُن  حُمَمٍَّد  ُد  ْبُن  َعبَّاُس  ث َ الد  نَا  نَا وِري ، َحدَّ

ثَ نَا أَبُو ُعَقْيٍل ََيََْي ْبُن اْلُمت َوَكِّ َسِعيُد ْبنُ  ثَ نَا ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  ُسَلْيَماَن، َحدَّ ،  ْبِن ُعَمرَ  اَعنِ  زَْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر،  ِل، َحدَّ
َرُسوُل هللاِ  قَاَل  وَ قَاَل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اأْلَْعمَ َسلَّ  َصلَّى   " هللاِ َم:  ِعْنَد  وَ اُل  أبَِْمثَاِْلَِما،  َوَعَماَلِن  ُموِجبَاِن،  َعَماَلِن  َعٌة:  َسب ْ ِبَعْشِر   َعَمٌل 

ُيْشَرُك    هُ خُمِْلًصا اَل  هللاَ يَ ْعُبدَ ِقيَ مَّا اْلُموِجبَاِن: فَمْن لَ  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، فَأَ ِلِه ِإالَّ امِ  عَ َسْبِعِمائٍَة، َوَعَمٌل اَل يَ ْعَلُم ثَ َوابَ َأْمثَاِلِه، َوَعَمٌل بِ 
لَِقَي هللاَ  َوَمْن  اجْلَنَُّة،  َلهُ  ئًا، َوَجَبْت  النَّ ِبِه َشي ْ ِبِه َوَجَبْت َلهُ  َأْشَرَك  َقْد  ِِبِثْ   َوَمْن َعَمَل َسيَِّئًة ُجِزَي  َمْن َهمَّ َأظُن    -  َهالِ اُر،  وذََكَر  هُ 

نَ َفَقتُهُ     هللِا ُضعَِّفْت َلهُ َعَمَل َحَسَنًة ُجِزَي َعْشًرا، َوَمْن أَنْ َفَق َماَلهُ يف َسِبيلِ قَاَل: َوَمْن    - ِمْن ِكتَايِب  َقطَ َنٍة ُجِزَي ِِبِْثِلَها َفسَ حِبَسَ 
يَاُم َّللَِِّ َعزَّ ِة ِدينَاائَ ِعمِ َهُم ِبَسْبِعِمائٍَة، َوالدِّينَاُر ِبَسبْ الدِّرْ   َجلَّ "  هللاُ َعزَّ وَ  َعاِمِلِه ِإالَّ ابَ  َوَجلَّ، اَل يَ ْعَلُم ثَ وَ ٍر، َوالصِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َعبْ   -  3318 أَبُو  َوحمَُ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  مُ ِد  ْبُن  اْلَعبَّاسِ مَُّد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  ْبُن  مَّ حمَُ   وَسى،  الرَّبِ ُد  َحدَّثَ نَا  ْبُن  يَ ْعُقوَب،  يُع 
َن ْبِن فَاِئٍد، َأنَّ َْلِيَعَة  َوْهٍب، َأْخربََ   ْبُد هللِا ْبنُ  عَ ُسَلْيَماَن، أخربان ِن رَبِيَعَة، َعْن ْبَن ُعْقَبَة َحدَّثَُه، َعْن َعْمرِو بْ ِن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن زابَّ

ُ َعَلْيِه  َرُسوَل هللاِ   َأنَّ َسَلَمَة ْبِن قَ ْيَصٍر،   بَ عََّدهُ هللاُ ِمْن َجَهنََّم َكبُ ْعِد ُغَراٍب  َوْجِه هللِا،  ْوًما اْبِتغَاءَ  ي َ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َصامَ  َصلَّى اَّللَّ
  َحّتَّ َماَت َهرًِما " طَاَر َوُهَو فَ ْرخٌ 

 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ
 

، َحدَّثَ نَا زاَِيُد  نُ ُظ، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا بْ  َعِديٍّ احْلَافِ ، أخربان أَبُو َأمْحََد ْبنُ َمالِيِِن  الْ ٍد َأْخرَباََن أَبُو َسعْ  - 3319 َعْبِد احْلَِميِد اْلَواِسِطي 
، َعْن َمْسُروٍق، َعْن  الرَّمْحَِن، َعِن الشَّْعِبِّ ْبُن َعْبدِ ُد  مَّ ْبُن أَي وَب اْلَبَجِلي ، َحدَّثَ نَا حمَُ ْهُل ْبُن مَحَّاٍد، َحدَّثَ نَا َجرِيُر ْبُن ََيََْي، َحدَّثَ نَا سَ 

قَاَلْت:  ائِ عَ  َرُسولَ َشَة،  ْعُت  َعْبدٍ   َسَِ ِمْن  َما   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َلهُ هللِا َصلَّى  فُِتَحْت  َأْصَبَح َصائًِما ِإالَّ  أَبْ َواُب السََّماِء،    
نْ يَا، ِإىَل َأْن تُ َوارَ َر َلهُ َأْهُل السََّماِء ال اْست َْغفَ ، وَ هُ َوَسبََّحْت َأْعَضاؤُ  ًة َأْو رَْكَعَتنْيِ َأَضاَءْت لَهُ السََّمَواُت  ْن َصلَّى رَْكعَ حلَِْجاِب، فَإِ ى ابِ د 
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ْقنَاَأْزَواُجهُ ِمَن احْلُوِر اْلِعنِي: الل  نُورًا، َوقُ ْلنَ  نَا فَ َقِد اْشت َ ُعونَ ، َوِإْن َهلََّل َوَسبََّح  رُْؤيَِتهِ   ىَل إِ   ُهمَّ اْقِبْضهُ ِإلَي ْ ْلَف َمَلٍك  أَ وَكربََّ تَ َلقَّاهُ َسب ْ
ثَ َواهبََ َيكْ  " تُ ُبوَن  اِبحلَِْجاِب  تُ َواَرى  َأْن  ِإىَل   ا 
 

ثَ نَا أَبُوحُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أخربان أَبُو َسعِ َوَحدَّثَ نَا أَبُو    -  3320 ، َحدَّ ثَ نَا  مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَْ َرَة حمَُ ْيسَ مَ   يِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ْمَداِن ، َحدَّ
ثَ نَا اْلقَ    ْبُن ُعب َْيٍد،دُ حُمَمَّ  ثَ نَا أَبُو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلكِ َحدَّ و احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن  ْبُن ُعْثَماَن الزَّاِهُد، أخربان أَبُ اِسُم ْبُن احْلََكِم، ح َوَحدَّ

ث َ  اْلَفارِِسي   دٍّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاِِهَرَ   اِن ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّدُ  اْلَغسَّ يعٍ جَِ َأمْحََد ْبِن   ثَ نَا اْلَقاِسُم بْ حِبََلَب، َحدَّ ُن  نَا حُمَمَُّد ْبُن َحسَّاَن اأْلَْزَرُق، َحدَّ
أَ  ْبُن  َجرِيُر  ثَ نَا  َحدَّ بْ احْلََكِم،  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ اْلَبَجِلي ،  الرَّ عَ   نُ ي وَب  عَ ْبِد  َلى،  لَي ْ َأيِب  ْبِن  مَ مْحَِن  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن ْسرُ ِن  وٍق، 

 َكَرهُ ِِبَْعنَاهُ َمْرفُوًعا َشَة. . . .، َفذَ َعائِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احْلََسنِ   -  3321 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو  ثَ نَ اَل قَا،  اأْلَصَ : َحدَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ْبُن  ا  حَبُْر  ثَ نَا  ٍر،  َنصْ م ، َحدَّ
ثَ نَا   َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَجاِبرُ اْبُن َوْهٍب، حَ َحدَّ َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ   ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ُعَقْيِل ْبِن  دََّثِِن َحي ْ
يَاِم رِ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَّى اَّللَُّ  هللاِ َرُسوَل   ٌء " ايَ : " لَْيَس يف الصِّ
َقِطًعا ِوَي هبَِ َهَكَذا رُ   َذا اإْلِْسنَاِد ُمن ْ

 . رجاله ثقات لكنه مرسل# قال المحقق: إسناده 
 

اَل: قَاَل ، قَ َمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأيِب َسلَ ِت، َعِن ا لْ لصَّ  َسْهٍل، َمْوىَل اْلُمِغريَِة ْبِن َأيِب اَوَرَواهُ َمْنُصوُر ْبُن َعمَّاٍر، َعنْ 
َصلَّىَرسُ  هللِا  قَالَ   وُل  ِفيِه،  راَِيَء  اَل  يَاُم  الصِّ  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ يَ   اَّللَّ بِِه،  َأْجِزي  َوَأاَن  ُهَو يل  " هللاُ:  َأْجِلي  ِمْن  َوَشَرابَهُ  طََعاَمهُ   دَُع 
 

ثَ    ْبِن مَحَْشاذَ ُد ْبُن َأمْحَدَ مَّ ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ اَن أَبُو َعْبِد هللِا، َحدَّ َأْخربََ   -  3322 ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَْهَواِزي ، َحدَّ ِِن الدَّقَّاُق، َحدَّ
 َفذََكَرهُ . . . . . لٌ َسهْ ي ، حدثنا َمْنُصوُر ْبُن َعمَّاٍر، حدثنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفَر اْلب َْغَدادِ 

 اده فيه جهالة. # قال المحقق: إسن
 

ثَ نَا أَبُو  ِإبْ َراِهيَم ْبِن ماسِ   َعْبُد هللِا ْبنُ   اأْلََسْدآاَبِذي  هِبَا، َحدَّثَ نَا أَبُو حُمَمَّدٍ َد احْلَُسنْيُ ْبُن ُعُلوَسا  َأْخرَباََن أَبُو َأمحَْ   -  3323 ، َحدَّ يٍّ
ثَ نَا أَبُو عَ حَ  َة ِتْسِعنَي َوِمائَ َتنْيِ، اْلَبْصِري  أَْمَلى َسنَ َعْبِد هللاِ   نُ  بْ ُمْسِلٍم إِبْ َراِهيمُ  ُك ْبُن خَمَْلٍد، َعِن احْلَجَّاِج وُهَو اْبُن َأيِب اِصٍم الضَّحَّادَّ

، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:  وَّاُف، َعْن ََيََْي، َعْن حُمَمَِّد بْ ُعْثَماَن الصَّ  ُ َعَلْيِه  َرُسوُل هللاِ َل  قَاِن َعِليٍّ ٍت َوَسلََّم: " َثاَلُث َدَعَوا َصلَّى اَّللَّ
 ِم، َوَدْعَوةُ اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوةُ اْلَمظْلُوِم " َدْعَوةُ الصَّائِ ُمْسَتَجااَبٌت: 

 ه ثقات لم أعرف شيخ المؤلف وبقية رجال  قق: إسناده# قال المح
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا بْ َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، حَ َلِوي ، أخربان أَبُو  َأمْحََد ْبِن زاَِيٍد اْلعَ   ُفُر ْبنُ ظ  الْ   َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصورٍ   -  3324 ُن ََيََْي اْلَغسَّاِن  دَّ
ثَ نَ أَبُو اْلَقاِسِم، َحدَّثَ نَا إِ  ، َعْن أَ يَم ْبِن حَ اهِ رَ ا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُقَداَمَة ْبِن إِب ْ َْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ بِيِه، َعْن ُعَمَر اِطٍب اجْلَُمِحي 
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َها ُعْثَماَن ْبِن  َشَة بِْنِت ُقدَ نْيِ، َعْن َعائِ سَ ْبِن احلُْ  ، ِإّنِ رَُجٌل  َمْظُعوٍن، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ اَمَة ْبِن َمْظُعوٍن، َعْن أَبِيَها، َعْن َعمِّ
 ِصي " ، فَِإنَّهُ َيُْ ْيَك اِبلصَّْومِ َعلَ اَل: " اَي اْبَن َمْظُعوٍن، ْلَمغَاِزي أَفََأْخَتِصي، قَ بَةُ يف ازْ ْلعُ َيُشق  َعَليَّ َهِذِه ا

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َعْبدِ   -  3325 أَبُو  ثَ نَاَأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، َحدَّ الْ    هللِا  اْلَعبَّاسُ أَبُو  ثَ نَا  اأْلََصم ، َحدَّ َعبْ   حُمَمٍَّد،ُن  بْ   َعبَّاِس  ْبُن  َعِلي   ثَ نَا  احْلَِميِد، َحدَّ ِد 
ثَ نَا سُ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َخَرَج النَّ ُمِغريَِة، َعْن  ْيَماُن ْبُن الْ لَ َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ  ِإىَل اْلَمْسِجِد َوِفيِه  ِب  َصلَّى اَّللَّ
 لَهُ ِوَجاٌء َوحَمَْسَمٌة لِْلِعْرِق "  ْوِم، فَِإنَّهُ َعَلْيِه اِبلصَّ  ف َ طَْوٌل فَ ْلي َْنِكْح، َوِإالَّ اَل: " َمْن َكاَن ِعْنَدهُ ابِِه، فَ قَ حَ َأصْ فَِتيٌَّة ِمْن 

 ثقات.   # قال المحقق: إسناده رجاله
 

 فَضَائِلُ شَهْرِ رَمَضَانَ 
 

ثَ نَا ، حَ ظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   - 3330 ثَ نَا اأَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  دَّ ثَ نَا َسُن ْبُن ُمْكرَ حلَْ ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن،  ٍم، َحدَّ
ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َأيِب ِهَشاٍم، َعنْ    َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اَل: قَالَ ، قَ ةَ ِد، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ اأْلَْسوَ   حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبنِ   َحدَّ

َلُهْم: ُخُلوُف َفِم الصَّ  َشْهِر رََمَضاَيْت أُمَّيِت يف طِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُعْ  تُ ْعَط أُمٌَّة قَ ب ْ  ائِِم ُأطَيُِّب ِعْنَد هللِا ِمْن رِيحِ َن ََخَْس ِخَصاٍل مَلْ 
ُهُم  بَاِدَي الصَّاحلُِ اَل: " يُوِشُك عِ قَ   لَّ يَ ْوٍم َجن ََّتهُ " ُثَّ ِطُروا، َويُ َزيُِّن هللاُ كُ ّتَّ يُ فْ  حَ َكةُ اْلِمْسِك، َوَتْست َْغِفُر لَهُ اْلَماَلئِ  وَن َأْن يُ ْلُقوا َعن ْ
َوَيِصريوَن   ِفيِه الشَّيَاِطنيُ اْلُمْؤنََة َواأْلََذى،  َوُتَصفَُّد  ََيْلُ إِلَْيَك،  َما  ِإىَل  ِفيِه  َفاَل ََيُْلُصوَن  آِخَر  يف َغريِْ َن  ُصو ،  َْلُْم  َويَ ْغِفُر  َلٍة " ِه،  لَي ْ

لَ  هللاِ ِقيَل: اَي َرُسولَ   َضى َعَمَلهُ " اَل: " اَل، َوَلِكنَّ اْلَعاِمَل ِإَّنََّا يُوىفَّ َأْجُرهُ ِإَذا قَ ةُ اْلَقْدِر؟ قَ  ِهَي لَي ْ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوسُ   -  3331 أَبُو َسعِ ْصب ََها اأْلَ   فَ حدثنا  ،ِن ، َأْخرَباََن  اأْلَْعَرايِبِّ ُغ، حدثنا  ِإَْسَاِعيَل الصَّائِ   حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ   يِد ْبُن 
اْْلَفَّاُف، حدثنا ْبُن َعطَاٍء  اْلَوهَّاِب  ، َعْن زَ   َعْبُد  احْلََواِريِّ ْبُن  َثُم  َأيِب َنْضَرَة، قَالَ اْْلَي ْ ، َعْن  َر ْبَن َعْبِد هللِا، ْعُت َجابِ َسَِ :  ْيٍد اْلَعمِّيِّ

ُ َعَلْيهِ ى  ُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ يَ ُقو  هُ ِإَذا  ِبٌّ قَ ْبِلي، َأمَّا َواِحَدٌة: فَِإنَّ ْعِطَيْت أُمَّيِت يف َشْهِر رََمَضاَن ََخًْسا مَلْ يُ ْعطَُهنَّ نَ َوَسلََّم: " أُ   اَّللَّ
َلٍة ِمْن َشْهرِ  أَمَّا الثَّانَِيُة: فَِإنَّ ُخُلوَف أَف َْواِهِهْم ْبهُ أَبًَدا، وَ ِه مَلْ يُ َعذِّ لَيْ ِهْم، َوَمْن َنظََر هللاُ إِ  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِإلَيْ اَن َنظَرَ َمضَ رَ   َكاَن َأوَُّل لَي ْ

َلٍة، َوَأمَّا الرَّ ِفُر َْلُْم يف ُكلِّ يَ ْومٍ َة َتْست َغْ كَ ئِ ْسِك، َوأَمَّا الثَّالِثَُة: فَِإنَّ اْلَماَل أُطَيُِّب ِعْنَد هللِا ِمْن رِيِح اْلمِ   ِحنَي مُيُْسونَ   َعُة: فَِإنَّ هللاَ ابِ  َولَي ْ
َوَجلَّ  ِلعِ َعزَّ  َوتَ َزيَِِّن  اْسَتِعدِّي  َْلَا:  فَ ي َُقوُل  َجن ََّتهُ  َيَُْمُر  ِمنْ   َيْسرَتَُِيوا  َأْن  َأْوَشَك  وََكَراَميِت   بَاِدي  َدارِي  ِإىَل  نْ يَا  الد  مَّا َوأَ ،  تَ َعِب 

ِإَذا كَ اْلَْ  َلٍة َغَفَر ْلَُ اِمَسُة: فَِإنَّهُ  لَي ْ يًعا " فَ قَ مْ اَن آِخُر  تَ رَ   اَل رَُجٌل ِمنَ  جَِ َأمَلْ  اْلَقْدِر؟ فَ َقاَل: " اَل،  َلةُ  لَي ْ َأِهَي  اْلُعمَّاِل    اْلَقْوِم:  ِإىَل 
 "  مْ َرُغوا ِمْن َأْعَماِْلِْم ُوف وا ُأُجورَهُ يَ ْعَمُلوَن فَِإَذا ف َ 

 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
 

ث َ   ْخرَبانَ أَ   -  3332 احْلَاِفُظ، َحدَّ ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ أَبُو َعْبِد هللِا  ُمَضاِرِب  إِبْ َراِهيُم ْبُن  ْبُن حُمَمَّ   ثَ نَانَا  احْلَُسنْيِ َجْعَفُر  ثَ نَا ِد ْبِن  ، َحدَّ
ُر  احْلُسَ  ثَ نَا ُمَبشِّ ثَ نَا أَ ْبِد هللاِ  عَ ْبنُ نْيُ ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّ ِن احْلََسِن،  َأيِب َسْهٍل، عَ   احْلَاِرِث، َعنْ ُن  بُو اأْلَْشَهِب َجْعَفُر بْ  ْبِن َرزِيٍن، َحدَّ
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ُ َعَلْيِه   َلٍة ِمْن رََمَضاَن ِستَّمائَ   َوَسلََّم: " ِإنَّ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَن  ٍق ِمَن النَّاِر، فَِإَذا كَ ْلِف َعِتيأَ   ةَ يف ُكلِّ لَي ْ
َلٍة َأْعَتَق   "   َدِد َمْن َمَضىِبعَ آِخُر لَي ْ

 َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 
 فيم من لم أعرفه # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا دَّ ِن احْلََسِن الصَّوَّاُف، حَ  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بْ بُو َعِليٍّ  أَ انَ ْعُقوَب اْلَفِقيهُ اِبلطَّاِبرَاِن، َأْخربََ َسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن ي َ اَن أَبُو احلُْ وَأْخربََ  - 3333
َأيِب غَاِلٍب، َعْن َأيِب أَُماَمَة،   ْعَمِش، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َواِقٍد، َعنْ دَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْبِن َُّنرَْيٍ، َعِن اأْلَ ْبُن ََيََْي، حَ َأمْحَُد  

ُ َعَلْيهِ  َرُسوُل الَ : قَ قَالَ    ُعت ََقاَء ِمَن النَّاِر " "  َد ُكلِّ َفْطَرةٍ زَّ َوَجلَّ ِعنْ عَ   َوَسلََّم: " ِإنَّ َّللَِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 "  دٍ يَةُ اأْلَْعَمِش، َعْن احلَُسنْيِ ْبِن َواقِ رَِواَكاِبِر َعِن اأْلََصاِغِر، َوِهَي َوَهَذا َغرِيٌب ويف رَِوايَِة اأْلَ 

 به  سال بأ  قق: إسناده# قال المح
 

ِل ْبِن احْلََسِن ْبِن ِعيَسى، َؤمَّ اْلمُ   و َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ مَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن أَبُ َأْخرَباََن أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حمَُ   -  3334
ثَ نَا  َويْ ثَ نَا مُحَْيُد ْبُن َزجنَْ جْلَبَّاِر النََّسِوي ، َحدَّ  َعْبِد اْبنِ َد  ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ َحدَّ  ، َأْخرَباََن اَنِشُب أَبُو أَي وَب اِه، َحدَّ لدَِّمْشِقي 

قَ  بَاِن ،  الشَّي ْ َعْمرٍو  َوقَائًِماْبُن  َصائًِما  ثَِقًة  وََكاَن  َحيَّانَ اَل:  ْبُن  ُمَقاتُِل  َحدَّثَ نَا  قَاَل:  عَ ،  هللاِ   رِْبِعيِّ   نْ ،  َعْبِد  َعْن  ِحَراٍش،  ْبِن  ْبِن   
َعَلْيهِ ِل هللِا َصلَّى  ُسو َمْسُعوٍد، َعْن رَ   ُ ِمْن َشْهِر رََمضَ   اَّللَّ َلٍة  لَي ْ َأوَُّل  ِإَذا َكاَن  أَبْ َواُب اجْلِنَاِن فَ َلمْ َوَسلََّم قَاَل: "  يُ ْغَلْق  اَن فُِتَحْت   

َها اَبٌب َواِحٌد الشَّْهَر   َها اَبٌب وَ َقْت أَبْ َواُب النَّاِر فَ لَ ، َوغُلِّ هُ ُكلَّ ِمن ْ ، َواَنَدى ُمنَاٍد ِمَن ُه، َوغُلَّْت  ٌد الشَّْهَر ُكلَّ احِ ْم يُ ْفَتْح ِمن ْ ُعتاةُ اجلِْنِّ
َلٍة إِ  ْغِفٍر نَ ْغِفُر َلُه، َهْل  ، َوأَْبِصْر َهْل ِمْن ُمْست َ  أَْقِصرْ رِّ لشَّ رْيِ مَيِّْم َوأَْبِشْر، َواَي اَبِغَي اىَل اْنِفجاِر الص ْبِح، اَي اَبِغَي اْلَْ السََّماِء ُكلَّ لَي ْ

ٍر ِمْن َشْهِر رََمَضاَن  َوَّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد ُكلِّ ِفطْ ِمْن َداٍع َنْسَتِجيُب لَُه، َهْل ِمْن َسائٍِل نُ ْعِطي ُسْؤلَُه،     َعَلْيِه، َهلْ  ََتِئٍب نَ ُتوبُ ِمنْ 
َلٍة عُ  ا  يِع الشَّْهِر َثاَلِثنَي َمرًَّة ِستِّنَي أَْلًفا ِستِّنَي أَْلفً َأْعَتَق يف جَِ َتَق ِمْثَل َما  عْ َذا َكاَن يَ ْوُم اْلِفْطِر أَ اِر ِست وَن أَْلًفا، فَإِ  ِمَن النَّ اءَ ت َقَ ُكلَّ لَي ْ

 " 
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ثَ نَا َأمحَْ   ،ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّازُ أخربان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ْغَداَد،  بِب َ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  3335  اْلَفحَّاُم، ُد ْبُن اْلَولِيدِ َحدَّ
ثَ نَا كَ  ُ : قَاَل رَ الَ قَ   يٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،ِثرُي ْبُن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ْتَِ أخربان أَبُو َأمْحََد الز برَْيِي ، َحدَّ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َمرَّ َعلَ  ا " ِِبَْحُلوفِ  َشْهرُُكْم َهذَ ُكمْ َلْيِه َوَسلََّم: " َأظَلَّ عَ  ْنهُ َواَل ى اْلُمْسِلِمنَي َشْهٌر َخرْيٌ َْلُْم مِ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
قَاَل:    -َيَِْت   ِمْنهُ ُمنَاِفِقنيَ الْ ى  َعلَ   -َأظُن هُ  ُ عَ  صَ  " ِِبَْحلُوِف َرُسوِل هللاِ  َشْهٌر َشرٌّ َْلُْم  َيْكُتُب َأْجَرهُ  َلْيِه َوَسلَّمَ لَّى اَّللَّ : " ِإنَّ هللاَ 

لن ََّفَقةُ لِْلُقوَِّة يف اْلُمْؤِمَن يُِعد  ِفيِه ا  ِلَك َأنَّ ذَ ، وَ  ِوْزرَهُ َوَشَقاَءهُ قَ ْبَل َأْن َيْدُخلَ َوَيْكُتبُ  -زَاَد ِفيِه َغرْيُهُ  -ُخَل َوثَ َوابَهُ ِمْن قَ ْبِل َأْن َيدْ 
 اْلَفاِجِر " يَ ْعِِن َشْهَر رََمَضانَ  ُهَو غُْنٌم لِْلُمْؤِمِن، َوُغْرٌم َعَلىاِفِقنَي اْغِتيَاَب اْلُمْؤِمِننَي، َواتِّبَاَع َعْورَاَِتِْم، ف َ د  ِفيِه اْلُمنَ بَاَدِة، َويَ عُ ْلعِ ا
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هللِا  َأْخرَباََن    -  3336 َعْبِد  أَبُ أَبُو  َأْخرَباََن  ، َحدَّث َ احْلَاِفُظ،  اِبلرَّيِّ الضَّرِيُر  حُمَمٍَّد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َبْكٍر  بْ و  حُمَمَُّد  اأْلَْزَرُق، نَا  اْلَفَرِج  ُن 
ثَ نَا عَ  ث َ َحدَّ ْبُن قَ تَاَدَة،   أَبُو َنْصِر  َن ح َوَأْخرَبانَ َعاِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجدْ  َعْبِد اْلَغفَّاِر، َعْن عَ اَيُس ْبنُ ا إِ نَ ْبُد هللِا ْبُن َبْكٍر السَّْهِمي ، َحدَّ

ثَ نَا أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل ْبُن جُنَْيدٍ  ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد بْ َحدَّ ُد اْلَمِلِك  َسْعٍد َعبْ   وحدثنا أَبُو   حِن َسوَّاٍر، َأْخرَبَِن َعِلي  ْبُن ُحْجرٍ ، َحدَّ
َأيِب ُعْثَمانَ ْبنُ  أَبُو َعمْ   الزَّاِهُد، أخربان  أَ   ْبُن  ْبِن َمطٍَر، أخربان َجْعَفُر  ْبُن َجْعَفِر  َنْصرٍ رٍو حُمَمَُّد  ْبِن  ْبُن   مْحََد  ثَ نَا َعِلي   احْلَاِفُظ، َحدَّ

، َأنَّ َعِليَّ ْبَن  ْبِن ُخَزمْيَةَ ُد ْبُن ِإْسَحاقَ مَّ ِدي، قَاَل: قَ َرئ َعَلى حمَُ ْلُمزَكِّي، َحدَّثَ نَا َوالِ ْسَحاَق ا إِ يِب ٍر ح َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن أَ ُحجْ 
ثَ ُهْم، حدثنا يُوسُ  ْبِن اْلُمَسيِِّب،   َسِعيِد  َعنْ ،  ََي، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعانَ ُف ْبُن زاَِيٍد، َعْن َِهَّاِم ْبِن َيَْ ُحْجٍر السَّْعِديَّ َحدَّ

، قَاَل:  َعْن َسْل اي أَي  َها النَّاُس َقْد َأظَلَُّكْم  َعَلْيِه َوَسلََّم يف آِخِر يَ ْوٍم ِمْن َشْعبَاَن فَ َقاَل: "  َصلَّى اَّللَُّ ب َنَا َرُسوُل هللاِ َخطَ َماَن اْلَفاِرِسيَّ
ِفيهِ شَ  َشْهٌر  ُمبَاَرٌك،  َشْهٌر  َعِظيٌم،  لَ ْهٌر  َخرْيٌ ي ْ   َجَعلَ َلٌة  َشْهٍر،  أَْلِف  ِمْن  فَرِيَضًة،      ِصيَاَمهُ  لَْيِلِه  َوقِ هللاُ  َمنْ يَاَم  ِفيِه   َتطَو ًعا،  تَ َقرََّب 

ِسَواُه، َوُهَو َشْهُر    ًة ِفيَمايضَ َفرِ يَضًة ِفيِه َكاَن َكَمْن َأدَّى َسْبِعنَي  يَضًة ِفيَما ِسَواُه، َوَمْن َأدَّى فَرِ ِِبَْصَلٍة ِمَن اْْلرَْيِ َكاَن َكَمْن َأدَّى َفرِ 
َمْغِفَرًة ِلُذنُوِبِه،  ، َوَشْهٌر يُ َزاُد يف رِْزِق اْلُمْؤِمِن، َمْن َفطََّر ِفيِه َصائِ ُر اْلُمَواَساةِ نَُّة، َوَشهْ اجلَْ   رْبِ، َوالصَّرْبُ ثَ َوابُهُ الصَّ  َوِعْتَق ًما َكاَن لَهُ 

قَ ْثُل َأجْ  مِ َلهُ رَقَ َبِتِه ِمَن النَّاِر، وََكاَن   ل نَا يَُِد َما يُ ْفِطُر الصَّائَِم، هللِا، لَْيَس كُ ا: اَي َرُسوَل  ْلنَ َص ِمْن َأْجرِِه َشْيٌء " ق ُ رِِه ِمْن َغرْيِ َأْن يُ ن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ ْعِطي  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  ْربٍَة ِمْن َماٍء، َوَمْن َلَُبٍ َأْو َْتَْرٍة أَْو شَ  ى َمْذَقةِ لَ ا عَ هللاُ َهَذا الث ََّواَب َمْن َفطََّر َصائِمً ى اَّللَّ

ِمنْ َبَع َصائًِما سَ شْ أَ  يَْدُخَل اجْلَنََّة، َوُهَو    َقاهُ هللاُ  َيْظَمأُ َحّتَّ  َوَأْوَسطُهُ  َحْوِضي َشْربًَة اَل  َرمْحٌَة،  ِعْتٌق ِمَن  َشْهٌر َأوَّلُهُ  َمْغِفَرٌة، َوآِخُرهُ 
  يَِتِه: " فَاْسَتْكِثُروا ِفيِه ِمْن َأرَْبِع ِخَصاٍل، َخْصَلتَانِ اٌم يف رَِوا اِر " زَاَد َِهَّ النَّ  َلهُ َوَأْعت ََقهُ ِمَن  َِمْلُوِكِه ِفيِه َغَفَر هللاُ فََّف َعنْ  خَ َمنْ النَّاِر 

َوَخْصَلتانِ  رَبَُّكْم،  هِبَا  اْلَْ   تُ ْرُضوَن  فََأمَّا  ُهَما،  َعن ْ َلُكْم  ِغََن  اللَّتَ تاْصلَ اَل  رَبَُّكمْ ِن  هِبَا  تُ ْرُضوَن  ِإلَ اِن  اَل  َأْن  َفَشَهاَدةُ  هللاُ َه  :  ِإالَّ 
ُهَما فَ َتْسأَلُوَن هللاَ ْست َْغِفُرونَهُ َوتَ   نَّاِر " َلْفُظ َحِديِث َِهَّاٍم َوُهَو َأتَ   اجْلَنََّة، َوتَ ُعوُذوَن ِبِه ِمَن ال، َوَأمَّا اللَّتَاِن اَل ِغََن َلُكْم َعن ْ
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ثَ نَابُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلقَ رَباََن أَ َأخْ   -  3345 ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ نَا أَبُو اْلَيَماِن، يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ   طَّاُن، َحدَّ ، َحدَّ
ثَ نَ  َصلَّى   َء َرُسوَل هللاِ ، قَاَل: َجاَهِِنِّ  َعْمرِو ْبِن ُمرََّة اجلُْ  ِعيَسى ْبُن طَْلَحَة، َعنْ ، َحدََّثِِن َسنْيٍ ا ُشَعْيٌب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب حُ َحدَّ

ِمْن ُقَضاَعَة، فَ َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل   ُ وَ   اَّللَّ إَِلَه ِإالَّ هللاُ  َأْن اَل  الشَّْهَر، َوُصْمُت    ِت،َواأَنََّك َرُسوُل هللِا، َوَصلَّْيُت الصَّلَ َشِهْدُت 
دِّي   َصلَّى اَّللَُّ  َلهُ النَِّب  الَ ، َوآتَ ْيَت الزََّكاَة، فَ قَ َوقُْمُت رََمَضانَ   ِقنَي َوالش َهَداِء " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َكاَن َعَلى َهَذا َكاَن ِمَن الصِّ
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أَبُو    -  3348 َعِلي  سَ احلَْ َأْخرَباََن  اْلُمْقِرئُ ِن  حُمَمٍَّد  ْبُن  ثَ نَا    َحدَّ ِإسْ ،  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  يَ عْ احْلََسُن  ْبُن  يُوُسُف  ثَ نَا  َحدَّ ُقوَب  َحاَق، 
ثَ نَا أَبُو الرَّبِيِع، حَ  ثَ نَا ُهَشْيٌم، أخربان اْلَعوَّاُم بْ اْلَقاِضي، َحدَّ ي ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، اْلِكْندِ   بِ ائِ َحْوَشٍب، أخربان َعْبُد هللِا ْبُن السَّ   نُ دَّ

ُ َعَليْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا   َلَها َكفَّ ِه َوَسلََّم: " الصَّ َصلَّى اَّللَّ َلَها ارٌَة، َواجْلُُمَعةُ ِإىَل اجْلُُمَعِة  اَلةُ اْلَمْكُتوبَةُ ِإىَل الصَّاَلِة الَّيِت قَ ب ْ الَّيِت قَ ب ْ
ن َُهمَ  بَ ي ْ َما  إِ َواا،  َكفَّارٌَة  َشْهرَ لشَّْهُر  يَ ْعِِن  الشَّْهِر  رَمَ ىَل  ِإىَل َشْهِر  رََمَضاَن  مَ ضَ   إِ اَن َكفَّارَةُ  ن َُهَما  بَ ي ْ اِبهلِل،  ا  اإْلِْشَراُك  َثاَلٍث:  ِمْن  الَّ 
َراُك اِبهلِل فَ َقْد  َرُسوَل هللِا، أَمَّا اإْلِشْ ْلُت: اَي  قُ ، ف َ َة: فَ َعِلْمُت َأنَّ َذِلَك أِلَْمٍر َحَدثَ ْكُث الصَّْفَقِة " قَاَل أَبُو ُهَريْ رَ َوتَ ْرُك الس نَِّة، َونَ 
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َنْكثُ نَاَعَرف ْ  َفَما  وَ   ُه،  تُ بَ الصَّْفَقِة،  فََأْن  الصَّْفَقِة:  َنْكُث  َأمَّا   " قَاَل:  الس نَِّة؟  َُتَالِ تَ ْرُك  ُثَّ  بَِيِميِنَك،  رَُجاًل  فَ تُ َقابُِلهُ اِيَع  ِإلَْيِه  ُف 
 َماَعِة " نَِّة: فَاْْلُُروُج ِمَن اجلَْ ْرُك الس  ت َ  اِبَسْيِفَك، َوأَمَّ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

ِإْسَحا   -  3349 َأمْحَُد ْبُن  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبنُ َأْخرَباََن  ثَ نَا حُمَمَُّد  اْلَفِقيُه، َحدَّ إِبْ َرا  َق  ُمْسِلُم ْبُن    َم، ِهيأَي وَب، َحدَّثَ نَا 
ثَ نَ  ثَ نَا َخَلفُ   ا َعْمُرو ْبُن مَحَْزَة ْبنِ َحدَّ  َماِلٍك، قَاَل: َلمَّا أَق َْبَل َشْهُر رََمَضاَن قَاَل َرُسوُل هللاِ ْن أََنِس ْبِن  ُن الرَّبِيِع، عَ بْ   ُأَسْيٍد، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ،  ي اَي َرُسوَل هللاِ مِّ طَّاِب: أبَِيِب أَْنَت َوأُ ْم؟ " قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْ ت َْقبُِلكُ سْ ا يَ ُسْبَحاَن هللِا َما َتْست َْقبُِلوَن َوَماذَ َصلَّى اَّللَّ
َلٍة ِلُكلِّ َل َأْو َعُدوٌّ َحَضَر، قَاَل: " اَل، َوَلِكْن َشْهُر رََمَضاَن ي َ َوْحٌي نَ زَ  َلِة " قَاَل: َويف  ْغِفُر هللاُ يف َأوَِّل لَي ْ   ِم رَُجلٌ َقوْ الْ َأْهِل َهِذِه اْلِقب ْ

النَّ   يَ ُهز  رَْأَسهُ فَ ي َُقوُل: ْعَت "، قَاَل: اَل وَ  َعَلْيِه َوَسلَّ ِب  َصلَّى اَّللَُّ َبٍخ َبٍخ، فَ َقاَل َلهُ  هللِا اَي َرُسوَل َم: " َكأَنَّهُ َضاَق َصْدُرَك ِِبَا َسَِ
 ٌء " َشيْ اِفٌر، َولَْيَس يف َذِلَك َوَسلََّم: " اْلُمنَاِفُق كَ   َعَلْيهِ اَّللَُّ ُت اْلُمنَاِفَق، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى هللِا، َوَلِكْن ذََكرْ 

  ِإبْ َراِهيمَ ْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب ، َواْلَكِدمِيي ، َعْن ُمْسِلِم ْبنِ َرَواهُ إِ  وََكَذِلكَ 
 . # قال المحقق: إسناده ضعيف

 

ا  -  3350 َعْبِد هللِا  أَبُو  أنبأ  افِ حلَْ َأْخرَباََن  ْبُن  ُظ،  حُمَمَُّد  َبْكٍر  بِب َْغدَ أَبُو  اْلَقاِرُئ  َعبْ َجْعَفٍر  ثَ نَا  ْبُن َأمحَْ اَد، َحدَّ إِبْ َراِهيَم ُد هللِا  ْبِن  َد 
، َحدَّثَ نَا ُموَسى ْبُن إِ  ثَ نَاالدَّْورَِقي  َعْبِد   ْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبنِ ْبِن اْلمُ   دِ مَّ أَبُو ََيََْي، َصاِحُب الطََّعاِم، َعْن حمَُ   َْسَاِعيَل الت َُّبوذَِكي ، َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم  مَّا َصِعَد َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِمْنرَبَ َجَعَل َلهُ َثاَلَث َعت َبَاٍت، فَ لَ    َصلَّى اَّللَُّ ََن َرُسوُل هللاِ بَ   هللِا، قَاَل: َلمَّا
َبَة الثَّالِثََة، قَاَل: " آِمنَي " فَ َقاَل  ا َصِعَد اْلَعت َ  "، َحّتَّ ِإذَ نيَ الثَّانَِيَة، فَ َقاَل: " آمِ   "، ُثَّ َصِعَد اْلَعت ََبةَ   : " آِمنيَ الَ قَ   اْلَعت ََبَة اأْلُوىَل،

ُ عَ  ىَصلَّ آِمنَي آِمنَي َواَل نَ َرى َأَحًدا، فَ َقاَل ُسوَل هللِا رَأَيْ نَاَك تَ ُقوُل آِمنَي اْلُمْسِلُموَن: اَي رَ   رْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلمُ َلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ جِ اَّللَّ
فَأَبْ َعَدهُ  : َمْن َأْدَرَك أَبَ َوْيِه َأْو َأَحَدِهَُ ، فَ َقاَل: اَي حُمَمَُّد، فُقْلُت: لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك، فَقالَ َعت ََبَة اأْلُوىلَ ِعَد قَ ْبِلي الْ صَ  ا فَ َلْم يُ ْغَفْر لَهُ 
لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك، قَاَل: َمْن َأْدَرَك َشْهَر رََمَضاَن  مَُّد، قُ ْلُت: ، قَاَل: اَي حمَُ ةَ َصِعَد اْلَعت ََبَة الثَّانِيَ فَ ُقْلُت: آِمنَي، فَ َلمَّا  : آِمنَي،ُقلْ ، هللاُ 
َلهُ ُثَّ مَ َفصَ  لَي ْ َوقَاَم  َنَارَُه،  النَّاَر،اَم  َفَدَخَل  َلهُ  يُ ْغَفْر  أَ َعَدهُ هللاُ أَب ْ فَ   اَت فَ َلْم  اْلعَ ، ُقْل: آِمنَي، قُ ْلُت:  الثَّالَِثةَ ت َ ِمنَي، فَ َلمَّا َصِعَد  ،  َبَة 

هللاُ،   هُ َعدَ  يُ ْغَفْر َلهُ َفَدَخَل النَّاَر، فَأَب ْ َدهُ فَ َلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك َفَماَت َوملَْ مَُّد، قُ ْلُت: لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك، قَاَل: َمْن ذُِكْرَت ِعنْ قَاَل: اَي حمَُ 
 "   ْل: آِمنَي، فَ ُقْلُت: آِمنيَ قُ 

اٍد يف َنَسَبهُ أَبُو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن مَحَّ ُد ْبُن ِعيَسى اْلَعْبِدي  ََسَّاهُ وَ و ََيََْي َصاِحُب الطََّعاِم اَْسُهُ حُمَمَّ قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ: " أَبُ 
 رَِوايَِتِه َعْنهُ " 

 ف. ده ضعي سنا: إ# قال المحقق 
 

، َحدَّثَ نَا َعْبدُ   رَبَِن أَبُو َبْكرِ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  3351 ثَ نَا أَبُو اْلُمَثَنَّ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  هللِا  ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َحدَّ
ثَ نَ  ، ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب سَ   َرْيٍط، َعْن َعطَاءِ َعْبِد هللِا ْبِن ق ُ   ، َعنْ ِن أَي وبَ بْ   ََي ا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َيَْ َأَْسَاَء، َحدَّ ِعيٍد اْْلُْدِريِّ



255 

 

ُ َعلَ  َبِغي َأْن يَ َتَحفَّ " َمْن َصاَم رََمَضاَن، َوَعَرَف ُحُدودَ   ْيِه َوَسلََّم:قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َر َما ْنُه، َكفَّ  مِ ظَ ُه، َوحَتَفََّظ َما يَ ن ْ
َلهُ "   قَ ب ْ

 َعْبُد هللِا ْبُن قُ ْرطٍ ُه، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، فَ َقاَل: هُ َغريُْ َوَرَوا 
 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 

 

أَبُ   -  3352 احْلَافِ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  بْ و  َوحُمَمَُّد  اْلَعبَّ ُظ،  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  ُموَسى،  احُمَمَُّد  ِس  اُن  َحدَّثَ نَا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ْبُن  لرَّبِيُع 
، َزْوِج النَِّبِّ طَِّلِب ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعاِئَشةَ ، أخربان ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َأْخرَبَِن َعْمٌرو، َعْن اْلمُ  ْبُن َوْهبٍ ثَ نَا َعْبُد هللاِ َحدَّ ُسَلْيَماَن، 

ُ َعَلْيهِ  ُ َعلَ ا، قَاَلْت: " َكاَن َرُسو لََّم َأنََّ سَ  وَ َصلَّى اَّللَّ َزرَُه، ُثَّ مَلْ َيَِْت ِفَراَشهُ ا َدَخَل َشْهُر   َوَسلََّم ِإذَ ْيهِ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ رََمَضاَن َشدَّ ِمئ ْ
 َسِلَخ " َحّتَّ يَ نْ 

 .. وقد عنعن. ليس لتدت إال أن المطلب بن عبد هللا كثير اإلرسال وارجاله ثقا# قال المحقق: إسناده 
 

بَاِقي ْبُن قَاِنٍع،   َعْبُد الْ ََي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ََيََْي، قَااَل: أخربان أَبُو احْلَُسنْيِ ُظ، َوأَبُو زََكرايَّ َيَْ و َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن أَبُ   -  3353
ثَ نَا َأمْحَدُ  ثَ نَا حُمَمَّ   َحدَّ ثَ نَا أَبُو َداُوَد، َحدَّ اْلَمِجيِد التَِّميِمي ، حَ  ُن َعْبدِ  بْ دُ ْبُن َعِليٍّ اْْلَرَّاُز، َحدَّ َعطَاِء ْبِن َأيِب  َخاِلٍد، َعْن  نَا قُ رَّةُ ْبنُ ث َ دَّ

َعَلْيِه َوَسلَّ راََبٍح، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " َكاَن َرُسو   ُ لَْونُهُ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ تَ َغريََّ  ِإَذا َدَخَل رََمَضاُن  َوابْ ت ََهَل يف  ثُ َرْت صَ وَكَ ،  َم  اَلتُُه، 
   َعاِء، َوَأْشَفَق ِمْنهُ "الد  

َخَلُف   عَ َوَرَواهُ  أَي وَب،  َعنْ ْبُن  ِسريِيَن،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  يَلَة،  جَِ َأيِب  ْبِن  َعْوِف  َفذََكرَ ْن  َكاَن  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب   هُ  
 

ثَ نَا اثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلحِ ِفُظ، َحدَّ ااحلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  3354 ثَ نَ بَّاُس ْبُن محَْ ْلعَ  ْبِن َهاِنٍئ، َحدَّ ا أَي وُب ْبُن احْلََسِن،  َزَة، َحدَّ
ثَ نَا َخَلُف ْبُن أَي وَب. . . .    . َفذََكَرهُ َحدَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

الْ   -  3355 أَبُو َسْعٍد َعْبُد  ثَ نَا  الزَّاِهُد، َحدَّ ْبُن َأيِب   كِ َملِ َحدَّ إِبْ رَ  ُعْثَماَن  ِإْسَحاَق  أَبُو  ْبِن عُ ْبُن حُمَمَّ   اِهيمُ ثَ نَا  يْ نُوِري ، ِد  الدَّ ْثَماَن 
،  رَّمْحَِن ْبُن قَ ْيٍس الضَّبِّ  َعْبُد ال نَاث َ أَبُو َصاِلٍح َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّ ْبِن َوْهٍب الدَّيْ ُنوِري ، َحدَّثَ نَا ِِبَكََّة، أخربان َعْبُد هللِا ْبُن مَحَْداَن 

بْ  ثَ نَا ِهاَلُل  اْلُمَسيِِّب، َعْن    ِن، َعْن َعِليِّ َعْبِد الرَّمحَْ ُن  َحدَّ ْبِن  ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد  ْعتُ ْبِن زَْيِد  اْْلَطَّاِب، قَاَل: َسَِ ْبِن   ُعَمَر 
ُ َعَلْيِه َوسَ   ُب " ِفيِه اَل َيَِي يُ ْغَفُر لَُه، َوَسائُِل هللاِ  َذاِكُر هللِا يف رََمَضانَ  يَ ُقوُل: "َم لَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا أَبُو حَ أخربان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  َحدَّثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ،    -  3356 ، َحدَّ   ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ الرَّازِي    اتٍِ احْلََسِن الشَّْرِقي 
ثَ نَا زَْيُد ْبُن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعْن طَاِرِق ْبِن َعْبِد اْبُن ِسنَاٍن، حَ   َأيِب يَزِيدُ َثِِن يَزِيَد ْبِن ِسنَاٍن، َحدَّ  َعْن َعْبِد لرَّمْحَِن، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، دَّ

ِل اأْلَوَِّل َأْو ثُ ُلِث اللَّْيِل اآْلِخِر  ثُ ُلِث اللَّيْ ي ُمنَاٍد بَ ْعدَ ادِ : " ِإنَّ يف رََمَضاَن يُ نَ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَّى اَّللَُّ   ِبِّ هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّ 
 َعَلْيِه "  وَب هللاُ ي َتُ ف َ  ِفُر فَ يُ ْغَفَر لَُه، َأاَل ََتِئٌب يَ ُتوبُ  فَ يُ ْعَطى: َأاَل ُمْست َْغِفٌر َيْست َغْ َأاَل َساِئٌل َيْسَألُ 
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ثَ نَا أَبُو َسْعٍد ا   -  3357 نَي ْبِن النَّْصِر،  َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اَيسِ   َسِوي ،حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُجَبرْيٍ النَّ   لزَّاِهُد، َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكرٍ َوَحدَّ
ْبنُ  يُوُسُف  ثَ نَا  احْلِمَّ ى، َحدَّث َ وسَ مُ   َحدَّ احْلَِميِد  َعْبُد  بَ نَا  أَبُو  اْْلَُذيل ،كْ اِن ، َحدَّثَ نَا  الز ْهِريِّ   ٍر  ْبِن َعِن  َعْبِد هللِا  ْبِن  هللِا  ُعب َْيِد  َعْن   ،

َبَة، َعِن اْبنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا دَ    َعبَّاٍس، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللاِ ُعت ْ ، َوَأْعَطى ُكلَّ َساِئٍل َضاَن َأطَْلَق ُكلَّ َأِسريٍ ْهُر رَمَ  شَ َخلَ َصلَّى اَّللَّ
ُر، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر،  اْلَقاِسِم ْبُن  ْخرَبان أَبُو  َوأَ "   ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا بْ َحِبيٍب اْلُمَفسِّ ثَ نَا ََيََْي ْبُن َحدَّ ِن ُسَلْيَماَن، َحدَّ
، وَ  َذيل ، َعنِ اْلُْ  ، َكَذا قَاَلهُ أَبُو َبْكرٍ َحدَّثَ نَا َأيِب َفذََكَرهُ  حْلَِميِد، اْبدِ عَ  َا رََوْوهُ َعِن الز ْهِريِّ الز ْهِريِّ  احْلُفَّاُظ، ِإَّنَّ

 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس
 

َماُم أَ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  3359 ثَ نَا نَ انَ ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحيَّ ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا حُمَمَّ ْكِر ْبُن  بَ   بُوْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربان اإْلِ ْصُر ْبُن  ، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء الشَّامِ َعِليٍّ  طَاِء ، َعْن عَ ِعيِّ زَااْبِن َأِخي َسَواٍر اْلَقاِضي، َعِن اأْلَوْ ي ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  ، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ َل هللِا َصلَّى  ُسو ِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ رَ ْبِن َأيِب راََبٍح، عَ  ىَل احْلَْوِل ِلَشْهِر رََمَضاَن،  َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اجْلَنََّة لَتُ َزيَُّن ِمَن احْلَْوِل إِ   اَّللَّ
ِإىَل َوِإنَّ  احْلَْوِل  ِمَن  لَيُ َزيَُّن  احْلُوَر  ِلُصوَّ احلَْ     َدخَ ْوِل  فَِإَذا  رََمَضاَن،  اجْلَنَّ اِم  قَاَلِت  رََمَضاُن  اْجعَ ةُ َل  اللُهمَّ  َهذَ :  ِمْن  ْل يل يف  ا الشَّْهِر 

َومَلْ َيْشَرْب ُمْسِكًرا    بُ ْهتَاٍن،بِ   يهِ ْزَواًجا، َفَمْن مَلْ يَ ْقِذْف ُمْسِلًما فِ  ِمْن ِعبَاِدَك يف َهَذا الشَّْهِر أَ ِعبَاِدَك َويَ ُقْلَن احْلُوُر: اللُهمَّ اْجَعْل يل 
ُر هللِا ت َُّقوا َشْهَر رََمَضاَن، فَِإنَِّه َشهْ ْو َشِرَب ِفيِه ُمْسِكًرا َأْحَبَط هللاُ َعَمَلهُ ِلَسَنِتِه، فَايِه ُمْسِلًما، أَ َوَمْن َقَذَف فِ ،  فََّر هللاُ َعْنهُ ُذنُوبَهُ كَ 

 َضاَن فَِإنَّهُ َشْهُر هللِا "  ُقوا َشْهَر رَمَ  َشْهًرا فَات َّ ِسهِ ت ََلذَُّذوَن َوَجَعَل لِن َفْ وَن ِفيَها َوَتْشَربُوَن َوتا َتَُْكلُ رً َشهْ َجَعَل هللاُ َلُكْم َأَحَد َعَشَر 
، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح  اأْلَوْ : " مَلْ َنْكتُ ْبهُ ِمْن َحِديِث  قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  هُ ِبِِْسنَاٍد آَخَر  إْلِْسنَاِد قَاَل: َورَأَيْ تُ هِبََذا ا  ِإالَّ زَاِعيِّ

، َعْن َعطَاٍء "   ِمْن َغرْيِ حَ يِث الشَّاِميِّنيَ دِ ِمْن حَ   ِديِث اأْلَْوزَاِعيِّ
 هُ " ِفيَما بَ ْعدَ  نَاِدِه ِضْعٌف، وََكَذِلكَ قَاَل َأمْحَُد: " يف ِإسْ 

 # قال المحقق: إسناده تالف. 
 

ْبنُ    أَبُوانَ ربََ خْ وأَ   -  3360 اْْلََمذَ ب ْ  إِ اْلَعبَّاِس َأمْحَُد  ْبِن تركاَن  ْبِن َأمْحََد  الرَّ َراِهيَم  اْلَقاِسِم َعْبُد  أَبُو  هِبَا، أخربان  احْلََسِن اِن   ْبُن  مْحَِن 
ثَ نَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلمَ اأْلََسِدي   ثَ نَا أَي وُب ْبُن حمَُ ، َحدَّ ثَ نَا اْلَولِيُد ْبنُ اْلَوزَّانُ ٍد  مَّ ْرَورُوِذي ، َحدَّ ثَ نَا اْبُن  حَ    اْلَولِيِد الدَِّمْشِقي ،، َحدَّ دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ ْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اْواَبَن، َعْن عَ ث َ  احْلَْوِل  ِس  أْ اجْلَنََّة لت َزَّْخَرُف ِلَرَمَضاَن ِمْن رَ   َّللَّ
وِر اْلِعنِي،  ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش فَنَشَرْت ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة َعَلى احلُْ  َهبَّْت رِيٌح  ٍم ِمْن رََمَضانَ وْ : " فَِإَذا َكاَن َأوَُّل ي َ ِإىَل َحْوٍل قَاِبٍل "، قَالَ 

، اجْ   بِنَا " نَا َوتُِقر  َأْعيُ ن َُهْم ْم َأْعيُ ن ُ  هبِِ َعْل لَنَا ِمْن ِعبَاِدَك َأْزَواًجا تَ َقر  فَ ي َُقْلَن: اَي َربِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 َأاَب اْْلَطَّاِب زاَِيَد ْبَن ََيََْي ُخَزمْيََة، َأنَّ   ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبنِ بُو زََكرايَّ اْلُمزَكِّي، حدثنا َواِلِدي، قَاَل: قَ َرأَ َعَليَّ حُمَمَّ رَباََن أَ َأخْ   -  3361
، فَ ُقْلْلَعبَّاِس اأْلَ  اَحاَق: َوقَ َرْأُت َعَلى َأيِب ْخرَبَُهْم، قَاَل أَبُو ِإسْ اِنَّ أَ سَّ حلَْ ا َثُكْم أَبُو اْْلَطَّاِب زاَِيُد ْبُن ََيََْي احْلَسَّاِن  ْزَهِريِّ ،  ُت: َحدَّ

، َعْن اَنِفٍع ْبنِ ، َعِن الشَّ ي  لِ تَّاٍب، حدثنا َجرِيُر ْبُن أَي وَب اْلَبجَ حدثنا َسْهُل ْبُن مَحَّاٍد أَبُو عَ  ،   ودٍ بُ ْرَدَة، َعْن َأيِب َمْسعُ   ْعِبِّ اْلِغَفاِريِّ
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ْعُت   َوَأهَ قَاَل: َسَِ يَ ْوٍم  َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت   ُ يَ ْعَلُم  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْو  أُمَّيِت لَّ رََمَضاُن فَ َقاَل: "  لََتَمنَّْت  َما رََمَضاَن    َأنْ   اْلِعبَاُد 
ىَل احْلَْوِل،  ِإنَّ اجْلَنََّة لَتُ َزيَُّن لَِرَمَضاَن ِمْن رَْأِس احْلَْوِل إِ   ثْ نَا فَقاَل: " هللِا، َحدِّ َنِبَّ رَُجٌل ِمْن ُخَزاَعَة: اَي    السََّنةُ ُكل َها " فَ َقالَ َتُكوَن  

ْلَن: اَي َربِّ  َذِلَك، فَ ي َقُ ىَل ت َْنظُُر احْلُوُر اْلِعنُي إِ ِفَقْت َوَرَق اجْلَنَِّة ف َ ْرِش، َفصَ ْلعَ  اٍم ِمْن رََمَضاَن َهبَّْت رِيٌح ِمْن حَتْتِ فَِإَذا َكاَن َأوَُّل يَ وْ 
 رََمَضاَن  ْوًما ِمنْ  ي َ ومُ ْم بِنَا "، قَاَل: " َفَما ِمْن َعْبٍد َيصُ  َأْعيُ نُ نَا هِبِْم َوتَ َقر  َأْعيُ نُ هُ اْجَعْل لَنَا ِمْن ِعبَاِدَك يف َهَذا الشَّْهِر َأْزَواًجا تَ َقر  

[ َعَلى ُكلِّ 72الرمحن: نَ َعَت هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُحوٌر َمْقُصورَاٌت يف اْْلِيَاِم{ ]  ُدرٍَّة ِمَّايف َخْيَمٍة ِمنْ   ْوَجةً ِمَن احْلُوِر اْلِعنيِ ِإالَّ زُّوَِج زَ 
هُ  َها ُحلَّةٌ اْمَرأٍَة ِمن ْ ُعوَن ُحلًَّة لَْيَس ِمن ْ ِلُكلِّ  ى رِيِح اآْلَخرِ ْنهُ لَْوٌن َعلَ مِ  لَْواًن ِمَن الطِّيِب لَْيسَ ْخَرى، َويُ ْعَطى َسْبِعنَي  ى َلْوِن أُ لَ  عَ نَّ َسب ْ

ُعوَن أَْلَف َوِصيَفٍة حِلَاَجِتهَ  ُهنَّ َسب ْ ُعوَن أَْلَف َوِصيَفٍة َمَع كُ اْمَرأٍَة ِمن ْ ِمْن َذَهٍب ِفيَها َلوْ ا، َوَسب ْ ُد آَلِخِر  َعاٍم يَِ طَ   نُ لِّ َوِصيَفٍة َصفحةٌ 
َها   ِمن ْ أِلَوَّ لُْقَمٍة  يَِْدهُ  مَلْ  اْمرَ لِ َلذًَّة  ِلُكلِّ  ُهنَّ  ِه،  ِمن ْ سَ َأٍة  َسرِيٍر  َعَلى ُكلِّ  مَحَْراَء  اَيقُوتٍَة  ِمْن  َسرِيرًا  ُعوَن  ِمْن  َسب ْ َبطَائُِنها  ِفَراًشا  ُعوَن  ب ْ

ُعوَن َأرِ ِإْستَ   ِسَوارَاِن ِمْن لد رِّ، َعَلْيهِ َر ُمَوشًَّحا ابى َسرِيٍر ِمْن اَيقُوٍت َأمحَْ َزْوُجَها ِمْثُل َذِلَك َعلَ   َويُ ْعَطى  ٍة،يكَ رْبٍَق فَ ْوَق ُكلِّ ِفَراٍش َسب ْ
  َن ِسَوى َما َعِمَل ِمَن احْلََسنَاِت "َذَهٍب َهَذا ِبُكلِّ يَ ْوٍم َصاَمهُ ِمْن رََمَضا

ابْ  َماُم َأمْحَُد: " َورََواهُ  َبةَ مِ َجرِيٍر، َوِمْن َحِديِث َسْل   ِكتَاِبِه َوْجَهنْيِ، َعنْ مْيََة يف ُخزَ ُن  قَاَل اإْلِ الَّ أَنَّهُ قَاَل: َعْن ، َعْن َجرِيٍر إِ  َعْن قُ ت َي ْ
، عَ  َأْهِل  ُن أَي وَب َضِعيٌف ِعْنَد  َجرِيُر بْ  وَ ْلتُ  اْلَقْلِب ِمْن َجرِيِر ْبِن أَي وَب: ق ُ ْن رَُجٍل ِمْن ِغَفاٍر ُثَّ قَاَل: َويف اَنِفِع ْبِن بُ ْرَدَة اْْلََمَداِنِّ

  " َعْن َجرِيِر ْبِن أَي وَب ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ يَ ُقِل اْلِغَفاِريَّ  ْبُن رََجاٍء، ًضا َعْبُد هللاِ أَيْ الن َّْقِل، َوَرَواهُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َحاَق اْلُمزَكِّي،  ْبُن َأيِب ِإسْ أَبُو زََكرايَّ ، وَ ِإبْ َراِهيَم اْلِمْهَراِن  مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  و َسْهٍل أَ بُ َوأَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  3362
أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا بْ  ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلب ََغوِ قَالُوا: أخربان  ِإْسَحاَق  ْبُن َعلِ ُن  احْلََسُن  بِب َْغَداَد، حدثنا  ْبُن ْلَعْنزِي   ا يلٍ ي ،  ، حدثنا ِهَشاُم 

، و  الس دِّي ، عَ ُد ْبُن َمْرَوانَ مَّ  الل ْؤلُِؤي ، حدثنا حمَُ يُوُنسَ  َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن  ْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعْن َأيِب َنْضَرَة اْلَعْبِديِّ
، قَاَل: قَاَل َرسُ أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َصلَّىهللاِ   ولُ يِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ لَ   اَّللَّ ُب السََّماِء َفاَل فُِتَحْت أَبْ َواِمْن رََمَضاَن    ةٍ " ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَي ْ

َها اَبٌب َحّتَّ َيُكوَن آِخُر لَ  َلٍة ِمْن رََمَضاَن، َولَْيَس ِمْن َعبْ يُ ْغَلُق ِمن ْ َلٍة ِإالَّ كَ ي ْ َنٍة أَْلًفا َوََخَْسِمائَِة َحسَ  هللاُ َلهُ َب  تَ ٍد ُمْؤِمٍن ُيَصلِّي يف لَي ْ
تًا يف  ََن ِبُكلِّ َسْجَدٍة، َوبَ  َها َقْصٌر ِمْن َذَهٍب ُمَوشٍَّح بِيَ  اَيقُوَتٍة مَحَْراَء َْلَا ِست وَن أَْلَف اَبٍب ِلُكلٍّ اَبٍب مِ  اجْلَنَِّة ِمنْ َلهُ بَ ي ْ اقُوَتٍة مَحَْراَء، ن ْ
ُعوَن  ِمْن َشْهِر رَمَ ِلَك اْلي َْوِم   ذَ َم ِمْن َذْنِبِه ِإىَل ِمْثلِ اَن َغَفَر لَهُ َما تَ َقدَّ ِمْن رََمضَ ٍم  وْ فَِإَذا َصاَم َأوََّل ي َ  َضاَن، َواْست َْغَفَر َلهُ ُكلَّ يَ ْوٍم َسب ْ

َمَلٍك ِمنْ  َأنْ أَْلَف  ِإىَل  اْلَغَداِة  ِبُكلِّ َسْجَدةٍ   تُ َواَرى   َصاَلِة  َلهُ  يَ اِبحلَِْجاِب، وََكاَن  أَ   ُجُدها يف سْ   بَِلْيٍل  َنَاٍر َشَجَرةٌ َشْهِر رََمَضاَن  ْو 
 َئَة َعاٍم "  َها ََخَْس ِما رَّاِكُب يف ِظلِّ ال َيِسريُ 

 اهُ " ا يَُدل  َعَلى َهَذا َأْو بَ ْعِض َمْعنَ " َقْد َرَويْ نَا يف اأْلََحاِديِث اْلَمْشُهورَِة مَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو ِإْسَحاَق ِإب ْ اَن ْثمَ اْلَمِلِك ْبُن َأيِب عُ  ا َعْبدُ نَ ث َ دَّ حَ  - 3364 ثَ نَا حمَُ اْلَواِعُظ، َحدَّ مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي، َحدَّ
ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْلوَ ْبِن ِإب ْ  ْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاِء َعْن صَ ِلِك،  يَد ْبِن َعْبِد اْلمَ ، َعْن يَزِ يدَ زِ ْبُن يَ  لِيِد اْلَعْدُل، َحدَّثَ نَا َخاِلدُ َراِهيَم، َحدَّ

، قَاَل: قَا ْبنِ   وِر َشْهُر رََمَضاَن "   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسيُِّد الش هُ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َيَساٍر، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ
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 فٌ يف ِإْسنَاِدِه َضعْ 
 ف. : إسناده ضعي # قال المحقق 

 

ثَ نَا وَِكيعٌ : وَحدَّث َ قَالَ   -  3377 ، َأنَّ اْمَرأَةً   ُمرََّة، َعْن َأيِب الْ ، َوحُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعْمرِو ْبنِ نَا أَبُو َبْكٍر، َحدَّ َبْخرَتِيِّ
ُ النَِّب  َصلَّ   فََّظْت، فَ َقالَ حَ فَ َقاَل: " َما َصاِمْت " فَ تَ َم يف ِلَساِنَا َذَرٌب،  ْيِه َوَسلَّ لَ  عَ ُصوُم َعَلى َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َكاَنْت تَ  ى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اآْلَن " 
 له ثقات. # قال المحقق: إسناده رجا

 

أَبُو َعبْ   -  3382 ْبُن ُموسَ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس، َحدَّ اَل: َحدَّ قَا ى،  ِد هللِا  أَبُو  مَ ثَ نَا  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  أَبُو   وٍق، َحدَّثَ نَاْرزُ ثَ نَا 
ثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن َحِبيِب  َداُوَد،   ْعُت ُعمَ َوِبْشُر ْبُن َعمَّاٍر، قَااَل: َحدَّ وِِّس،  طَ ْلمُ ارََة ْبَن ُعَمرْيٍ َُيَدُِّث، َعْن َأيِب اْبِن َأيِب ََثِبٍت، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن أَفْ َريْ َرَة، َأنَّ  ، َعْن َأيِب هُ يهِ أاََب اْلُمطَوِِّس، َعْن أَبِ َل َحِبيٌب: فَ َقْد رَأَْيُت  قَا طََر يَ ْوًما ِمْن َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َوَلْو َصاَم الدَّْهَر "  ِه َعْنهُ ْقضِ ي َ  ْخَصٍة رَخََّصَها هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ملَْ رََمَضاَن يف َغرْيِ رُ 

 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 
 

 الْقَدْرِ  فَصْلٌ فِي لَيْلَةِ  
 

ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ، أخربان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد اْلُمْقِرئُ  - 3386 اِضي، قَ الْ  ْسَحاَق، َحدَّ
َلِة  ِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه: ِإانَّ أَن ْ ْنُصوٍر، َعْن سَ ِميِد، َعْن مَ احلَْ ثَ نَا َجرِيُر ْبُن َعْبِد ثَ نَا أَبُو الرَّبِيِع، َحدَّ َحدَّ  َزْلنَاهُ يف لَي ْ

نْ يَا ًة َواِحدَ لَ جُْ " أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ اْلُقْرآَن  قَاَل: اْلَقْدرِ  َلِة اْلَقْدِر، َفكَ ًة ِإىَل ََسَاِء الد  هللاُ يُ ن َّزِلُهُ َعَلى ُجوِم، وََكاَن ِِبَْوِقِع الن   انَ يف لَي ْ
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ بَ ْعٍض "، ُثَّ ق َ َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ أَثَِر  بَ ْعُضهُ يف  ن ُ   َلْواَل  الَِّذيَن َكَفُروا  ا َل  زِّ َرَأ: َوقَاَل  َواِحَدةً َعَلْيِه  ، َكَذِلَك  ْلُقْرآُن ُجَْلًة 

 ناهُ تَ ْرتِياًل اَدَك َورَت َّْلفُ ؤَ لِنُ ثَ بَِّت ِبِه 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

َثِِن حمَُ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   - 3388 ِن ، َحدََّثِِن أَبُو  مَِّد ْبِن زاَِيٍد اْلَقبَّا ْبُن حمَُ   َسنْيُ ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، َحدَّثَ نَا احلُْ مَُّد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َحكِ ََيََْي ْبِن َسعِ َن َسِعيُد ْبُن  َماُعثْ  َثِِن َأيِب، َحدَّ ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: "  يٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن ايٍد اأْلَُمِوي ، َحدَّ

َلٍة ُمبَارََكٍة ِإانَّ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ِفيَها يُ َفَرقُ    أَنْ َزْلنَاهُ  قَ َرَأ: }ِإانَّ ُثَّ  اَْسُهُ يف اْلَمْوَتى "،   اأْلَْسَواِق َوَقْد َسُِعَ مَيِْشي يف   لَ جُ ِإنََّك َلرَتَى الرَّ   يف لَي ْ
َلَة اْلَقْدِر "، قَاَل: " فَِفي [ " ي َ 4ُكل  َأْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان:   لَ  كَ تِْلْعِِن لَي ْ نْ يَ اللَّي ْ  " ٍل ا ِإىَل ِمْثِلَها ِمْن قَابِ ِة يُ َفَرُق أَْمُر الد 

 قات. إسناده رجاله ث# قال المحقق: 
 

ثَ نَا أَبُو ا   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّدُ   -  3394 َأْخرَباََن    ِإْسَحاَق،ُن  بْ   ْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّدُ ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ
َلى، عَ ُن  ْبُن ُموَسى، َأْخرَباََن ابْ ُعب َْيُد هللِا   َهالِ َأيِب لَي ْ زَّ َوَجلَّ: مَيُْحو هللاُ َما ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه عَ ِن اْلِمن ْ
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وَ  السََّماءِ َيَشاءُ  ِإىَل  يَ ْنِزُل  قَاَل: "  ايُ ْثِبْت  فَ ُيَدبِّرُ   نْ يَا يف لد    رََمَضاَن  فَ َيْمحُ َشْهِر  السََّنِة،  أَْمَر  َغرْيَ َو    َيَشاءُ  وَ َما  الشََّقاِء  السََّعاَدِة،  
 َواْلَمْوِت َواحْلَيَاِة " 

 أبي ليلى وفيه كالم. ابن فيه # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن  و احْلََسِن الطََّرائِِفي  اَن أَبُ ْخربََ أَ   اَن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق،َأْخربََ   -  3395 ِفيَما قَ َرأَ   اْلَقْعَنِب ،   يٍد، َحدَّثَ نَاَسعِ ، َحدَّ
بَ َلَغهُ " َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُرِ َعَلى َماِلٍك، أَنَّهُ  َأْو َما شَ  َصلَّى اَّللَّ َلهُ  تَ َقاَصَر  ِمْن ذَ هللاُ   اءَ َي َأْعَماَل النَّاِس قَ ب ْ ِلَك َفَكأَنَّهُ 

ُلُغوا ِمَن الْ ي َ  َأْعَماَل أُمَِّتِه َأْن اَل  َلةَ َعَمِل ِمْثَل مَ ب ْ   اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن أَْلِف َشْهٍر " ا بَ َلَغ َغرْيُُهْم يف طُوِل اْلُعُمِر فََأْعطَاهُ هللاُ لَي ْ
 . صحيح إلى مالك# قال المحقق: إسناده 

ُ َعَلْيِه َوسَ " َأنَّ ٍد،  الس َنِن، َعْن َُمَاهِ    ِكتَابِ ا يف نَ َوَرَوي ْ  اَلَح يف َسِبيِل هللِا لََّم ذََكَر رَُجاًل ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل لَِبَس   النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ السِّ
  " الس ورَةِ  هِ َهذِ ِمْن َذِلَك فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ْلَف َشْهٍر فَ ت ََعجََّب اْلُمْسِلُموَن أَ 

   مرسل.# 
 

 رِ مِنْ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ يْلَةِ الْقَدْ الْتِمَاسُ لَ 
 

مَُّد حمَُ ، وَ ثَ نَا ُموَسى ْبُن احْلََسِن ْبِن َعبَّادٍ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيِه، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   -  3398
ثَ نَا أَبُو ُحَذيْ فَ ُن غَاِلِب ْبِن َحْرٍب، قَااَل بْ  ثَ نَا ِعكْ ةَ : َحدَّ َسنْيِ َأمْحَُد ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َأْخرَبَِن أَبُو احلُْ   اٍر، ح،رَِمةُ ْبُن َعمَّ ، َحدَّ

، حَ ثَ نَا حمَُ َحدَّ ،  قَ ْنِدي ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َنْصرٍ حُمَمٍَّد السََّمرْ  ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن  مَُّد ْبُن اْلُمَثَنَّ ، َحدَّ ْبنُ دَّ ةُ ْبُن َعمَّاٍر، ثَ نَا ِعْكرِمَ  َمْهِديٍّ
َلِة  َسأَْلَت رَ أَ   ُت:أَبِيِه، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َذرٍّ فَ ُقْلَحدََّثِِن َماِلُك ْبُن َمْرَثٍد، َعْن    َعْن َِسَاٍك احْلََنِفيِّ َوُهَو أَبُو زَُمْيٍل، ُسوَل هللِا َعْن لَي ْ

َها، قَاَل: ْسَأُل النَّاسَ  أَ ْلَقْدِر؟ قَاَل: َأاَن ُكْنتُ ا َلِة اْلَقْدِر يف  َعن ْ َبْل   رََمَضاَن َأْو يف َغرْيِِه؟ قَاَل: "  قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأْخرِبِْن َعْن لَي ْ
ىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة؟ قَاَل:  َعْت َأْم ِهَي إِ ْنبِيَاءُ رُفِ اأْلَ َما َكانُوا فَِإَذا قُِبَض  َتُكوُن َمَع اأْلَنِْبيَاءِ  وَل هللاِ َرسُ  ِهَي يف رََمَضاَن "، قَاَل: قُ ْلُت: ايَ 

َعْشِر  اْلَعْشِر اأْلَُوِل َوالْ ِمُسوَها يف تَ الْ    هللِا، يف َأيِّ رََمَضاَن ِهَي؟ قَاَل: "ِقيَاَمِة "، قَاَل: فَ ُقْلُت: اَي َرُسولَ " اَل، َبْل ِهَي ِإىَل يَ ْوِم الْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْهت َب َْلُت َغْفَلَتُه، فَ ُقْلُت: يف   وُل هللِا َصلَّى َحدََّث َرسُ ُثَّ   اأْلََواِخِر " قَاَل:  وَها يف   َأيِّ اْلِعْشرِيَن؟ قَاَل: " اْلَتِمسُ اَّللَّ

ت َب َْلُت َغْفَلَتُه، فَ ُقْلُت: اَي َوَحدََّث فَاهْ   َلْيِه َوَسلَّمَ عَ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ بَ ْعَدَها "، ُثَّ َحدََّث    ْن َشْيءٍ  عَ ِِن اْلَعْشِر اأْلََواِخِر اَل َتْسأَلْ 
َلهُ  ا َما َغِضَب َعَليَّ ِمث ْلَ يَّ َغَضبً َعلَ َب ِِن يف َأيِّ اْلَعْشِر ِهَي؟ قَاَل: فَ َغضِ َك لَُتْخرِبَّنِ َأْو َلَما َأْخرَبْتَ َرُسوَل هللِا، أَْقَسْمُت َعَليْ  هُ اَل قَ ب ْ

َها اْلَتِمُسوَها يف السَّْبِع اأْلََواخِ  هللاَ لَْو َشافَ َقاَل: " ِإنَّ  ُه،َواَل بَ ْعدَ   ِر " َء أَلَطَْلَعُكْم َعَلي ْ
   أحمد بن محمد السمرقندي، فلم أجد من ترجم له رجاله ثقات غير # قال المحقق: إسناده 

 

 ضَانَ رِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَ رِ مِنَ الْعَشْ دْرِ فِي الْوِتْ يْلَةِ الْقَ الْتِمَاسُ لَ 
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّ   -  3412 ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ث َ اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ ٍل، ْبُن ُفَضيْ ا انَ ا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َحدَّ
ُهَما، َوِعْنَدهُ َأْصَحابُهُ َفَسَأَْلُْم ف َ ُكْنُت ِعْنَد عُ بَّاٍس، قَاَل:   عَ ٍب، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبنِ َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَليْ  َقاَل: َأرَأَيْ ُتْم َمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف لَي ْ قَ ْوَل َرُسوِل هللاِ  َلٍة تَ َرْونََ  لَ ِر اأْلََواِخِر ِوت ًْرا َأيَّ " اْلَتِمُسوَها يف اْلَعشْ   اْلَقْدِر:ِة  لَ  َصلَّى اَّللَّ ْعُضُهْم:  ا " فَ َقاَل ب َ ي ْ
لَ  َلةُ ِإْحَدى َوِعْشرِيَن، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: لَي ْ َلةُ لَي ْ َلةُ َسْبعٍ   ةُ َثاَلٍث، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: لَي ْ أاََن َساِكٌت، الُوا: وَ فَ قَ ،  ََخٍْس، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: لَي ْ

الَّ لَِتَكلََّم، قَاَل فقلت: َحّتَّ يَ َتَكلَُّموا، فَ َقاَل: َما َأْرَسْلُت ِإلَْيَك إِ   َتَكلَّمَ ِِن َأْن اَل أَ ِإنََّك أََمْرتَ   ُت:َلَك اَل تَتَكلَُّم؟، فَ ُقْلفَ َقاَل: َما  
ْنَساَن مِ َوِمَن اأْلَْرِض ِمث َْلُهنَّ   ََسََواتٍ   عَ َسبْ ْعُت هللاَ َيْذُكُر السَّْبَع َفذََكَر: }ِإّنِ َسَِ  ، فَ َقاَل اأْلَْرِض َسْبعٌ   َسْبٍع، َونَ ْبتُ ْن  {، َوَخَلَق اإْلِ

َأرَأَْيَت مَ  َأْعَلُم،  َما  َأْخرَبَْتِِن  َهَذا  اأْلَ ُعَمُر:  نَ ْبُت  قَ ْوُلَك:  َأْعَلُم ما  اَل  َعزَّ ا  قَاَل هللاُ  قُ ْلُت:  قَاَل:  َسْبٌع،  َشَقْقنَا  لَّ: }ُثَّ َوجَ   ْرِض   
َشقًّ  َحبًّااأْلَْرَض  ِفيَها  فَأَنْ ب َْتنا  َوَقْضبً وَ   ا  وَ ِعن َبًا  َوزَيْ ُتواًن  ]عبس:  ا   } َوَأابًّ َوفَاِكَهًة  غُْلبًا  َوَحَدائَِق  قَالَ 27ََنْاًل  غُْلبًا  [  فَاحْلََدائُق   :
: مَ اأْلَ  فَ النَّْخِل َوالشََّجِر، َوفَاِكَهًة َوَأابًّ  احْلِيطَاِن ِمنَ  اُس، فَ َقاَل ُعَمُر َيَُْكُلهُ النَّ نْ َعاُم، َواَل أْلَ ا َيَُْكُلهُ الدََّواب  َواا أَنْ ب ََتِت اأْلَْرُض ِمَّ ب 

 َكَما قُ ْلَت،   اْلَقْولَ  َرىَتِمْع ُشؤوُن رَْأِسِه، َوهللِا ِإّنِ أَلَ ا قَاَل َهَذا اْلُغاَلُم الَِّذي مَلْ يَْ أِلَْصَحاِبِه: َأَعَجْزتُْ َأْن تَ ُقولُوا َكمَ 
مَ  َا قَاَل اْسِتْداَلاًل "، َوَقْد َرَوى ِعْكرَِمُة، عَ    َرمِحَهُ هللاُ: " َوَهَذا أَْيًضااُم َأمْحَدُ قَاَل اإْلِ ِه اْلَقصََّة، فَ َقاَل ِفيَها: ِإّنِ ِن اْبِن َعبَّاٍس َهذِ ِإَّنَّ

َلٍة ِهَي، قَاَل: َوَأي  أَلَ  لَ لَ   ُظن  َأيَّ لَي ْ َقى ِمَن الْ قَاَل: َسابَِعٌة ْتَِْضي أَوْ ٍة ِهَي؟  ي ْ َوِمْن أَْيَن تَ ْعَلُم؟ ، قَاَل ُعَمُر:  ِر اأْلََواِخرِ َعشْ  َساِبَعٌة تَ ب ْ
مٍ قَاَل: قُ ْلُت: َخَلَق هللاُ َسْبَع ََسََوا    ِمْن َسْبٍع َوَيَُْكُل ِمنْ إْلِْنَسانُ  اِلقَ ، َوِإنَّ الدَّْهَر يَُدوُر يف َسْبٍع، خُ ٍت، َوَسْبَع َأَرِضنَي، َوَسْبَع أايَّ

عَ َسْبٍع َوَيْسُجُد َعَلى سَ   ٌع، َواجْلِماُر َسْبٌع، الطََّواُف َسبْ ِة َأْعَضاَء، وَ ب ْ
 ة رجاله ثقات. ر العطاردي ضعفوه وبقيفيه أحمد بن عبد الجبا# قال المحقق: إسناده 

ثَ نَاِن َعِليٍّ اْلَفِقيهُ اْلقَ  ُعَمَر بْ ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ُعب َْيُد هللاِ   -  3413 ا إِبْ َراِهيُم ْبُن َماَن، َحدَّثَ نَ مْحَُد ْبُن َسْلأَ   اِضي بِب َْغَداَد، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق،ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلنَ  عَ نَُّ اَن َمْعَمٌر، َعْن قَ تَاَدَة، َوَعاِصٍم، أَ َأْخربََ  ، َحدَّ اْبُن    ا ِعْكرَِمَة، يَ ُقوُل: قَالَ َما َسَِ

َلِة اْلَقْدِر، فَاْجَتمَ    َصلَّى اَّللَُّ ْصَحاَب النَّبِّ أَ   َعبَّاٍس َدَعا ُعَمرُ  َا يف اْلَعْشِر اأْلََواِخرِ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأَْلُْم َعْن لَي ْ ، فَ ُقْلُت لُِعَمَر:  ُعوا َأنَّ
َلٍة ِهَي، ُثَّ  أَلَُظن  ّنِ إِ ِإّنِ اَل َأْعَلُم وَ    أِلَْمٍر َما َفِطنَّا لَهُ " " َلَقْد َفِطْنتَ فَ َقاَل ُعَمُر: ، ذََكَرهُ َوقَاَل يف آِخرِهِ   َأيَّ لَي ْ

 رجاله ثقات. # قال المحقق:
 

، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد ََيََْي ْبُن أَ  - 3414 ثَ نَا ي  َسِن اْلَقاِضي اجْلَرَّاحِ و احْلََسِن َعِلي  ْبُن احلَْ اَن أَبُ ربََ َأخْ مْحََد ْبِن َعِليٍّ الصَّائُِغ اِبلرَّيِّ ، َحدَّ
حمَُ َعبْ  ْبُن  هللِا  حُمَمَّدِ ُد  ْبُن  َأمْحَُد  َحدَّثَ نَا  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبِن  َأَسدٍ مَِّد  ْبِن  ِهاَلِل  ْبِن  َبِل  َحن ْ ْبِن  هِ     ْبُن  ُمَعاذُ  ثَ نَا  َحدَّ بَاِن ،   امٍ شَ الشَّي ْ

َثِِن َأيِب،  الدَّْست ُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ايَ اٍس، َأنَّ رَجُ ، َعِن اْبِن َعبَّ ةَ َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرِمَ َواِئي ، َحدَّ  َنِبَّ هللِا، اًل أََتى النَّبَّ َصلَّى اَّللَّ
لَ ِإّنِ َشْيٌخ َكِبرٌي يَ  َلِة اْلَقْدِر قَاَل: " َأْن يُ َوفَِّقِِن ِفيَها لِ َعلَّ هللاَ لَ  ةٍ ُشق  َعَليَّ اْلِقيَاُم َفُمْرِن بَِلي ْ  َعِة " َلْيَك اِبلسَّابِ عَ  َلي ْ

 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.
 

بْ   -  3418 احْلَُسنْيِ  أَبُو  َجْعَفرٍ َأْخرَباََن  أَبُو  َأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  اْلَْ   ُن  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  َحدَّ ثَ نَ يلِ لِ الرَّزَّاُز،  َحدَّ ثَ نَ ،  َحدَّ النَّْضِر،  أَبُو  ا  ا 
، قَ   طٍ اْلَمْسُعوِدي ، َعْن َحوْ  َأْرَقَم َعنْ اَل: ُسِئَل زَيْ اْلَعْبِديِّ ْبُن  ِتسْ   ُد  َلةُ  لَي ْ اْلَقْدِر، فَ َقاَل: "  َلِة  َيْست َْثِِن لَي ْ َما َيُشك  َواَل   َع َعْشَرَة 

 [ "  41اِن{ ]األنفال: اجْلَْمعَ  َقىت َ َوقَ َرَأ: }يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم الْ 
مَ قَاَل   ُ َعَليْ اُم َأمْحَُد: َوَقْد رُوِّينَا يف السَّ اإْلِ َ لَهُ َيطْلُبُ َها يف اْلَعْشِر اأْلَْواَسِط،    ِه َوَسلََّم أَنَّهُ " َكانَ َنِة الثَّانَِيِة َعِن النَّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُثَّ ُبنيِّ

َا يف اْلَعْشِر ا َلٍة ِهَي ِمَن اْلعَ  أَنَّهُ َقْد َنِسَي يف أَ اِخِر ِإالَّ وَ أْلَ َأنَّ  "،  ِر اأْلََواِخِر شْ يِّ لَي ْ
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا أَ   ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب،رَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأخْ   -  3419 ثَ نَا زَْمَعُة، َعْن َحدَّ اُوَد،  دَ   بُوَحدَّ
ُ    َة ْبِن َوْهرَاَم، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبنِ َسَلمَ  َلةِ َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلٌة ََسَْحٌة طَْلَقةٌ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف لَي ْ  اَل  اْلَقْدِر: " لَي ْ

 ا َضِعيَفًة مَحَْراَء " َصِبيَحت َهَ ها سُ َحارٌَّة َواَل اَبرَِدٌة ُيْصِبُح ِشَْ 
 المحقق: إسناده ضعيف. ال # ق

 

َماُم َأمحَْ  ، َعْن حُمَمَِّد بْ ُد: َويف َحِديِث مُ قَاَل اإْلِ ُ  ِن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َعْن أَبِي َعاِويََة ْبِن ََيََْي، َعِن الز ْهِريِّ ِه، َعِن النَّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َلِة اْلَقدْ َم يف فَ لَّ َوسَ َعَلْيِه   َلٌة بَ ْلجَ ارََِتَا أَنََّ مَ ِر، ُثَّ قَاَل: " َوِمْن أَ ْضِل ِقيَاِم لَي ْ ا َقَمًرا، ٌة َصاِفَيٌة َساِكَنٌة اَل َحارٌَّة، َواَل اَبرَِدٌة َكَأنَّ ِفيهَ ا لَي ْ

 "  ا َصِبيَحِتَها ُمْسَتوِيًَة اَل ُشَعاَع ْلََ َوِإنَّ الشَّْمَس َتطُْلُع يف 
 

احْلَُسنْيِ ْخرَباََنهُ أَ   -  3420 أَبُو  اْلَفْضِل،    ْبُن  َجعْ   ْبُن  هللِا  َعْبُد  حَ أخربان  يُوُسَف،  ثَ نَا  َحدَّ ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َحدَّ دَّثَ نَا َفٍر، 
ْعُت ُمعَ ِإْسَحاقُ  ، فَ  ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َسَِ  اَل اإْلِْسنَاَدْيِن َضْعفٌ هُ َويف كِ رَ ذَكَ اِويََة ْبَن ََيََْي، َعِن الز ْهِريِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن اْلب َزَّاُر، بِب َْغدَ   ِليِّ ْبِن ُمْكَرمٍ  احْلَاِفُظ، أخربان أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد الصََّمِد ْبُن عَ  أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ   -  3421 اَد، َحدَّ
ث َ دَّثَ نَا اْلَقاِسُم ْبُن احلَْ يِِن ، حَ وِ َقزْ يُوُسَف الْ  ، َشْيٍخ لَنَا يَُكَنَّ َولِيِد، َعْن مَحَّ ِهَشاُم ْبُن الْ   نَاَكِم اْلُعَرِن ، َحدَّ اِد ْبِن ُسَلْيَماَن السَُّدوِسيِّ

ُمَزاَأابَ  ْبِن  الضَّحَّاِك  َعِن  احْلََسِن،  أَنَّ   َعبَّاٍس،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َرُسو َسَِ   هُ ِحٍم،  َعلَ َع   ُ اَّللَّ إِ َل هللِا َصلَّى  يَ ُقوُل: "  َوَسلََّم  اجْلَنَّةَ    نَّ ْيِه 
َلٍة ِمْن َشْهرِ ُن ِمَن احْلَْوِل ِإىَل احْلَْوِل ِلُدُخوِل َشْهِر رََمَضاَن، فَإِ َنجَُّد َوتُ َزيَّ لَت ُ  ، ْرشِ  رََمَضاَن َهبَّْت رِيٌح ِمْن حَتِْت اْلعَ َذا َكاَنْت َأوَُّل لَي ْ

 احْلُوُر ِلَك طَِننٌي مَلْ َيْسَمِع السَّاِمُعوَن َأْحَسَن ِمْنُه، فَ َيِثُْبَ يِع يُْسَمُع ِلذَ َلَق اْلَمَصارِ َوحَ َرَق َأْشَجاِر اجْلِنَاِن،  ا اْلُمِثريَةُ ُتَصفُِّق وَ يُ َقاُل ْلََ 
هِ  نَِّة َما َهذِ  َرْضَواَن اجلَْ : ايَ  يَ ُقْلَن احْلُوُر اْلِعنيُ  هللِا فَ يُ َزوَِّجُه، ُثَّ اَطٍب ِإىَل  خَ ِمنْ َعَلى َشَرِف اجْلَنَِّة، فَ يُناِديَن: َهْل  اْلِعنُي َحّتَّ َيْشُرْفَن  

َلُة؟ فَ ُيِجيبُ ُهنَّ اِبلت َّْلِبَيِة ُثَّ يَ ُقوُل: َهذِ  َلٍة ِمْن َشْهِر رََمَضانَ اللَّي ْ مَِّة حُمَمٍَّد َصلَّى   ِمْن أُ ِمنيَ ائِ  فُِتَحْت أَبْ َواُب اجْلَنَِّة َعَلى الصَّ ِه َأوَُّل لَي ْ
  أَبْ َواَب اجْلَِحيِم َعَلى الصَّائِِمنيَ    َرْضَواُن، اف َْتْح أَبْ َواَب اجْلِنَّاِن، َواَي َماِلُك َأْغِلقْ زَّ َوَجلَّ: ايَ يَ ُقوُل هللاُ عَ : وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ اَّللَُّ 

ِبَحاِر َحّتَّ اَل يُ ْفِسُدوا  ِذف ُْهْم يف الْ اَلِل، ُثَّ اقْ غْ يَاِطنِي، َوغُلَُّهْم ابأْلَ ْرِض فاْصِفْد َمَرَدَة الشَّ ِإىَل اأْلَ   طْ ْهبِ ِمْن أُمَِّة حُمَمٍَّد، َواَي ِجرْبِيُل ا
 يَاَمُهْم " َعَلى أُمَِّة حُمَمٍَّد َحِبيِب صِ 

َلٍة ِمْن َشْهِر رََمَضاقَاَل: " َويَ ُقوُل َعزَّ َوجَ  ِئٍب  ُه، َهْل ِمْن َتَ ْؤلَ ِمْن َساِئٍل فَأُْعِطَيهُ سُ اِدي َثاَلَث َمرَّاٍت: َهْل  ناٍد يُ نَ َلمُ َن  لَّ يف ُكلِّ لَي ْ
  َغرْيَ الظَُّلوِم " ْلَمِليَء َغرْيَ اْلُمْعِدِم، َواْلَويفَّ َعَلْيِه، َهْل ِمْن ُمْست َْغِفٍر فََأْغِفَر َلُه، َمْن يُ ْقِرُض ا  فَأَتُوبَ 

ْفطَاِر أَْلُف أَْلِف َعِتي َمَضاَن  ُكلِّ يَ ْوٍم ِمْن َشْهِر رَ   َجلَّ يف  وَ زَّ قَاَل: " َوَّللَِِّ عَ  َجُبوا النَّاَر، فَِإَذا َكاَن ٍق ِمَن النَّاِر ُكل ُهْم َقِد اْست َوْ ِعْنَد اإْلِ
َلةُ اْلَقْدِر َيَْ ْهِر ِإىَل آِخرِِه، َوِإَذا  ِل الشَّ َأوَّ ْن   َذِلَك اْلي َْوِم ِبَقْدِر َما َأْعَتَق مِ ِمْن َشْهِر رََمَضاَن َأْعَتَق هللاُ يف   آِخُر يَ ْومٍ  ُمُر هللاُ َكاَنْت لَي ْ

ْعَبِة،  كَ الْ   ْخَضُر، َفرُيِْكُز اللَِّواَء َعَلى ظَْهرِ ِة ِإىَل اأْلَْرِض َوَمَعُهْم ِلَواٌء أَ َل َعَلْيِه السَّاَلُم، فَ ي َْهِبُط يف َكْبَكَبٍة ِمَن اْلَماَلِئكَ َوَجلَّ ِجرْبِي  َعزَّ 
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َهاوَ  َلِة، فَ ي َ الَّ يف تِْلَك  إِ   َجنَاَحاِن اَل يَ ْنُشُرُِها  َلهُ ِمائَةُ َجنَاٍح ِمن ْ َلِة فَ ُيَجاِوُز اْلَمْشِرَق ِإىَل االلَّي ْ ْلَمْغِرِب، فَ ي َُبث   ْنُشُرُِها يف تِْلَك اللَّي ْ
َعَلْيهِ  اللَّ   ِجرْبِيُل  َهِذِه  اْلَماَلِئَكَة يف  لَ السَّاَلُم  وَ فَ ُيَسلِّ   ةِ ي ْ قَائٍِم،  َعَلى ُكلِّ  َوَذاِكرٍ ُموَن  َوُمَصلٍّ  يُ قَاِعٍد،  نُوَن    َصاِفُحوَنُْم،  َعَلى َويُ َؤمِّ

َفَما َصَنَع هللاُ رْبِيُل،  جِ ايَ  ِئَكِة الرَِّحيَل الرَِّحيَل، فَ ي َُقولُونَ ُر يُ نَاِدي ِجرْبِيُل َمَعاِشَر اْلَماَل ُدَعائِِهْم َحّتَّ َيطُْلَع اْلَفْجُر، فَِإْذا طََلَع اْلَفجْ 
ُ َعَلْيِه َوسَ   أُمَِّة حْمَمٍد َصلَّى  ِئِج اْلُمْؤِمِننَي ِمنْ يف َحَوا ُهْم، َوَغَفرَ لََّم؟ فَ ي َُقوُل ِجرْبِيُل: نَظََر هللاُ ِإلَْيِهْم يف َهذِ اَّللَّ َلِة فَ َعَفا َعن ْ  َْلُْم ِه اللَّي ْ

اِحٍن "، قُ ْلنَا: اَي َرُسوَل ُع رَِحٍم، َوُمشَ َدْيِه، َوقَاطِ الِ ْدِمُن ََخٍْر، َوَعاقٌّ لِوَ َمْن ُهْم؟ قَاَل: " رَُجٌل مُ وَل هللِا  سُ  رَ ِإالَّ َأْربَ َعًة "، فَ ُقْلنَا: ايَ 
َلةُ هللِا، َما اْلُمَشاِحُن؟ قَاَل: ُهوَ  َلةُ لَي ْ    اْلُمَصارُِم، فَِإَذا َكاَنْت لَي ْ َيْت تِْلَك اللَّي ْ اْلِفْطِر بَ َعَث ِة، فَِإَذا َكاَنْت َغَداَة  اجْلَائِزَ َة  لَ اْلِفْطِر َسُِّ

َكِك، فَ ي ُ ِباَلٍد فَ ي َْهبِ   ِئَكَة يف ُكلِّ اَل هللاُ اْلمَ  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  نَاُدوَن ِبَصْوٍت ُيْسِمُع َمْن َخَلَق  طُوَن ِإىَل اأْلَْرِض فَ ي َُقوُموَن َعَلى أَف َْواِه السِّ
َواإْلِ  اجلِْنَّ  ف َ ْنسَ ِإالَّ  اخْ ي َُقولُونَ   حُمَمٍَّد،  أُمََّة  اَي  َربٍّ َكِرمٍي  :  ِإىَل  اجْلَزِيَل،يُ عْ ُرُجوا  َعِن    ِطي  إىل َويَ ْعُفو  بَ َرزُوا  فَِإَذا  اْلَعِظيِم،  الذَّْنِب 

يَ ُقوُل هللاُ  ُهْم،  َما  ُمَصالَّ لِْلَماَلِئَكِة:  َوَجلَّ  َعزَّ  ف َ   َعَمَلُه؟  َعِمَل  ِإَذا  اأْلَِجرِي  اْلَماَل ُقو ت َ َجَزاءُ  َوَسيِّدَ ُل  ِإَْلَنَا  تُ َوفِّيَ ِئَكُة:  َأْن  َجَزاُؤهُ  هُ اَن 
قَاَل: فَإِ   َأْجَرُه،  ثَ َواهَبُمْ فَ ي َُقوُل:  َجَعْلُت  َقْد  َأّنِ  َماَلِئَكيِت  اَي  ُأْشِهدُُكْم  َوقِ ّنِ  رََمَضاَن  َشْهَر  ِصيَاِمِهْم  ِمْن  َوَمْغِفَرِت،   ِرَضاِئي  يَاَمهُ 

ئًا يف َجْعِ  شَ  اَل َتْسأَلُوِن اْلي َْومَ ُلوِن فَ َوِعزَِّت َوَجاَليل بَاِدي، سَ عِ   ايَ َويَ ُقوُل:   ُتُكْم، َواَل ِلُدنْ يَاُكْم ِإالَّ َنظَْرُت  ُكْم آِلِخَرِتكُ ي ْ ْم ِإالَّ َأْعطَي ْ
ُتُموِن، فَوِعزَّ ْم فَ َوِعزَِّت أَلَْسرُتَنَّ َعَلْيُكمْ َلكُ  َما رَاقَ ب ْ َأْخزِ   ِت  َعثَ َراِتُكْم  َبنْيَ اَل  أَْفَضُحُكْم  احْلُدُ يُكْم َواَل  َأْصَحاِب  اْنَصرِفُوا ودِ  َيَدْي   ،
ُتُموِن َوَرِضيُت َعْنُكْم، فَ ت ََفَرُح اْلَماَلِئَكةُ ْغُفورًا َلُكْم  مَ  ِمْن وا  رُ َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اأْلُمََّة ِإَذا أَْفطَ  َوَيْست َْبِشُروَن ِِبَا يُ ْعِطي هللاُ  َقْد َأْرَضي ْ

  رََمَضاَن " َشْهرِ 
 ضعيف، وفيه انقطاع إسناده # قال المحقق: 

 

ث َ َماَن الصَّابُوِن ، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهِر حُمَمَُّد ْبنُ اإْلَِماُم أَبُو ُعثْ َأْخرَباََنه  - 3432 ثَ نَا  ُخَزمْيََة، َأْخرَباََن َجدِّي، َحدَّ ، َحدَّ نَا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ
ْبُن عَ هللاِ   دُ ُعب َيْ  احْلََنِفي    اْلَمِجيِد  ْبُن  ْبِد  فَ ْرَقُد  ثَ نَا  قَاَل:احلَْ ، َحدَّ ُعْقبَ   جَّاِج،  ْعُت  َأاَب َسَِ ْعُت  قَاَل: َسَِ  ، اْلَيَماِميَّ احْلَْسنَاِء  َأيِب  ْبَن  َة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّ َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ هُ  َة اْلَقْدِر ".  لَ َمَضاَن فَ َقْد َأْدَرَك لَي ْ ِخَرَة يف َجَاَعٍة يف رَ ِعَشاَء اآْل الْ ى  ى اَّللَّ
 َوْجٍه آَخَر " " َورُِوَي ِمْن 

 # قال المحقق: إسناده فيه مجهول. 
 

ُن بْ   ِمِري ، َحدَّثَ نَا َعبَّاسُ مَُّد ْبُن اْلَفْتِح السَّا َثِِن حمَُ دَّ ، حَ اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َداُوَد الزَّاِهدُ هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ هُ أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  3433
ثَ ْعَلٍب، َحدَّ الرَّبِيِع بْ  بْ ِن  ثَ نَا ََيََْي ْبُن ُعْقَبَة، َعْن حُمَمَِّد  َأيِب، َحدَّ َماِلٍك،  َثِِن  أََنِس ْبِن  ُ ِن ُجَحاَدَة، َعْن  قَاَل: قَاَل النَّب  َصلَّى اَّللَّ

َقِضَي َشْهرُ  ْلِعَشاَء يف َجَاَعٍة َحّتَّ َمْن َصلَّى اْلَمْغِرَب َوا َسلََّم: "وَ  هِ َعَليْ  َلِة اْلَقْدِر حِبَظٍّ َواِفٍر "  رََمَضاَن فَ قَ يَ ن ْ  ْد َأَصاَب ِمْن لَي ْ
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:

 

أَبُو  -  3434 أَبُو  َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبنِ يِِّب حمَُ طَّ ال  َعْبِد  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُمَعاذٍ   اْلُمبَاَرِك،  مَُّد  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ،    َحدَّ الس َلِمي 
ثَ نَا ُسَليْ  ، َحدَّثَ نَا أَبُو مُ َحدَّ ثَ نَا ُسْفيَاُن الث َّْوِري  َماُن ْبُن َسْعٍد اْلُقَرِشي  ، قَاَلْت: َعاِئَشةَ  نْ ، عَ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيهِ ِطيٍع، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ قَاَل َرُسوُل هللاِ   ُم ". َسِلَمِت السََّنُة، َوِإَذا َسِلَمِت اجْلُُمَعةُ َسِلَمِت اأْلَايَّ ِلَم رََمَضاُن لََّم: " ِإَذا سَ سَ  َصلَّى اَّللَّ
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َرمِحَ  َأمْحَُد  َماُم  اإْلِ ِهَشاٍم،قَاَل  َعْن  َيِصح   اَل  َهَذا   " هللاُ:  ُمِطيعٍ أَبُ وَ   هُ  َعْبِد هللاِ   و  ْبُن  َوِإَّنََّ   احْلََكُم  َضِعيٌف،  َهذَ اْلب َْلِخي   يُ ْعَرُف  ا ا 
ِمنْ  اْلُقَرِشيِّ احْلَِديُث  َخاِلٍد  َأيِب  َأاَبَن  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َحِديِث  َضِعيفٌ   أَْيًضا  َوُهَو  ُسْفيَاَن  َعْن   ،   ."  ِِبَرٍَّة 

 
ثَ نَا َعِلي  ، حَ َد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ، َأْخرَباََن أَبُو َأمحَْ اْلَمالِيِِن  ٍد عْ َأْخرَباََنهُ أَبُو سَ  - 3435 ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن    ْبُن ِإْسَحاقَ دَّ ْبِن زَاِطيَا، َحدَّ

ثَ نَا أَ  ، َفذََكَرُه، َوقَاَل أَبُو أَ بُو َخاِلٍد اْلُقَرِشي ، َعْن ُسْفيَانَ َسِعيٍد، َحدَّ : " َوَهَذا َعِن الث َّوْ  ْبُن َعدِ دَ محَْ  الث َّْوِريِّ رِيِّ اَبِطٌل لَْيَس َلهُ يٍّ
يِه ِلَضْعِفِه "  ْبُن َسِعيٍد ي َ ، َوِإبْ َراِهيمُ ْصلٌ أَ   ُقوُل: أَبُو َخاِلٍد اْلُقَرِشي ، َواَل يَُسمِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

  الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِهِمَا فِي لَيْلَةِ
 

َوحمَُ َعبْ   أَبُو  انَ َأْخربََ   -  3437 احْلَاِفُظ،  الْ ِد هللِا  أَبُو  َأْخرَباََن  قَااَل:  ُموَسى،  ْبُن  يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا  مَُّد  ْبُن  حُمَمَُّد  َأيِب  َعبَّاِس  ْبُن  ََيََْي 
ث َ  ِن َماِلٍك، قَاَل: َقِدَم   الطَّوِيِل، َعْن أََنِس بْ َومُحَْيدٍ   ِن،سَ ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن ُصب َْيٍح، َعِن احلَْ نَا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبِن َعطَاٍء، َحدَّ طَاِلٍب، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ ُل هللِا َصلَّى ُسو رَ  ُ َعلَ َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َوَْلُْم يَ ْوَماِن يَ ْلَعبُوَن ِفيِهَما، ف َ   اَّللَّ   ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُهَما اْلِفْطَر َواأْلَ ْم بي َْوَمنْيِ َهَذْيِن َخريًْ أَْبَدَلكُ ْد  قَ   فَ َقاَل: " َأمَّا يَ ْوُم اْلِفْطِر َفَصاَلةُ َوَصَدَقٌة "، قَاَل:   احْلََسُن ِفيهِ   ْضَحى "، َوزَادَ ا ِمن ْ

 مْ َحكُ ئِ ْضَحى َفَصاَلةُ َونُُسٌك ". يَ ْعِِن: َذابَ يَ ْعِِن الصَّاَع، " َوَأمَّا يَ ْوُم اأْلَ 
 : إسناده رجاله موثقون. المحقق # قال 

 

ثَ نَا  ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، حَ مَّدُ حمَُ   ِإْسَحاَق احْلَاِفُظ، َأْخرَبانَ ْبَدِوي ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن  َأْخرَباََن ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اْلعَ   -  3441 دَّ
ثَ نَا َعبْ ْهٍب، َحدَّ وَ   نِ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ  ُ    هللِا: " َأنَّ ِفٍع، َعْن َعْبدِ انَ ُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َعْن  ثَ نَا َعِمي، َحدَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اِديَن  احلَْ   ْهِليِل َوالتَّْكِبرِي، فَ يَْأُخُذ طَرِيقَ َن اْلِعيَدْيِن رَاِفًعا َصْوَتهُ اِبلت َّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ََيُْرُج مِ  فَِإَذا فَ رََغ رََجَع   َحّتَّ َيَِْتَ اْلُمَصلَّى،دَّ

 لَهُ "  َيَِْتَ َمْنزِ ذاِئنَي َحّتَّ احلَْ  َعَلى
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعلِ   -  3442 أَبُو  َأْخرَبانَ َأْخرَباََن  َشاَذاَن،  ْبُن  َعْبُد هللاِ يِّ  النَّْحِوي ، َحدَّثَ نَا    َجْعَفٍر  ْبُن  ْبُن سُ قُ يَ عْ   َعْبُد  وُب  ْبُن ْفيَاَن، َحدَّثَ نَا  هللِا 
، َحدََّثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ِإْسَحاَق بْ  ْيِث ْبِن َسْعدٍ ، َكاِتُب اللَّ ِلحٍ َصاِلٍح أَبُو َصا ، قَ اجْلَُهِِنِّ اَل: "  ِن بزرج، َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ

َي أبََِْسَِن َما جنَُِد، َواْلب ََقَرةُ  جنَُِد، َوَأْن نُ أبَِْجَوَد َما    بَ َما جنَُِد، َوَأْن نَ َتطَيَّ  لََّم َأْن نَ ْلَبَس َأْجَودَ ْيِه َوسَ َعلَ   َأَمَراَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َضحِّ
َعٍة، َواجلَْ  َعٍة، َوَأْن نُْظِهَر ا َعْن َسب ْ نَا السَِّكيَنةُ َوالْ ُزوُر َعْن َسب ْ   " ارُ َوقَ لتَّْكِبرَي، َوَعَلي ْ

 : إسناده ضعيف. المحقق # قال 
 

ثَ نَا أَبُو ِإْسحَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبنُ   -  3444 رََجاٍء، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا   ْبِن  َأمْحَدَ   اَق إِبْ َراِهيُم ْبنُ  َأيِب ُعْثَماَن الزَّاِهُد، َحدَّ
ثَ نَا حمَُ  ثَ نَ  ْبُن َيَْ دُ مَّ ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلَْشَعِث، َحدَّ ، َعْن قَ تَاَدَة، ْبُن يُوُنَس احلَْ ثَ نَا حُمَمَُّد  دَّ ا َأْصَرُم ْبُن َحْوَشٍب، حَ ََي اأْلَْزِدي ، َحدَّ ارِِثي 
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ُ َعَلْيِه وَ   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَالَ  َلةُ اْلَقْدِر  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َكَبٍة ِمَن  َعَلْيِه السَّاَلُم يف َكبْ   ِجرْبِيلُ   لَ نَ زَ َسلََّم: " ِإَذا َكاَن لَي ْ
َعَلى كُ ُيصَ اْلَماَلِئَكِة   قَائِ ل وَن  َعْبٍد  يَ ْومُ لِّ  فَِإَذا َكاَن  َوَجلَّ،  َعزَّ  هللاَ  َيْذُكُر  قَاِعٍد  َأْو  ابَ   ٍم  ِفْطرِِهْم،  يَ ْوَم  يَ ْعِِن  هِبِْم ِعيِدِهْم،  َهى 

اَلِئَكيِت َعِبيِدي َوِإَماِئي َقَضْوا ْجَرُه، قَاَل: مَ  َأْن يُوىَف أَ ُؤهُ ُه؟، قَالُوا: رَب َّنَا َجَزاَزاءُ َأِجرٍي َوىفَّ َعَملَ يِت َما جَ ِئكَ اَل َماَلِئَكَتُه، فَ َقاَل: اَي مَ 
فَ ي َُقوُل: اْرِجُعوا فَ َقْد  َمَكاِن أَلُِجيب َن َُّهْم،    اْرتِفاعِ ي وَ وِّ اِء، َوِعزَِّت َوَجاَليل وََكَرِمي َوُعلُ  َخَرُجوا ِيِعج وَن ِإيَلَّ اِبلد عَ َفرِيَضيِت َعَلْيِهْم، ُثَّ 

ْلُت َسيِّئَ ْرُت َلُكْم َوبَ َغفَ   اِتُكْم َحَسنَاٍت، قَاَل: َفرَيِْجُعوَن َمْغُفورًا َْلُْم ".  دَّ
ْد  اْلَقْدِر، َوقَ َلةِ ِديِث الطَّوِيِل يف لَي ْ ، َوَقْد َرَوْيناهُ يف احلَْ ْمَداِنِّ اْلَْ ٍب  ُن ََيََْي َهَذا َعْن َأْصَرَم ْبِن َحْوشَ مْحَُد: " تَ َفرََّد ِبِه حُمَمَُّد بْ  أَ قَالَ 

 ْم " اْلُمْسِلِمنَي يَ ْوَم اْلِفْطِر لِِعيِدهِ َكْعِب اأْلَْحبَاِر يف َفْضِل َصْوِم َشْهِر رََمَضاَن، َوبُ ُروِز رُِوَي َعْن  
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 مِنْ شَو الٍ ي امٍ  أَ   ةِ تَّ صَوْمُ سِ 
 

ثَ نَا َأمْحَُد بْ طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَ   اَن أَبُو َأْخربََ   - 3459 ثَ نَا  ُن َمْنُصوٍر، َوالسَّرِ بُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َزَّاُر، َحدَّ ي  ْبُن ُخَزمْيَةَ ح، َوَحدَّ
َبكْ أَبُ  أَبُو  اْلَعَلِوي ، أخربان  احْلََسِن  اجْلَنَابِ   ْبُد هللاِ عَ   رٍ و  احْلَُسنْيِ  اْلَقْهَستَاِن ، حدثْبُن  ْبُن ُخَزمْيََة، َحدَّ السَِّري  ْبُن  نا  ِذي   ثَ نَا َعْبُد هللِا 

ُ َعَلْيِه َوسَ وَل هللِا  سُ  رَ اِبٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ ُن َأيِب أَي وَب، َعْن َعْمرِو ْبِن جَ يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، َحدَّثَ نَا َسِعيُد بْ  لََّم  َصلَّى اَّللَّ
ٍم ِمْن َشوَّ اَن َوِستََّة أَ َمضَ قَاَل: " َمْن َصاَم رَ  َا َصاَم السََّنَة ُكلََّها ". َورُِوَي َذِلَك أَيْ ايَّ ُ ًضا َعْن ثَ ْواَبَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّ اٍل َفَكَأَّنَّ ى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ف. ده ضعي سنا: إ# قال المحقق 

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو اْلب َزَّ اَن، َأْخرَباََن َأمحَْ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ َأْخرَباََنهُ َعِلي    -  3460 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  اُر، َحدَّ ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ
السَُّدو  ُمْسِلٍم،ُعْقَبَة  ْبُن  اْلَولِيُد  ثَ نَا  ، َحدَّ الذَِّماثَ نَا َيَْ دَّ حَ   ِسي  احْلَاِرِث  ْبُن  اأْلَْشَعثِ ََي  َأيِب  َعْن  َأَسَْ ،  ِري ،  َأيِب  ثَ ْوابَ َعْن  َعْن  َن،  اَء، 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َا َصاَم الدَّ : " َمْن َصاَم رََمَضاَن َوأَت ْب ََعهُ سِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  .   " ْهرَ تًّا ِمْن َشوَّاٍل َفَكَأَّنَّ
َع َأابَ ْن ََيََْي ْبِن احلَْ ََي ْبُن مَحَْزَة، عَ هُ َيَْ َوَرَوا   ْسنَاِدِه "  َأَْسَاَء، َعْن ثَ ْواَبَن. " مَلْ َيْذُكْر َأاَب اأْلَْشَعِث يف إِ اِرِث، أَنَّهُ َسَِ

 ات ال بأس به في المتابع قال المحقق: إسناده  #
 

َأمحَْ   -  3462 ْبُن  َعِلي   َعْبَدانَ ْبنِ َد  َأْخرَباََن  ْبُن    َأمْحَُد  ثَ نَا  الصَّفَّاُر، َحدَّ ، َحدَّ ِإَْسَاعِ ُعب َْيٍد  أَبُو  ِْمِذي ،  ثَ نَا  الرتِّ َأيِب يَل  اْبُن  ثَ نَا  َحدَّ
احلِْ  بَِقيَّةُ  ثَ نَا  َحدَّ  ، َبِشرٍي،السَِّريِّ ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َعْن  قَالَ   ْمِصي ،  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َرُسولُ قَا:  َعْن  َعَليْ   َل   ُ اَّللَّ َصلَّى  ِه  هللِا 

 ْلَفارِّ " َكارِّ بَ ْعَد اَد رََمَضاَن كالْ عْ َوَسلََّم: " الصَّائُِم ب َ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 [ 2وَلَيَالٍ عَشْرٍ{ ]الفجر:    الْفَجْرِ }وَ   : الْعَمَلِ فِيهِن  قَالَ اهللُ عَز  وَجَلَّ لِاجْتِهَادِ بِ رِ مِنْ ذِي الْحِج ةِ بِا تَخْصِيصُ أَي امِ الْعَشْ 
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ثَ نَا احْلََسُن  ِشيَّ اِبْلُكوفَِة، َأْخرَبَُهْم، َحدَّ يَّ ْبَن حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيٍد اْلُقرَ اِفُظ، ِإَجازًَة َأنَّ َأاَب احْلََسِن َعلِ أَنْ بََأِن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  3468
ثَ ُعْقَبَة احْلَضْ ُن  اِب، َحدَّثَ نَا َعيَّاُش بْ دَّثَ نَا زَْيُد ْبُن احْلُبَ ِمِري ، حَ َعا الْ ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن   ِِن َخرْيُ ْبُن نُ َعْيٍم، َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َرِمي ، َحدَّ

ُ    اَل:َعْن َجاِبٍر، قَ    َواْلَوت ُْر يَ ْوُم َعَرَفَة، ْلَعْشُر َعْشُر اأْلَْضَحى،  قَاَل:" ا  ٍر،شْ َعَلْيِه َوَسلََّم: َواْلَفْجِر َولَيَاٍل عَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْبِن اْلُمْرَتِفِع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  ْبِن َعْوٍذ اْلرَبَّاُد، َعْن حُمَمَِّد   ََترِيِخ اْلُبَخاِريِّ َعْن َأيِب نُ َعْيٍم، َعْن َأيِب َسِعيِد  النَّْحِر"، َويف   الشَّْفُع يَ ْومُ وَ 

اْلَعشْ رْيِ، قَابَ الز   َوَعَرَفُة، وَ َل:" لَيَاٍل َعْشٍر،  يَ ْوَمنْيِ نَّْحُر، َوالشَّ الُر الثََّماُن،  َوَمْن َتََخََّر َفاَل ْفُع يف  َعَلْيِه،  ِإُْثَ  تَ َعجََّل َفاَل  َفَمْن  ِإُْثَ  ،   
 َعَلْيِه، َوُهَو اْلَوت ُْر" 

 ال المحقق: إسناده رجاله موثقون. # ق
 

ثَ نَا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َحدَّ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ ث َ دَّ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حَ أَبُو عَ ا  ثَ نَ دَّ حَ   -  3469 ُد ْبُن  اَبَلَوْيِه، َحدَّ ثَ نَا َخالَّ
[،  1ِر{ ]الفجر:  ِن اْبِن َعبَّاٍس، }َواْلَفجْ َنْصٍر، عَ   َأيِب  َخِليَفَة ْبِن َحِصنِي ْبِن قَ ْيٍس، َعْن  دَّثَ نَا ُسْفيَاُن، َعِن اأْلََغرِّ، َعنْ ََيََْي، حَ 
َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر{ ]الفجر:  [، قَاَل: " َعْشٌر يف اأْلَْضَحى "، }َهْل يف َذِلَك 2{ ]الفجر: }َولَيَاٍل َعْشرٍ  الن ََّهاِر "، َجرُ قَاَل: " فَ 

 " ِلِذي ِحًجى " [، قَاَل: 5
 هللا اء ن شصالح إ# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا السَِّري  ْبُن ُخَزميَْ  ِإبْ َراِهيُم ْبنُ هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبانَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  - 3470 ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َة، َحدَّ  ِعْصَمَة ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْدُل، َحدَّ
ثَ نَا اأْلَْعَمُش،    َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، لَّ هللاُ َعزَّ َوجَ   الَّيِت أَْقَسمَ  َعبَّاٍس، قَاَل: " اللَّيَايل  َأيِب أَْوىَف، َعِن اْبِن  اَيِد ْبنِ  زِ َعنْ َحدَّثَ نَا َأيِب، َحدَّ

 ْوىَف "  َأيِب أَ ْبنِ ِد فََة ". " َكَذا َوَجْدُت يف ِكتَاِب زايَ يَ ْوُم النَّْحِر، َواْلَوت ُْر يَ ْوُم َعرَ هِبِنَّ اْلَعْشُر اأْلَُوُل ِمْن ِذي احلِْجَِّة، َوالشَّْفُع 
 رجاله ثقات.  # قال المحقق: إسناده

 

َسِن حُمَمَُّد ْبُن ٍر اْلرُتُوَغبِذي ، َحدَّثَ نَا أَبُو احلَْ  أَبُو ِبْشٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاضِ حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر، َأْخرَبانَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر    -  3471
ثَ نَا عَ حَ   ،َأمْحََد ْبِن زَُهرْيٍ  ثَ نَا ْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم، حَ دَّ ثَ نَا ََيََْي، َحدَّ ثَ نَاعَ   دَّ َأْوىَف، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " اْلَعْشُر زُرَارَةُ ْبُن    ْوٌف، َحدَّ

ْبِح، َواْلوَ هللاُ هِبِنَّ لَيَايل َعَشِر ِذي احلِْ  الَّيِت أَْقَسمَ   َفَة " يَ ْوُم َعرَ ُر ت ْ جَِّة، َوالشَّْفُع يَ ْوُم الذَّ
 رجاله ثقات.  # قال المحقق: إسناده

 

أَبُو َسْهٍل    -  3474 اْلمَ َأْخرَباََن  َنْضَرَوْيِه  ْبُن  ْبُن َخَنٍب،  حُمَمَُّد  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَباََن  ْبنُ ْرَوزِي ،  ِإْسَحاُق  يَ ْعُقوَب  أَبُو  ثَ نَا  احْلََسِن  َحدَّ  
َبٍل، َوََيََْي ْبُن َمعِ ، َوَسأََلهُ َأمْحَُد ْبُن حَ  ُمْسِلمٍ ْبنُ ُن  احْلَْريِب ، َحدَّثَ نَا َعفَّا يًعا، َحدَّ   نيٍ ن ْ انََة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن  ثَ نَا أَبُو َعوَ جَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن أَ ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  َُمَاِهٍد، َعِن اْبنِ    ِمنْ إِلَْيِه اْلَعَمَل ِفيِهنَّ ِعْنَد هللِا َواَل َأَحب    أَْفَضلُ مٍ ايَّ ى اَّللَّ
ِم اْلعَ   وا ِفيَها ِمَن الت َّْهِليِل، َوالتَّْكِبرِي، َوالتَّْحِميِد "،  ْشِر، فََأْكِثرُ َأايَّ

ثَُه:  احْلَْريِب : قَاَل أَبُو َعْبِد هللاِ الَ قَ  َبٍل ِحنَي َحدَّ ِثُروا ، يَ ْعِِن فََأكْ نَةَ أْلَِخرُي َغرْيَ َأيِب َعَواا َأَحٌد َهَذا اْلَكاَلُم اقَاَل ِفيهَ ا " مَ  َأمْحَُد ْبُن َحن ْ
 ْعٍد َعنْ  سَ ْبنُ ِكتَاِب الدََّعَواِت، َوذََكَرهُ َمْسُعوُد ْبِن َأيِب زاَِيٍد َوُهَو َمْذُكوٌر يف  ، قَاَل: َوذََكَرهُ أَْيًضا حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن يَزِيَد ِفيَها "

 ُد َبَدَل التَّحْميدِ يَزِيَد، َوقَاَل: التَّمِجي 
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 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن زَُهرْيٍ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، أخربان أَبُو َجْعَفٍر الرَّ   -  3475 ي ،  ْهدِ ن َّ ، َحدَّثَ نَا َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل الزَّاُز، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "ٍد، َعنِ َُمَاهِ  ٍد، َعنْ ايَ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زِ ثَ نَا َمْسُعوُد ْبُن َسْعدٍ َحدَّ  ٍم   اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َما ِمْن َأايَّ

ِم اْلَعْشِر، فَأَ  ْن َهِذهِ  مِ نَّ َواَل َأَحب  إِلَْيِه ِمَن اْلَعَمِل ِفيهِ  َأْعظَُم ِعْنَد هللاِ   يِل " رِي، َوالت َّْهلِ يِد، َوالتَّْكبِ ْحمِ ْكِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن التَّ اأْلايَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ا ْبُن ُمو  هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  - 3477 لِيِد ْبِن َمْزَيَد،  ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلوَ م ، َحدَّ صَ أْلَ َسى، قَااَل: َحدَّ
مِ نَا اأْلَْوزَاعِ  َأيِب، َحدَّث َ ِن َأْخربََ   هللِا، ُيَصاُم َنَارَُها َوَُيَْرُس   اْلَعْشِر َكَقْدِر َغْزَوٍة يف َسِبيلِ ي ، قَاَل: " بَ َلَغِِن َأنَّ اْلَعَمَل يف اْلي َْوِم ِمْن َأايَّ

 ٍة ".  َُيَْتصَّ اُمُرٌؤ ِبَشَهادَ ِإالَّ َأنْ ا ُلهَ لَي ْ 
َثِِن هِبَذَ    َعَلْيِه َوَسلَّمَ َبِِن خَمُْزوٍم، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   ا احْلَِديِث رَُجٌل ِمْن قُ َرْيٍش ِمنْ قَاَل اأْلَْوزَاِعي : َحدَّ

 إلى األوزاعي صحيح سناده # قال المحقق: إ
 

َثِم، َأْخربََ َسنْيِ و ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن احلُْ اِضي أَبُ ْلقَ  اَأْخرَبانَ  -  3479 َذ اْلَكاَزرُوِن ، َحدَّثَ نَا اَن َأمْحَُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن ِخْرزَا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْْلَي ْ
بْ  ثَ نَ ُموَسى  اأْلَْنَصاِري ، َحدَّ ِإْسَحاَق  اْلَمِلكِ ُن  ْبِن َعْبِد  يَزِيَد  ْبُن  ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاءِ  َصْفَوانَ َعنْ ،  ا َخاِلُد  َأيِب   َيَساٍر، َعْن  ْبِن   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسيُِّد الش ُهو ، قَاَل: قَاَل رَ يٍد اْْلُْدرِيِّ عِ سَ   ًة ُذو احلِْجَِّة " ِر َشْهُر رََمَضاَن َوَأْعظَُمَها ُحْرمَ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يف. # قال المحقق: إسناده ضع

 

مَِّد ْبِن َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ   حْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد احْلَاِفُظ،، َحدَّثَ نَا أَبُو َعِليٍّ اِد هللِا احْلَاِفظُ مَُّد ْبُن َعبْ رَباََن حمَُ َأخْ   -  3481
يْ ُنورِي   ثَ نَا  ، حَ ي  ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد اأْلَْزدِ ، َحدَّ َوْهٍب الدَّ ثَ نَا ََيََْي ْبنُ ََيََْي ْبُن ِعيَسى الرَّْملِ دَّ ، َحدَّ  ي ، َعْن َعِديِّ ي وَب اْلَبَجلِ  أَ ي 

ٍم أَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْبِن ََثِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،    َواَل   ِعْنَد هللاِ َضلُ فْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َأايَّ
ِم الْ   لَّ ِمْن َهِذهِ َوجَ  َأَحب  ِإىَل هللِا َعزَّ  اْلَعَمُل ِفيِهنَّ  ُم الت َّْهِليِل َوالتَّكْ َعْشِر، فََأْكِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن الت َّْهِليِل َوالتَّْكِبرِي، فَ اأْلَايَّ َا أايَّ ِبرِي ِإنَّ

 ائَِة ِضْعٍف " عمِ َمَل ِفيِهنَّ ُيَضاَعُف َسبْ ُل ِبِصيَاِم َسَنٍة، َواْلعَ َها يَ ْعدِ ن ْ  مِ َوِذْكِر هللِا، َوِإنَّ ِصيَاَم يَ ْومٍ 
 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #

 

 [ 3وج:   وَجَلَّ: }وَشَاهِد  وَمَشْهُود { ]الب تَخْصِيصُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِالذِّكْرِ. قَالَ اهللُ عَز  
 

احْلَُسنْيِ   -  3484 أَبُو  اْلَفضْ بْ   َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  ُن  اْلَقطَّاُن،  ْبُن حمَُ ِل  ث َ ِإَْسَاِعيُل  الصَّفَّاُر، َحدَّ ْبُن حمَُ مٍَّد  هللِا  َعْبُد  أَي وَب،  نَا  ْبِن  مَِّد 
نَ  ثَ نَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ لُ ْرَمَلَة،  حَ   يِب  قَ ْزَعَة، َعْن َأيِب اْْلَِليِل، َعْن أَ َة، َعْن َداُوَد ْبِن َشابُوٍر، َعْن َأيِب َحدَّ ُغ ِبِه النَِّبَّ َعْن َأيِب قَ تَاَدَة، يَ ب ْ

 ِم َعاُشورَاَء َكفَّارَةُ َسَنٍة " يَ ْوِم َعَرفََة َكفَّارَةُ َسَنٍة َوالَّيِت تِليَها، َوَصْوُم يَ وْ لََّم: " َصْوُم   َعَلْيِه َوسَ َصلَّى اَّللَُّ 
 المحقق: إسناده رجاله موثقون.  # قال
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َعلِ انَ ربََ َأخْ   -  3486 َعْبَدانَ ي     ْبِن  َأمْحََد  الصَّفَّارُ   ،ْبُن  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  ُسَلْيمَ َحدَّثَ نَا  َحدَّثَ نَا   ، اأْلَْسَفاِطي  ثَ نَا  َحدَّ َأمْحََد ،  ْبُن  اُن 
  ، ُروٍق، َعْن َعاِئَشَة،  َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َمسْ اِلٍح، َعنْ صَ   نِ  ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، َعْن َدْلَُّْم بْ َحدَّثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعنْ اْلَواِسِطي 

  أَْلِف يَ ْوٍم "  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِصيَاُم يَ ْوِم َعَرَفَة َكِصيَامِ  َصلَّى اَّللَُّ َكاَن َرُسوُل هللاِ   ْت:قَالَ 
 عيف. # قال المحقق: إسناده ض

 

ثَ نَا اَن حُمَمَُّد ْبُن ُعثْ ِد الزَّاِهُد، َأْخربََ ُد ْبُن َعْبِد اْلَواحِ ْخرَباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَّ اِفُظ، أَ حلَْ  اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  -  3487 ، َحدَّ َماَن اْلَعْبِسي 
ثَ نَا ُسَلْيَماُن بْ ِن ْبِن َبكَّاٍر، َحدَّثَ نَا اْلَولِي َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق،    َثِِن َدْْلَُم ْبُن َصاِلٍح،َسى، َحدَّ ُمو ُن  ُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ

ْنَت اَي َمْسُروُق  اَي َجارِيَةُ اْسِقيِه َعَساًل، َوَما أَ  ِئَشَة يَ ْوَم َعَرَفَة، فَ َقاَل: اْسُقوِن، فَ َقاَلْت َعاِئَشُة: "َدَخَل َعَلى َعاُروٍق، أَنَّهُ  َمسْ َعْن  
َأَتََ إِ   اَل ِبَصائٍِم؟ "، فَ َقاَل:   أَ ّنِ  يَ ْوَم  َيُكوَن  َأْن  َويَ ْوُم يَ ْوُم َعَرَفَة  لَْيَس َكَذِلَك  "    ْضَحى، فَ َقاَلْت َعاِئَشُة:وَُّف  اإْلَماُم،  يُ ْعَرُف  يَ ْوَم 
ْعَت اَي َمْسُروُق أَ النَّْحِر يَ ْوَم يُ ْنَحُر اإْل  ُ َعَلْيِه وَ َماُم َأَو َما َسَِ  ْوٍم؟ " ْعِدلُهُ ِبَصْوِم أَْلِف ي َ َم َكاَن ي َ لَّ سَ نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَ َأخْ   -  3489 َأمحَْ رَباََن  احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  يَزِيدَ بُو  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  َمْنَدهٍ  اْلَقْزوِ   ُد  ْبُن  حُمَمَُّد  َحدَّثَ نَا  يِِن ، 
ثَ نَا َبْكُر ْبُن بَ ب ََهاِن  صْ اأْلَ  ثَ نَا حُمَمَّدُ ، َحدَّ ثَ نَا عَ ُن َأيِب مُحَْيدٍ بْ   كَّاٍر، َحدَّ ثَ ُر ْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: َكاَن َأكْ ، َحدَّ

 ْْلرَْيُ، َوُهوَ ْمُد، بَِيِدِه اُه، َلهُ اْلُمْلُك َوَلهُ احلَْ  َوْحَدهُ اَل َشرِيَك لَ  ِإالَّ هللاُ لَهَ إِ    َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َعَرَفَة: " اَل ُدَعاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، َحدَّثَ نَا َخِليفَ بَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَسْ ثَ نَا عَ َحدَّ ، ْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ  - 3490 ثَ نَا  ةُ َفاِطي  ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " مَ َفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ صَ ُسَلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َعْن رَُجٍل ِمْن َعْبِد قَ ْيٍس، َعِن الْ ُمْعَتِمُر ْبُن  الْ    نْ لَّى اَّللَّ
تَاِب َرَويْ نَا يف َهَذا اْلَمْعََن ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُصواًل يف كِ َعَرَفَة ". " وَ َعَرَفَة ِإىَل    نْ ْوَم َعَرَفَة ُغِفَر َلهُ مِ نَهُ َوََسُْعهُ َوَبَصُرهُ ي َ ِفَظ ِلَساحَ 

 احْلَجِّ " 
 .ه رجل لم يسمفي # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو عَ   -  3491 احلَْ  هللاِ ْبدِ َأْخرَباََن  اْلعَ   أَبُو  ثَ نَا  ْبُن عَ بَّاِس اأْلَصَ اِفُظ، َحدَّ احْلََسُن  ثَ نَا  َعفَّاَن، َحدَّثَ نَام ، َحدَّ ْبِن  ْبُن   ِليِّ  ُعب َْيُد هللِا 
ذَ  ْبِن  ُعَمارََة  َعْن  َُمَاهِ ُموَسى،  َعْن  اْلُماَل،  بَ يَّاِع  }اذُْكُروا  ٍد،ْكَواَن،  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َأايَّ   هللاَ   َعِن  ]البقرة: يف  َمْعُدوَداٍت{  ٍم 

ُم الْ 203 ُم [، قَاَل: " َأايَّ َم آاَبئِ ُم النَّْحِر "، قَاَل: " وََكاَن اْلُمْشرُِكوَن َيِْلُسوَن يف اْلَمْعُلوماُت َأايَّ َعْشِر َواأْلَايَّ ِهْم  احْلَجِّ فَ َيْذُكُروَن أايَّ
رُِكْم آابءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا{ وا هللاَ َكذِكْ ْساَلِم }اذُْكرُ إْلِ َجلَّ َعَلى َرُسوِلِه يف اَع، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ وَ ُم َأجَْ َمهُ وْ َوَما يَ ُعد وَن ِمْن أَْنَساهِبِْم ي َ 

 َو َخطَأٌ، َوالصَِّحيُح َما " ". " َهَكَذا َوَجْدتُهُ َوهُ 
 حقق: إسناده فيه من لم اعرفه. # قال الم
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ثَ نَا ِإبْ َراِهيمُ مَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َأْخرَباََن أَبُو ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحمَُ و عَ هُ أَبُ انَ َأْخربََ  - 3492 ثَ نَا   اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّ ْبُن َمْرزُوٍق، َحدَّ
ثَ نَ َعفَّانُ  ُم  اْبِن َعبَّ   نِ ، عَ ا أَبُو ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ُهَشْيٍم، َحدَّ ُم الْ اٍس، قَاَل: " اأْلَايَّ ِر،  َعشْ اْلَمْعلُوَماُت َأايَّ
ُم التَّْشرِيِق " ُم اْلَمْعُدوَداَواأْلَايَّ   ُت أايَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

 [ 2لفجر:  عَشْرٍ{ ]ا لٍ  يَا الَ اهللُ عَز  وَجَلَّ: }وَالْفَجْرِ وَلَ  شَهْرِ الْمُحَر مِ بِالذِّكْرِ. قَ صِيصُ تَخْ 
 

ثَ نَا َسِعيُد  و َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حَ ُن قَ تَاَدَة، َأْخرَباََن أَبُ  أَبُو َنْصِر بْ َأْخرَبانَ   -  3494 ْبُن َمْنُصوٍر، َحدَّثَ نَا دَّ
اِن ، َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن بْ نُوُح ْبُن ق َ  [، قَاَل: " 1َعْشٍر{ ]الفجر:  ٍل  ُقوُل يف }اْلَفْجِر َولَيَانَّ اْبَن َعبَّاٍس، َكاَن ي َ َصٍن، أَ حمِْ   نُ ْيٍس احْلُدَّ

 َفْجُر ُهَو اْلُمَحرَُّم َفْجُر السََّنِة " الْ 
 اله موثقون لكن فيه انقطاع جر # قال المحقق: إسناده 

 

 اشُورَاءَ بِالذِّكْرِ تَخْصِيصُ عَ 
 

أَ ِلي  عَ   َأْخرَبانَ   -  3502 ْبُن  ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ   ثَ نَا َعْبدُ ثَ نَا  مْحََد  ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ َأيِب   َأمْحَُد  ْبُن  ْبُن   هللِا  اأْلَْعَلى  ثَ نَا َعْبُد  نْ يَا، َحدَّ الد 
ثَ نَ  ْعُت اْبَن َأيِب ُمَلْيَكَة، يَ ُقو ا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن اْلَوْرِد، قَ مَحَّاٍد، َحدَّ  الَ َد، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: قَ ْيَد هللِا ْبَن َأيِب يَزِي ْعُت ُعب َ َسَِ   ُل:اَل: َسَِ
ُ عَ َرُسوُل هللِا صَ  يَ لَّى اَّللَّ  اُشورَاَء " اِم ِإالَّ َشْهُر رََمَضاَن َويَ ْوُم عَ َلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس لِي َْوٍم َفْضٌل َعَلى يَ ْوٍم يف الصِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبنُ   َأْخرَبانَ   -  3503 هللِا  بْ   َعْبُد  َعْبدِ ََيََْي  بِب َْغَدا  ِن  الس كَِّري ،  الصَّفَّاُر،  اجْلَبَّاِر  حُمَمٍَّد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َأْخرَباََن  ْبُن َد،  َأمْحَُد  َحدَّثَ نَا 
ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاقِ  ، عَ   اِهٍد، َعْن َحْرَمَلَة ْبنِ ، َعْن َمَُ ورٌ صُ ، َأْخرَباََن الث َّْوِري ، َأْخرَباََن َمنْ َمْنُصوٍر، َحدَّ بَاِنِّ قَاَل:   َأيِب قَ تَاَدَة،ْن  ِإاَيٍس الشَّي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِصيَاِم يَ ْومِ ُسِئَل رَ  َقاَل: "  ف َ   َة،َنَة "، َوُسِئَل َعْن ِصيَاِم يَ ْوِم َعَرفَ َعاُشورَاَء، فَ َقاَل: " يَُكفَُّر السَّ   ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ًة ".  لَ َماِضَيًة َوَسَنًة ُمْست َْقب َ َكفَُّر َسن ََتنْيِ، َسَنًة يُ 

 ََيََْي اْلَقطَّاُن، َعِن الث َّْوِريِّ   َرَواهُ وََكَذِلكَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

َعبْ   -  3504 َأمْحََد  أَبُو  اْلمُ َأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  هللِا  ارِّ هَ ُد  أَبُو  َجاِن   َأْخرَباََن  ي َ ْلَعْدُل،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَ عْ اْلَعبَّاِس  َحدَّ ا  ُقوَب، 
ثَ نَا أَبُو َداُوَد احْلََفِري ، َعنْ   احْلََسُن ْبنُ  بَاِنِّ  ُسْفيَاَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيِب  َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، َحدَّ َمْوىًل   نْ ، عَ اْْلَِليِل، َعْن َحْرَمَلَة الشَّي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصْوُم َعاُشورَاءَ قَ تَاَدَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ا  يِب قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب أِلَ  َة َكفَّارَةُ َسَنٍة   َكفَّارَةُ َسَنٍة، َوَصْوُم َعَرفَ َّللَّ
َلهُ َوَسَنٍة ب َ   ْعَدهُ ".  قَ ب ْ
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، َعْن َأيِب   َمَلَة ْبِن ِإاَيسٍ  أَنَّهُ قَاَل: َعْن َحرْ ُصوٍر، َغرْيَ نْ  مَ وََكَذِلَك َرَواهُ َجرِيٌر، َعنْ  بَاِنِّ  َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب قَ تَاَدَة، أَْو َعْن َمْوىَل   الشَّي ْ
، َعْن َأيِب ق َ َوااَيِت ِفيِه رَِوايَِة َعْبِد هللِا  قَ تَاَدَة، َوَأَصح  الرِّ   َضى   َكَما مَ َدةَ تَاْبِن َمْعَبٍد الّزِمَّاِنِّ

 من لم يسم ه في # قال المحقق: إسناده 
 

 صَوْمُ التَّاسِعِ مَعَ الْعَاشِرِ 
 

بْ   -  3510 َعْبُد هللِا  ثَ نَا  اْلَفْضِل، َحدَّ ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن سُ َأْخرَباََن  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َجْعَفٍر، َحدَّ احْلَُمْيِدي ، َحدَّث َ ُن  َثِِن  ا نَ ْفيَاَن، َحدَّ
َلى، عَ ْفيَاُن،  سُ  ، َعنْ َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " لَِئْن بَ َقيْ ِه: َأنَّ َرسُ بِيِه، َعْن َجدِّ  أَ ْن َداُوَد ْبِن َعِليٍّ ُت وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلهُ   . َأْو بَ ْعَدهُ يَ ْعِِن يَ ْوَم َعاُشورَاَء "  أَلََمْرُت ِبِصيَاِم يَ ْوٍم قَ ب ْ
َع ابْ قَاَل ُسْفيَا لَ ُن: َسَِ   أَُميََّة " يَث ِمْن َداُوَد يف زََمِن َبِِن ى َهَذا احْلَدِ ُن َأيِب لَي ْ

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
 

ث َ ُن ِإَْسَابْ   ي   ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن َعلِ َأمْحَدَ ْلَمالِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد ا  -  3511 نَا َمْنُصوُر ْبُن  ِعيَل الشَِّعرِيي ، َحدَّ
ثَ نَا  احِ َأيِب ُمزَ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن  ُهَشْيٌم، َعِن اٍم، َحدَّ َلى، َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍّ وُل هللِا َصلَّى َجدِِّه اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرسُ ْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  لَ ِفيِه اْلي َُهوَد ُصوُموا ق َ  َم َعاُشورَاَء، َوَخاِلُفواوُموا يَ وْ " صُ : اَّللَّ  ْعَدهُ يَ ْوًما " هُ يَ ْوًما َوب َ ب ْ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

 فَصْلٌ 
 

َعلِ   -  3512 ْبنِ َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  َأْخربََ ي   َعْبَداَن،  حمَُ   ثَ نَا  َحدَّ ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  يُ مَّ اَن  ْبُن  هللاِ ُد  َعْبُد  َحدَّثَ نَا  ِإبْ َراِهيَم  وُنَس،  ْبُن   
ثَ نَا  ارِ اْلِغفَ  اْلُمْنَكِدِر، َعْن حمَُ َعْبُد هللِا ْبنُ ي ، َحدَّ ْبِن  َأِخي حُمَمَِّد  اْبُن  َأيِب َبْكٍر  اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر، قَ   اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا مَِّد ْبِن 

ُ عَ   ِه ".  ِلِه طُوَل َسَنتِ هللاُ َعَلى َأهْ َع ِه يَ ْوَم َعاُشورَاَء َوسَّ : " َمْن َوسََّع َعَلى َأْهلِ َوَسلَّمَ  هِ َليْ َصلَّى اَّللَّ
 " َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َكَما  

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

هللِا اْلب َزَّاُز بِب َْغَداَد، ْبِد  ْبُن عَ   حُمَمَّدُ ٍر  ِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َبكْ  ْبِن َأيِب َعِليٍّ احْلَاْبِن َعِليِّ ِد  مَّ ْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حمَُ أَ   -  3513
ْبِن َكَزا حُمَمَِّد  ْبُن  َجْعَفُر  ثَ نَا  الْ َحدَّ ُمَهاِجٍر  ْبُن  َعِلي   َثِِن  َحدَّ ا ٍل،  ُشدَّ ْبُن  َهْيَصُم  َحدَّثَ نَا  اأْلَْعَمُش ح، َورَّاُق،  الْ ٍخ  َبْصِري ،  ثَ نَا  َحدَّ

ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد بْ يِّ ْبِن ُخَشْيشٍ مَُّد ْبُن َعلِ حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن  وَ  ثَ نَا حمَُ  التَِّميِمي  اْلُمْقِرُئ، َحدَّ مَُّد ْبُن  ُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، َحدَّ
ْبِن َعاِصٍم اجْلُْرجَ  ث َ اِن  َأمْحََد  ْبُن رََجاٍء، حَ ، َحدَّ َأيِب نَا َعمَّاُر  ْبُن  ثَ نَا َعِلي   ثَ نَ طَ   دَّ اأْلَْعَمِش، َعْن ا َهْيَصُم ْبُن  اِلٍب، َحدَّ اٍخ، َعِن  ُشدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن    ْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل النَِّب  ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، عَ  سََّع هللاُ َعَلْيِه يَاِلِه يَ ْوَم َعاُشورَاَء وَ  َعَلى عِ عَ َوسَّ َصلَّى اَّللَّ
  ِر َسَنِتِه ". "ائِ يف سَ 
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ث َ  ثَ نَا حُمَمَّدُ تَ َفرََّد ِبِه َهْيَصٌم َعِن اأْلَْعَمِش ". وَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن، َحدَّ ثَ نَا أَ نَا أَبُو َجْعَفٍر، َحدَّ ََي ْبُن َيَْ  دُ محَْ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعاِصٍم، َحدَّ
ثَ نَا ْبِن  ثَُه، َعْن َأيِب َسعِ ِفٍع الصَّاِئُغ اْلَمَدِن  َعْبُد هللِا ْبُن انَ ِعيَسى، َحدَّ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى يٍد اْْلُْدِريِّ ، َعْن أَي وَب ْبِن ِمينَاء، َعمَّْن َحدَّ

ُ َعَلْيهِ    َوَسلََّم بَِنْحِوهِ اَّللَّ
 يف. ضع # قال المحقق: إسناده

 

نْ يَا، َحدَّثَ نَا َخاِلدُ   اَن َأمْحَُد ْبنُ َد ْبِن َعْبَداَن، َأْخربََ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  3514 ثَ نَا اْبُن َأيِب الد  ِخَداٍش،  ْبُن  ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن انَ  ، قَاَل: قَالَ ْن رَُجٍل، َعْن َأيِب َسِعي ِمينَاء، عَ ِن  بْ   ِفٍع، َحدََّثِِن أَي وُب ْبُن ُسَلْيَمانَ َحدَّ ى ُسوُل هللِا َصلَّ  رَ ٍد اْْلُْدِريِّ

ُ َعلَ   سََّع هللاُ َعَلْيِه َسائَِر َسَنِتِه " ْيِه َوَسلََّم: " َمْن َوسََّع َعَلى َأْهِلِه يَ ْوَم َعاُشورَاَء وَ اَّللَّ
 .فيه رجل لم يسم# قال المحقق: إسناده 

 

، َحدَّ َأْخربََ   لِيِِن ،أَبُو َسْعٍد اْلَماَأْخرَباََن    -  3515 َمْعَمُر ْبُن َسْهٍل، ثَ نَا احْلَسُن ْبُن َعِليٍّ اأْلَْهَواِزي ، َحدَّثَ نَا  اَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ثَ نَ َحدَّ  ُنَصرْيٍ، َحدَّ ْبُن  بْ ثَ نَا َحجَّاُج  يَ ْعَلى  َعْن  ذَْكَواَن،  ْبُن  حُمَمَُّد  َعبْ   يٍم، َعنْ َحكِ ِن  ا  َأيِب  ْبِن  ُهَريْ رَ ُسَلْيَماَن  َأيِب  َعْن  َأنَّ  ةَ ِد هللِا،   ،

 َعَلْيِه َسائَِر َسَنِتِه ".  ْهِلِه يَ ْوَم َعاُشورَاَء َوسََّع هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َوسََّع َعَلى ِعيَاِلِه َوأَ هللِا َصلَّى اَّللَُّ َرُسوَل 
ةً َكاَنْت َضِعيَفًة َفِهَي ِإذَ ْن  ُد َوإِ نِيَسا َهِذِه اأْلَ   ، َوهللاُ َأْعَلُم " ا ُضمَّ بَ ْعُضَها ِإىَل بَ ْعٍض َأَخَذْت قُ وَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا  َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلوَ   َحدَّثَ نَا،  اقَ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسحَ رَبَِن  ِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: َأخْ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعبْ   -  3517 رَّاُق، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَّ ْبُن ِبْشٍر، حَ  احْلَُسنْيُ  ُ َعَلْيِه  ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ُد ْبُن الصَّْلِت، َحدَّثَ نَا ُجَوْيرِبٌ، َعِن الضَّحَّاِك، َعِن ادَّ  َصلَّى اَّللَّ

  يَ ْرَمْد أَبًَدا ".  َْثَِد يَ ْوَم َعاُشورَاَء ملَْ َحَل ابإْلِ تَ اكْ  َوَسلََّم: " َمنِ 
ِه احْلَُسنْيِ ْبِن بِ ُر ْبُن مَحَْداَن ْبنِ وََكَذِلَك َرَواهُ ِبشْ  َغرْيِِه، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َوُجَوْيرِبٌ ْشٍر، َومَلْ َأَر َذِلَك يف رَِوايَِة   ِبْشٍر الن َّْيَسابُورِي ، َعْن َعمِّ

 سٍ اُك مَلْ يَ ْلَق اْبَن َعبَّاَوالضَّحَّ ، يفٌ َضعِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 كْرِ  رَجَبٍ بِالذِّ تَخْصِيصُ شَهْرِ 
 

ثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َحدَّث َ   -  3520 َن، َحدَّ   َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ نَا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، َحدَّ  ْبُن ُشَجاٍع،  يدُ اْلَولِ   نَاث َ َدالَّ
ثَ نَا عُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َسِعيٍد، َعْن أبيه َماُن ْبُن َمطٍَر، َعْن َعْبِد اْلَغُفوِر، عَ ثْ َحدَّ َّللَّ
ٍم غُلَِّقْت عَ  َصاَم سَ َمنْ وَ   يَ ْوًما ِمْن رََجٍب َكاَن َكِصيَاِم َسَنٍة،َمْن َصاَم   َعَة َأايَّ َعةُ أَبْ َواِب َجهَ ب ْ ٍم فُِتَحْت ََثَانَِيَة َأايَّ   َم، َوَمْن َصامَ نَّ ْنهُ َسب ْ

ٍم مَلْ َيْسَأِل هللاَ عَ  َلهُ ََثَانَِيةُ أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، َوَمْن َصامَ  ئًا ِإالَّ َأْعطَاُه، َومَ َعَشَرَة َأايَّ اٍد ِمَن  َعَشَر يَ ْوًما اَنَدى ُمنَ َم ََخَْسةَ َصاْن زَّ َوَجلَّ َشي ْ
ْلُت َسيِّئَاِتُكْم َحَسنَاٍت، َوَمْن زَاَد  َف فَاْستَْأِنفِ ُت َلَك َما َسلَ َفرْ السََّماِء: َقْد غَ   رََجٍب زَاَدهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، َويف َشْهرِ  اْلَعَمَل َقْد بَدَّ
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َذِلَك ِلَعْشٍر َخَلْوَن ِمَن  ٍر ِإىَل آِخِر  ةُ ِستََّة َأْشهُ ينَ وا، َوَجَرْت هِبُِم السَّفِ َمَر َمْن َمَعهُ َأْن َيُصومُ وٌح، َوأَ  نُ امَ محَُِل نُوٌح يف السَِّفيَنِة، َفصَ 
 اْلُمَحرَِّم "،  

َماُم أَ    ُأَخّرِْجهُ " ُضوٌع ملَْ َموْ ٌث ْكِر ُكلِّ يَ ْوٍم ِمْن رََجٍب، َوُهَو َحِديَحِديٌث آَخُر يف ذِ  مْحَُد: " َوِعْنِديقَاَل اإْلِ
 ف. : إسناده ضعي # قال المحقق 

 

، َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن   الرَّمْحَِن حُمَمَُّد ْبُن اَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  3522 احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن،  قُ َرْيٍش، َأْخرَباََن    َعْبِد هللِا ْبنِ حْلَُسنْيِ الس َلِمي 
ثَ نَا أَبُو   ث َ عَ زُرْ َحدَّ ، َعْن  ُف ْبُن َعِطيَّ بُو َسْهٍل يُوسُ ا أَ  اأْلَْزِدي ، َحدَّثَ نَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ َة، َحدَّ َة الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا ِهَشاٌم اْلُقْرُدوِسي 

ُ َعَلْيهِ  ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة: " حُمَمَّدِ    رََجٌب َوَشْعبَاُن ".  َيُصْم بَ ْعَد رََمَضاَن ِإالَّ  لََّم ملَْ سَ  وَ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ىَل هللِا تَ َعاىَل ِمْن ُعْهَدَِتا  ُهولُوَن َوُضَعفاُء، َوأاََن أَبْ َرأُ إِ َذا اْلبَاِب َأَحاِديُث َمنَاِكرُي يف رَُواَِتَا قَ ْوٌم َمَْ َوَقْد رُِوَي يف هَ   ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف.

هَ  َها َما "  تَ َقدَّمَ  دْ ا قَ َفِمن ْ  بَ ْعُضَها َوِمن ْ
 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #

 

،  أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن    -  3523 ثَ نَا َخَلُف ْبُن حُمَمٍَّد اْلَكَرابِيِسي  َلٍف، َحدَّثَ نَا َنْصُر ْبُن َمكِّي  ْبُن خَ   بُِبَخاَرى، َأْخرَبانَ احْلَاِفُظ، َحدَّ
غَاِلِب ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن َعطَاٍء، َعْن  ُسْفيَاَن، َعْن  ِن اْبِن َأيِب  ، عَ  ِعيَسى َوُهَو اْلغُْنَجارُ مَحَْزَة، قَااَل: َأْخرَبانَ اُق ْبُن  ْسحَ إِ احْلَُسنْيِ، وَ 

َعلَ َعاِئَشَة، قَاَلتْ   ُ اأْلَ َويُ ،  ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ رََجَب َشْهُر هللاِ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْهُل اجلَْ ْدَعى  ِإَذا َدَخَل َصمَّ، وََكاَن  اِهِليَِّة 
َقِضَي ".   اَل ََيَافُوَن بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا َحّتَّ َضُعوَنَا، وََكاَن النَّاُس يَ نَاُموَن، َوَتَُْمُن الس ُبُل، وَ ْسِلَحت َُهْم َويَ يُ َعطُِّلوَن أَ  بٌ رَجَ   يَ ن ْ

رُ  الَِّذي  َوَهَذا  قُ ْلُت:  َهَذا  َي  وِ "  ِعْنَد  يف  َمْشُهوٌر  اْلِعْلمِ احْلَِديِث  اأْلَْمرَ َأْهِل  َأنَّ  ابلت ََّوارِيِخ  احْلُُرِم َكانَ     اأْلَْشُهِر  َهِذهِ   يف  َعَلى 
َا اْلُمْنَكُر   ِإىَل النَّ اجْلُْمَلِة، َوِإَّنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ ِمْن َهَذا احْلَِديِث رَفَ َعهُ  ِل اإْلِْساَلِم َأْن اَل ُه، وََكاَن َذِلَك يف َأوَّ يَِتِه َعنْ َوارِ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

َأذِ َقاي ُ  تَ َعاىَل تُِلوا ُثَّ  يِع اأْلَْوقَاِت َوبَِقَيْت حُ َن هللاُ  َتْضعِ  يف قَ ْتِل اْلُمْشرِِكنَي يف جَِ اأْلَْشُهِر احْلُُرِم يف  ِفيَها  ْرَمةُ  َواأْلَْوزَاِر  اأْلُُجوِر  يِف 
َة الش ُهوِر ِعْنَد هللِا اثْ نَا َعَشَر َشْهًرا يف ِكتَاِب اَل: }ِإنَّ ِعدَّ الظ ْلِم، فَ قَ   نِ اَيَدِة اْلَمْنِع ِفيِهنَّ عَ اىَل َهِذِه اأْلَْشُهَر بِزِ هللاُ تَ عَ   َخصَّ ِحنَي  

َها َأْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن     يَ ْوَم َخَلَق السََّمَواِت َواأْلَْرضَ هللاِ  هُ  اِفِعي  َرمِحَ لشَّ ُكْم{، َوِلَذِلَك غَلََّظ ا َتظِْلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفسَ   ُم َفاَل َقيِّ الْ ِمن ْ
ُهَما "ِن اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس َرِضيَ َمْن قَ َتَل َخطَأً يف اأْلَْشُهِر احْلُُرِم، َوَرَوى يف َذِلَك عَ هللاُ ِديََة     هللاُ َعن ْ

 ه. # قال المحقق: إسناده وا
 

ثَ نَااْلُمزَكِّي، َأْخرَباََن أَبُ    َأيِب ِإْسَحاقَ و زََكرايَّ ْبنُ رَباََن أَبُ َأخْ  -  3525 ، َحدَّ هللِا ْبُن ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثَ نَا َعْبُد    و احْلََسِن الطََّرائِِفي 
َثِِن ُمَعاِويَ  َأيِب طَ َصاِلٍح، َحدَّ ْبِن  ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ  ابْ ةَ ْلحَ ةُ  َة الش ُهوِر ِعنْ ِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }، َعِن  اثْ نَا عَ   دَ ِإنَّ ِعدَّ َشَر هللِا 

َها َأْربَ َعٌة حُ 36ِكتَاِب هللِا{ ]التوبة:    َشْهًرا يف  [،  36ظِْلُموا ِفيِهنَّ أَنْ ُفَسُكْم{ ]التوبة: ُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل تَ [ ِإىَل قَ ْولِِه }ِمن ْ
ْنَب فِ َة َأْشُهٍر َفجَ َذِلَك َأْربَ عَ   نْ ُكلِِّهنَّ، ُثَّ اْخَتصَّ مِ َتظِْلُموا أَنْ ُفَسُكْم يف  َل: " اَل  قَا يِهنَّ  َعَلُهنَّ َحَرًما، َوَعظََّم ُحُرَماَِتِنَّ، َوَجَعَل الذَّ

 اِبأْلَْجِر َأْعظََم " َأْعظََم، َواْلَعَمَل الصَّاِلَح  
 ن فيه انقطاع ه موثقون لكالرج # قال المحقق: إسناده
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اِبراِن، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ  ِمْن ِكتَاِبِه ابلطَّ أَبُو َنْصٍر َرِشيُق ْبُن َعْبِد هللِا الر وِمي  ِإْماَلءً   ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدََّثِِن اَن أَبُو عَ َأْخربََ   -  3530
إِ  اأْلَْنَصاِري ، َحدَّثَ نَا َخاِلدُ ْبُن  بْ ْدرِيَس  أَبِيِه، َعْن ُسَليْ اْْلَيَّا   نُ   ، َعْن أَ ِج، َعْن  الت َّْيِميِّ اْلفَ   ُعْثَماَن، َعنْ   يِب َماَن  ، قَاَل:  َسْلَماَن  اِرِسيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َلٌة َمنْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ لَ لَّ  َصاَم َذِلَك اْلي َْوَم، َوقَاَم تِْلَك الَم: " يف رََجٍب يَ ْوٌم َولَي ْ َكَمْن َصاَم ِمَن الدَّْهِر  َة َكاَن  ي ْ
 ِمْن رََجٍب، َوِفيِه بَ َعَث هللاُ حُمَمًَّدا "،  اَلٌث بَ َقنْيَ َسَنٍة َوُهَو ثَ  ةَ ِماَئَة َسَنٍة، َوقَاَم ِمائَ 

 ا " َأْضَعُف ِمْن َهَذا َكمَ ْسنَاٍد آَخَر َورُِوَي َذِلَك ِبِِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، َوِإْسَحاُق ْبُن مٍَّد بُِبَخاَرى، َأْخرَباََن َمكِّي  ْبُن َخَلفٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َصاِلٍح َخَلُف ْبُن حمَُ ِفظُ اُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ حُمَمَّ   انَ ْخربََ أَ   -  3531
ثَ نَا َنْصُر ْبُن احْلَُسنْيِ َأمْحََد، قَ  لَّى  صَ   َعْن أََنٍس، َعْن النَِّبِّ ِن اْلَفْضِل، َعْن َأاَبَن،  مَِّد بْ حمَُ   نْ ، َأْخرَباََن ِعيَسى َوُهَو اْلغُْنَجاُر، عَ ااَل: َحدَّ
ُ َعلَ  َلٌة يُْكَتُب لِْلَعاِمِل ِفيَها    ْيِه َوَسلََّم،اَّللَّ ٍث بَ َقنْيَ ِمْن رََجٍب، َفَمْن َصلَّى  َحَسنَاُت ِماَئِة َسَنٍة، َوَذِلَك لَِثاَل أَنَّهُ قَاَل: " يف رََجٍب لَي ْ

 يَ ُقوُل:  يَ َتَشهَُّد يف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ، َوُيَسلُِّم يف آِخرِِهنَّ، ُثَّ  ِمَن اْلُقْرآنِ   تَاِب َوُسورَةٌ ْلكِ  ُكلِّ رَْكَعٍة فَاحِتََة اْشَرَة رَْكَعًة يَ ْقَرأُ يف ثْ َنيَتْ عَ ا ايهَ فِ 
، َواَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، َوهللاُ ُسْبَحاَن هللِا، َواحْلَمْ   َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ ي َعَلى النَِّبِّ َصلِّ هللاَ ِماَئَة َمرٍَّة، َويُ  ئََة َمرٍَّة، َوَيْست َْغِفرُ ْكرَبُ ِماأَ   ُد َّللَِِّ

َمْعِصَيٍة   هُ ِإالَّ َأْن يَْدُعو يف اَءهُ ُكلَّ ُدعَ ُب  َوُيْصِبُح َصائًِما فَِإنَّ هللاَ َيْسَتِجياَء ِمْن أَْمِر ُدنْ يَاهُ َوآِخَرتِِه،  ِماَئةَ َمرٍَّة، َويَْدُعو لِن َْفِسِه َما شَ 
 " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ا  -  3532 حُمَمٍَّد  ْبُن  َخَلُف  َحدَّثَ نَا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَاَوَأْخرَباََن  َحدَّ بُِبَخاَرى،  ُنَصرْيٍ،   ْلَكَرابِيِسي ،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َحْفُص 
ثَ  ، َعْن أََنِس ْبِن  مَيَ، َعْن زَْيدٍ ْبِن َأيِب َمرْ  وحِ ِعيَسى ْبُن ُموَسى، َعْن نُ   ْبُن ََيََْي، َحدَّثَ نَادِّي ُنَصرْيُ جَ  ِِن َحدَّ ، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ  اْلَعمِّيِّ

َوُهَو َشْهُر هللاِ ُهوِر شَ الش  َن   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِخريَةُ هللِا مِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َماِلكٍ  َمْن َعظََّم َشْهَر هللاِ ْهُر رََجٍب   ،  
فَ َقْد عَ  َأْمَر هللاِ رََجٍب  وَ ظََّم  النَِّعيِم،  َجنَّاِت  َأْدَخَلهُ  أَْمَر هللِا  َوَمْن َعظََّم  وَ ،  اأْلَْكرَبَ،  ِرْضَوانَهُ  َلهُ  َفَمْن َعظََّم  َأْوَجَب  َشْهِري  َشْعبَاُن 

ُشِهُر رََمَضاَن َشْهُر أُمَّيِت َفَمْن َعظََّم َشْهَر  اْلِقيَاَمِة، وَ   َوُذْخًرا يَ ْومَ ا  َم َأْمِري ُكْنُت َلهُ فَ َرطً ظََّم َأْمِري، َوَمْن َعظَّ  فَ َقْد عَ انَ ْعبَ َشْهَر شَ 
َتِهْكهُ   رََمَضاَن، َلُه، َوحَ َوَعظََّم ُحْرَمتُهُ َومَلْ يَ ن ْ هللاُ ِبِه   هُ ْيَس َعَلْيِه َذْنٌب َيطْلُبُ  َخَرَج ِمْن رََمَضاَن َولَ َجَوارَِحهُ َظ  فِ ، َوَصاَم َنَارَُه، َوقَاَم لَي ْ

  ." 
َماُم َأمْحَُد: " َهَذا ِإْسنَاٌد ُمْنَكٌر ِِبَرٍَّة، َوَقْد رُِوَي َعنْ  َوِهَُّها يِت أَت َ الَّ   ريِ فَ َقْلِب اَنِفٌر َعْن رَِوايَِة اْلَمنَاكِ هُ َعْن أََنٍس َغرْيِ َهَذا تَ رَْكُتهُ  قَاَل اإْلِ

 ِديُث الَِّذي " ِه، َوَأمَّا احلَْ لَنَا ِبَرمْحَتِ   رُ ا َمْوُضوَعًة َوهللاُ يَ ْغفِ اَل َبْل َأْعَلُمهَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

هللاِ   َأْخرَبانَ   -  3534 َعْبِد  َأْخربََ أَبُو  احْلَاِفُظ،  اْلُمَؤمَّلِ   ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  الْ َحدَّ ،  اَن  الشَّ ثَ نَا  حُمَمٍَّد  ْبُن  ثَ نَا  َفْضُل  َحدَّ ْعرَاِن ، 
ثَ نَا زاَِيٌد الن َمرْيِي ، َعْن أََنٍس، قَاَل:نَا زَاِئَدُة، رِيِري ، َحدَّث َ َوااْلقَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِب  َصلَّ َكاَن النَّ   َحدَّ ِإَذا َدَخَل رََجٌب، قَاَل: " اللُهمَّ ى اَّللَّ
َلةُ اجلُْ  نَا رََمَضاَن "َجٍب، َوَشْعبَاَن، َوبَ لِّغْ نَا يف رَ لَ  كْ اَبرِ  َلٌة َغرَّاُء، َوي َ وََكاَن يَ ُقوُل: " لَي ْ  ْوُم اجْلُُمَعِة يَ ْوٌم أَْزَهُر ". ُمَعِة لَي ْ
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 ُر احْلَِديثِ كَ  زاَِيٍد الن َمرْيِيِّ ُمنْ  ْبُن َأيِب الر قَاِد، َعنْ : زَائَِدةُ ي  ارِ َدةُ ْبُن َأيِب الر قَاِد "، قَاَل اْلُبخَ َمرْيِي ، َوَعْنهُ زَائِ  زاَِيٌد الن  تَ َفرََّد بِهِ 
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

 صَوْمُ شَعْبَانَ 
 

أَبُو َصاِدٍق حمَُ   -  3540 َأمْحََد الصَّْيَداَلِن  َأْخرَباََن  ْبُن  ْبنُ ،  مَُّد  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  ثَ نَا  َأيِب طَ وَب، َحدَّ ْعقُ ي َ   َحدَّ ْبُن  اِلٍب، ثَ نَا ََيََْي 
ثَ نَا أَبُو َسِعيٍد اْلَمْقرُبِي  ح،ثَ نَا ََثِبٌت ا احْلُبَاِب، َحدَّ ُن  َأْخرَباََن زَْيُد بْ  ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد  و اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق  اَن أَبُ َوَأْخربََ   ْلِغَفاِري ، َحدَّ
ثَ نَ خَ ُن َأمْحََد ْبِن َخَنٍب اْلبُ  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بْ َأْخرَبانَ   ُن،ذِّ اْْلَاِلِق اْلُمؤَ  ثَ نَا ا ََيََْي ْبُن  اِري ، َحدَّ ثَ نَا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، َحدَّ َأيِب طَاِلٍب، َحدَّ

َثِِن اْلَمْقربُِ ََثبِ  ْهٍر َما اَل  شَ    ِإّنِ َأرَاَك َتُصوُم يف َل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ ْيٍد، قَا زَ ْبنِ ي ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعْن ُأَساَمَة  ٌت اْلِغَفاِري ، َحدَّ
ٍب َوُشِهِر رََمَضاَن، يَ ْغُفُل ْعبَاُن، قَاَل: " َشْعبَاُن َبنْيَ رَجَ َشْهٍر مثل َما َتُصوُم ِفيِه، قَاَل: " َأي  َشْهٍر؟ "، قُ ْلُت: شَ   اَك َتُصوُم يف َأرَ 

  َصائٌِم "،  ِلي ِإالَّ َوَأانَ مَ ُأِحب  َأْن اَل يُ ْرَفَع عَ يِه َأْعَماَل اْلِعبَاِد، فَ يَ ْرَفُع فِ ، ْنهُ النَّاُس عَ 
 ْيسٍ ، َوُهَو أَبُو اْلُغْصِن ََثِبُت ْبُن ق َ َلْفُظ َحِديِث َعْبِد اْْلَاِلِق، تَ َفرََّد بِِه َهَذا اْلِغَفارِي  

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
 

، َعْن ُأَسامَ َعْن َأيِب     أَُوْيٍس،ْيًضا اْبُن َأيِب  َعْنهُ أَ اهُ َروَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َة ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َكاَن َيُصوُم َرُسوُل هللِا َصلَّى  َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َم  اَّللَّ
َم اَل َيَكاُد ي ُ  َم اَل فَ َيْسرُِد اأْلَايَّ ُهَما ِإْن  َيَكاُد َيَدعُ  اَل ْن ُكلِّ ُجَُعٍة يَ ْوَمنْيِ ُم، قَاَل: وََكاَن َيُصوُم مِ اُد َيُصو َيكَ   ْفِطُر، ويُ ْفِطُر فَ َيْسرُِد اأْلَايَّ

َيُكواَن ِمْنُه، وَكَ َكانَ  َل هللِا ُسو رَ   ُهوِر َشْعبَاُن، قَاَل: فَ ُقْلُت لَُه: ايَ اَن َأْكثَ َر َما َيُصوُم ِفيِه ِمَن الش   ِمْن ِصيَاِمِه الَِّذي َيُصوُم َوِإْن مَلْ 
َواْْلَِميِس،    واَن ِمْنُه؟، قَاَل: " َأي  يَ ْوَمنْيِ؟ "، فَ ُقْلُت: ااِلثْ َننْيِ َوِإْن مَلْ يَكُ ِمْن ِصيَاِمَك    انَ ِمْن ُكلِّ ُجَُعٍة ِإْن كَ   أَيْ ُتَك َتُصوُم يَ ْوَمنْيِ رَ 

ُتَك : قُ ْلُت: رَأَي ْ الَ َعَمِلي َوَأاَن َصائٌِم "، قَ َأاَن ُأِحب  َأْن يُ ْعَرَض  َلِمنَي فَ َعاالْ يُ ْعَرُض ِفيِهَما اأْلَْعَماُل َعَلى َربِّ  قَاَل: " َذاَك يَ ْوَماِن  
قَاَل:  َتُصوُم يف  الش ُهوِر؟،  ِمَن  َغرْيِِه  يف  َتُصوُم  اَل  َما  َشْعبَاَن  َعْنهُ    النَّاُس  يَ ْغُفُل  َشْهٌر  َذاَك  تُ ْرَفعُ "  َوِفيِه  َورََمَضاَن،  رََجٍب   َبنْيَ 

 . َأاَن َصائٌِم "ي وَ ُأِحب  َأْن يُ ْرَفَع َعَملِ َربِّ اْلَعاَلِمنَي فََأاَن  ْعَماُل لِ اأْلَ 
ِري ، لسَّ  ادَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيدٍ مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الض َبِعي ، حَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  3541

ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن أَ حَ  َثِِن أَ دَّ ، َعْن ْوىَل ُعَقْيٍل. َفذََكَرُه، َوَرَواهُ أَْيًضا َعْبُد الرَّمْحَِن ُت ْبُن قَ ْيٍس مَ اْلُغْصِن ََثبِ  بُويِب أَُوْيٍس، َحدَّ ْبُن َمْهِديٍّ
 ْعبَانَ شَ  رِ ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ يف ِذكْ ََثِبِت ْبِن قَ ْيسٍ 

 قون. قال المحقق: إسناده رجاله موث# 
 

 عْبَانَ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَ 
 

ُموسَ   -  3546 ْبُن  َوحُمَمَُّد  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن  أَبُو  َأْخرَباََن  قَااَل:  ْبنُ   ُهوَ   ى،  حُمَمَُّد  ثَ نَا  اَق،  ْسحَ إِ   اأْلََصم ، َحدَّ
ثَ نَا، َوَأْصَبُغ ْبُن اْلَفرَ رَباََن َخاِلُد ْبُن ِخَداشٍ َأخْ  َمِلِك، ْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد الْ اْبُن َوْهٍب، َعْن عَ   ِج، قَااَل: َحدَّ
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ثَُه، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَِّد  َأنَّ ُمْصَعَب ْبَن َأيِب ِذْئبٍ  ِه، َعْن َجدِِّه: َعِن ا، َعْن أَبِيِه، َأْو َعْن عَ يِب َبْكرٍ  أَ ْبنِ َحدَّ  َعَلْيِه ِبِّ َصلَّى اَّللَُّ لنَّ مِّ
نْ يَا لَي ْ وَ  " ْلِبِه شَ  ق َ يف   ِلُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ رَُجٍل ُمْشِرٍك َأوْ   َلَة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن فَ ي َْغِفرُ َسلََّم، قَاَل: " يَ ْنِزُل هللاُ ِإىَل السََّماِء الد   ْحنَاءُ 

 
ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ا بُو َبْكٍر حُمَمَّ ، َأْخرَباََن أَ ظُ  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَبانَ   -  3547 ثَ نَا يَ ْعُقوُب ُد ْبُن ََيََْي اْلَورَّاُق، َحدَّ حْلَاِفُظ، َحدَّ

اْبِن   ُهَو ِمْن َوَلدِ ِد اْلَمِلِك، وَ بْ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن عَ ْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث،  َوْهٍب، عَ ُن  بْ   ْيِد ْبِن َكاِسٍب، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللاِ ْبُن محَُ 
دِّي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن عَ مُحَْيٍد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَقاِسِم   ِه، َعْن َجدِِّه َأيِب َبْكٍر الصِّ  َصلَّى ِن النَِّبِّ عَ   ِق،مِّ

ُ َعَلْيِه   الَّ ِإْنَسااًن يف قَ ْلِبِه َشْحنَاءُ َأْو ُمْشرًِكا اِبهلِل " ُكلِّ نَ ْفٍس إِ نَّهُ قَاَل: " لِ أَ  َوَسلََّم َفذََكَرُه، َغرْيَ اَّللَّ
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

الْ وَأْخربََ   -  3550 اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  بِب َغْ اَقطَّ اَن  بْ ُن،  َسْهِل  أَبُو  أخربان  اْلَقطَّاُن، َحدَّ َداَد،  زاَِيٍد  بْ ث َ ِن  ِإْسَحاُق  احْلََسِن  نَا  ُن 
 َصلَّى  النَِّبِّ َعنِ :  ٍل، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة احْلَْضَرِميِّ زاَِيٍد، َعِن احْلَجَّاِج، َعْن َمْكُحو   ْريِب ، َحدَّثَ نَا َعفَّاُن، َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبنُ احلَْ 

ُ َعَلْيِه وَ  َلةِ اَّللَّ  اِحَن ". "  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ أِلَْهِل اأْلَْرِض ِإالَّ اْلُمْشِرَك َواْلُمشَ بَاَن يَ ْغِفُر نِّْصِف ِمْن َشعْ ال َسلََّم قال: " يف لَي ْ
َورُِوَي   ُمْرَسٌل ".  َأيِب َهَذا  َعْن  َمْكُحوٍل،  َعْن  آَخَر  ث َ ِمْن َوْجٍه  اْلُْ عْ   النَِّبِّ صَ َلَبَة  َعِن   ، َوَسلَّ َشِِنِّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أَْيضً مَ لَّى  َوُهَو  َبنْيَ  ،  ا 

 ٍل، َوَأيِب ثَ ْعَلَبَة ُمْرَسٌل َجيٌِّد َكَما " َمْكُحو 
 ن.رجاله ثقات إال أن الحجاج مدلس وقد عنعده إسنا# قال المحقق: 

 

اْلفَ   -  3551 أَبُو طَاِهٍر  ِباَللٍ َأْخرَبانَ   ُه،ِقيَأْخرَباََن  ْبُن  أَبُو َحاِمِد  بْ   ثَ نَا حُمَمَُّد  اأْلَ ، َحدَّ ِإَْسَاِعيَل  ثَ نَا  ُن  اْلُمَحاِريِب ، َعِن مْحَِسُي، َحدَّ
، َعِن النَِّبِّ ِصِر ْبِن َحِبيٍب، َعِن َمْكُحوٍل، َعْن  اأْلَْحَوِص ْبِن َحِكيٍم، َعِن اْلُمَها : "  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ لَّى اَّللَُّ صَ   َأيِب ثَ ْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ

َلةُ النِّ   َحّتَّ َيَدُعوهُ "  ، َوَيدَُع َأْهَل احْلِْقِد حِبِْقِدِهمْ  ِإىَل َخْلِقِه فَ ي َْغِفُر لِْلُمْؤِمِن، َومُيِْلي لِْلَكاِفرِينَ َن اطََّلَع هللاُ ِف ِمْن َشْعبَاصْ ِإَذا َكاَن لَي ْ
 لبة لم يسمع من أبي ثع  لقوي، ومكحولاب س لي# قال المحقق: إسناده 

 

ث َ ْزَهِريِّ اْْلََرِوي ، َحدَّ ثَ نَا أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اأْلَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّ   -  3554 نَا  ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس، َحدَّ
اْبنِ  َأِخي  اْبُن  ث َ ْهبٍ وَ   أَبُو ُعب َْيِد هللِا  ُمَعا، َحدَّ ثَ نَا  الْ نَا َعمِّي، َحدَّ ْبُن َصاِلٍح، َعِن  ْبِن احلَْ عَ ِويَةُ  َأنَّ َعااَلِء  ِئَشَة، قَاَلْت: قَاَم اِرِث، 

َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ اَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُيَصلِّي فََأطَاَل  اللَّْيِل  ِمَن  َقْد قُبِ َم  أَنَّهُ  ْيُت َذِلَك قُْمُت َحّتَّ َلمَّا رَأَ ف َ   َض،لس ُجوَد َحّتَّ ظَن َْنُت 
ِمَن الس ُجوِد، َوفَ رََغ ِمْن َصاَلتِِه، قَاَل: " اَي َعاَلمَّا رََفَع رَ ، فَ َرَجْعُت، ف َ كَ رَّْكُت ِإهْبَاَمهُ فَ َتَحرَّ حَ  أَْو اَي مُحَرْيَاءُ ظَن َْنِت َأنَّ ْأَسهُ   ِئَشةُ 

َلٍة َهِذِه؟  قُِبْضَت ِلطُوِل ُسُجوِدَك، فَ َقاَل: "    أَنَّكَ  هللِا َوَلِكِنِّ ظَن َْنُت  اَي َرُسولَ   هللاِ النَِّبَّ َخاَس ِبِك؟ "، قُ ْلُت: اَل وَ  أََتْدرِيَن َأيَّ لَي ْ
َأْعَلُم، قَاَل: ""، ق ُ  َوَرُسولُهُ  النِّْصِف ِمْن َشْعبَانَ   ْلُت: هللاُ  َلةُ  لَي ْ يَطُْلُع َعَلىَهِذهِ  َعزَّ َوَجلَّ  ِمْن  ِدِه يف لَ بَاعِ   ، ِإنَّ هللاَ  النِّْصِف  َلِة  ي ْ
لِْلُمْست َغْ َشْعبَ  َويَ ْرَحمُ ِفرِ اَن فَ ي َْغِفُر  اأْلَْزَهِري  اْلُمْسرَتْمِحِ   يَن،  احْلِْقِد َكَما ُهْم ". قَاَل  َأْهَل  ُر  َويُ َؤخِّ يُ َقاُل نَي،  ِبَك  َقْد َخاَس  : " قَ ْولُهُ 

 َقْد َخاَس ِبِه، "   َحقَّهُ تِهِ ؤْ لرَُّجِل ِإَذا َغَدَر ِبَصاِحِبِه فَ َلْم ي ُ لِ 
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 يف َهَذا اْلبَاِب َأَحاِديُث   َأْعَلُم، َوَقْد رُِويَ  اْلَعاَلء ْبُن احْلَاِرِث َأَخَذهُ ِمْن َمْكُحوٍل َوهللاُ ْرَسٌل َجيٌِّد َوَُيَْتَمُل َأْن َيُكونَ َهَذا مُ قُ ْلُت:  
َها َحدِ يف ِكتَا انَ رْ ، رَُواَُتا قَ ْوٌم ََمُْهولُوَن، َقْد ذَكَ َمنَاِكريُ   يَثنْيِ " ِب الدََّعَواِت ِمن ْ

 . منقطعرجاله ثقات لكنه # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َأْخرَباََن أَبُو َجعْ   -  3555 ثَ نَا َجاَفٍر الرَّزَّاُز، َحدَّ ٍح ُن ُصب َيْ  بْ ِمعُ ُن َأمْحََد الّراَِيِحي ، َحدَّ
، َحدَّثَ نَا   اْلَعزِ الرَّْمِلي  َعْبِد  ْبُن  َداُوَد  يَمْرُحوُم  َعْن  الرَّ ِز،  َعْبِد  ُعْثَمانَ ْبِن  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  ْبِن َحسَّاَن،  ِهَشاِم  َعْن  َأيِب   مْحَِن،  ْبِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اْلَعاِص، َعِن النَِّبِّ صَ  ِفَر لَُه، َهْل  ْست َْغِفٍر فََأغْ مُ  اَنَدى ُمنَاٍد: َهْل ِمْن َلةُ النِّْصِف ِمْن َشْعبَانَ َكاَن لَي ْ ا  ِإذَ لَّى اَّللَّ
ئًا ِإالَّ أُعْ مِ   ْشِرٌك " ِطَي ِإالَّ زَانَِيٌة ِبَفْرِجَها َأْو مُ ْن َساِئٍل فَأُْعِطَيهُ َفاَل َيْسَأُل َأَحٌد َشي ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا  ، َوحمَُ احْلَاِفظُ أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن    -  3556 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى   أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ مَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا َساَل ْبِن حَ  ، َعْن    يُل، َعنْ وِ الطَّ ُم ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخرَباََن َساَلٌم  يَّاَن اْلَمَداِئِِن ، َحدَّ   يٍد اْْلُْدِريَّ، عِ َأيِب رُْهٍم، َأنَّ أاََب سَ ُوَهْيٍب اْلَمكِّيِّ

أاََب َسِعيٍد َحدِّْثِِن ِبشَ َدَخَل َعَلى َعا َعاِئَشُة: اَي  َلهُ  ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّ ِئَشَة، فَ َقاَلْت  ْعَتهُ  َوُأَحدِّثُ ْيٍء َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُ ا  ِبَِ َك  ى اَّللَّ
ُ َعَليْ لَّ ِعيٍد: َكاَن َرُسوُل هللِا صَ هُ َيْصَنُع، قَاَل أَبُو سَ رَأَيْ تُ  ي نُورًا، ا َخَرَج ِإىَل َصاَلِة الص ْبِح، قَاَل: " اللُهمَّ اْمَْلْ ََسْعِ ِه َوَسلََّم ِإذَ ى اَّللَّ

ا، َوَعظِّْم ْن حَتْيِت نُورً مِ ا، َوِمْن فَ ْوِقي نُورًا، وَ نُورًا، َوَعْن ِِشَايل نُورً مَيِيِِن    نْ َوعَ  َيَديَّ نُورًا، َوِمْن َخْلِفي نُورًا،  َوَبَصِري نُورًا، َوِمْن َبنْيَ 
 يل نُورًا " ُثَّ ات ََّفَقاالن وَر ِبَرمْحَِتَك ". َويف رَِوايَِة حُمَمٍَّد: " َوَأْعِظْم  يلَ 

َعا هللِا َصلَّ قَاَلْت  َرُسوُل  َعَليَّ  َدَخَل  اِئَشُة:  َعَليْ َّللَُّ ى  َعْنهُ   فَ َوَضَع  َوَسلََّم  َيْستَ   ِه  مَلْ  ف َ تِ ثَ ْوبَ ْيِه ُثَّ  قَاَم  َأْن  فَأَ مَّ  َغرْيَةٌ َلِبَسُهَما  َخَذْتِِن 
الش َهَداِء،  ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمنَاِت وَ ُر لِْلمُ ْغفِ ت َ تُهُ اِبْلَبِقيِع بَِقيِع اْلَغْرَقِد َيسْ باِت َفَخَرْجُت أَت ْب ََعهُ فََأْدرَكْ َشِديَدٌة ظَن َْنُت أَنَّهُ َيَِْت بَ ْعَض ُصَوَيِْ 

نْ يَا فَاْنَصَرْفُت، َفَدَخْلُت ُحجْ  يف َحاَجِة رَبِّ  َوأُمِّي أَْنتَ يِب فَ ُقْلُت: أبَِ  ُسوُل هللِا  َرِت َويل نَ َفٌس َعاٍل، َوحَلَِقِِن رَ َك، َوَأاَن يف َحاَجِة الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َتِِن وَ   ِئَشُة؟ "، فَ ُقْلُت: أبَِيِب َما َهَذا الن ََّفُس اَي َعا فَ َقاَل: "،  مَ َصلَّى اَّللَّ َك ثَ ْوبَ ْيَك ُثَّ مَلْ َتْستَِتمَّ َأْن   فَ َوَضْعَت َعنْ أُمِّي أَتَ ي ْ

فَ َلِبْست َُهَما   ظَن َنْ قُْمَت  َشِديَدٌة،  َغرْيٌَة  باِت حَ فََأَخَذْتِِن  بَ ْعَض ُصَوَيِْ َتَِْت  أَنََّك  تَ أَيْ ُتَك   رَ ّتَّ ُت  َما  َتْصَنُع  اَي اِبْلَبِقيِع   " قَاَل:  ْصَنُع، 
لَ هللاُ َعَلْيِك َوَرُسولُُه، َبْل َأََتِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ نَي َأْن َيَِيَف  َأُكْنِت ََتَافِ   ةُ َعاِئشَ  َلةُ لَي ْ ةُ النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن اَلُم، فَ َقاَل: َهِذِه اللَّي ْ

ِإىَل ُمَشاِحٍن، َواَل ِإىَل قَاِطِع رَِحٍم، َواَل ِإىَل  ُمْشِرٍك، َواَل     ِفيَها ِإىَل هللاُ   َغَنِم َكْلٍب، اَل يَ ْنظُرُ   َن النَّاِر ِبَعَدِد ُشُعورِ ت ََقاءُ مِ عُ   َهاَوَّللَِِّ ِفي
ثَ ْوب َ َعنْ َع  ِإىَل ُمْدِمِن ََخٍْر " قَاَل: ُثَّ َوضْ   َواَل ِإىَل َعاقٍّ ِلَواِلَدْيِه، َواَل   ُمْسِبٍل، اِم َهِذهِ يَ ِئَشةُ َتََْذِننَي يل يف قِ ْيِه، فَ َقاَل يل: " اَي َعاهُ 

َلِة؟ "، فَ ُقْلاللَّ  َتِمْسُه، َوَوَضْعُت َيِدي َعَلى اَبِطِن  ظَن َْنُت أَنَّهُ قُِبَض فَ ُقْمُت أَلْ ُت: نَ َعْم أبَِيِب َوأُمِّي، فَ َقاَم َفَسَجَد لَْياًل طَوِياًل َحّتَّ ي ْ
ْعتُ ْيِه فَ َتحَ مَ َقدَ  َأُعوذُ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوَأُعوذُ ِبَك ِمْنَك، ِمْن ِعَقاِبَك، وَ ُعوذُ بَِعْفِوَك  أَ هُ يَ ُقوُل يف ُسُجوِدِه: "  رََّك فَ َفرِْحُت َوَسَِ

؟ "،  اَي َعاِئَشةُ تَ َعلَّْمِتُهنَّ َكْرَُتُنَّ لَهُ فَ َقاَل: " ْصَبَح ذَ ا أَ مَّ َت َكَما أَثْ ن َْيَت َعَلى نَ ْفِسَك "، فَ لَ ُهَك، اَل ُأْحِصي ثَ نَاًء َعَلْيَك أَنْ َجلَّ َوجْ 
 رَدَِّدُهنَّ يف الس ُجوِد "، ُم َعلََّمِنيِهنَّ َوأََمَرِن َأْن أُ تَ َعلَِّميِهنَّ َوَعلِِّميِهنَّ، فَِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَل َعْم، فَ َقاَل: "  فَ ُقْلُت: ن َ 

 "   َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخرَ ِعيٌف  ضَ ادٌ ْسنَ " َهَذا إِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ثَ نَا أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ رَباََن أَبُو َنصْ َكَما َأخْ   -  3557 ي  هِبَا ِإْماَلًء، َأْخرَباََن أَبُو َد اأْلَْزَهِري  اأْلَِديُب اْْلََروِ ِر ْبُن قَ تَاَدَة، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو ُعب َيْ ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْنَصارِ   حْلَُسنْيُ  ايٍّ َعلِ  ثَ نَا َعْمرُ ي اْبِن َوْهٍب، حَ هللِا اْبُن َأخِ   دِ ي ، َحدَّ َثِِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرِج الصََّديف ، َحدَّ و دَّ

ابْ  َعِن  اْلَبرْيُوِت ،  َهاِشٍم  ُعرْ ْبُن  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َأيِب َكرميََة،  أَبِي،  َوةَ ِن  قَاَلْت:َعْن  َعاِئَشَة،  َعْن  النِّْصِف    ِه،  َلةُ  لَي ْ َشْعبَاَن  مِ َكاَنْت  ْن 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنِدي، فَ َلمَّا كَ َليِت، وََكاَن رَ لَي ْ   ُ َمااَن يف َجْوِف اللَّْيِل فَ َقْدتُُه، فَأَ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمَن اْلغَ   َخَذِن   ةِ ريَْ َيَُْخُذ النَِّساَء 

ْلُمْؤِمِننَي؟، َواَل َكتَّاٌن، ِقيَل َْلَا: ِممَّ َكاَن اَي أُمَّ ا  َواَل ِديبَاٌج، َواَل ُقْطٌن،  ، َواَل قَ زٌّ، َواَل َحرِيٌر، َما َكاَن َخزٌّ ْفُت ِِبِْرِطي أَمَّا َوهللاِ فَ ت ََلفَّ 
ِبلِ قَاَلْت: َكاَن ُسَداهُ شَ  ُتهُ يف ُحَجِر ِنَسائِهِ َلْت: َفطَ قَا،  ْعًرا َوحُلَْمُتهُ ِمْن َأْوابِر اإْلِ هِ فَِإَذا َأاَن بِ    ِإىَل ُحْجَرِت تُ  فَ َلْم َأِجْدهُ فَاْنَصَرفْ َلب ْ

ى  لَ ا عَ َؤاِدي، فَ َهِذِه َيِدي َوَما َجن َْيُت هبَِ َك َخيَايل َوَسَواِدي، َوآَمَن ِبَك ف ُ َكالث َّْوِب السَّاِقِط َوُهَو يَ ُقوُل يف ُسُجوِدِه: " َسَجَد لَ 
ِلُكلِّ  نَ ْفِسي   يُ ْرَجى  اْغِفرِ اَي َعِظيُم  اْلَعِظيا  َعِظيٍم، اَي َعِظيُم  ْنَب  "، ُثَّ رََفَع  َم، َسَجَد َوْجهِ لذَّ َوَبَصَرهُ  َوَشقَّ ََسَْعهُ  لِلَِّذي َخْلَقهُ  ي 

ْيَك  لَ ِمْنَك اَل ُأْحِصي ثَ نَاًء عَ  ِعَقاِبَك، َوَأُعوذُ ِبَك ْفِوَك ِمنْ عَ  بِ َأُعوذُ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوَأُعوذُ  ْأَسُه، ُثَّ َعاَد َساِجًدا، فَ َقاَل: "رَ 
أَثْ ن َْيَت َعلَ أَْنَت َكمَ  َأْعُفُر َوْجِهي يف ا  َأِخي َداُوُد،  أَقُوُل َكَما قَاَل  نَ ْفِسَك،  أَ ى  َلهُ  ِلَسيِِّدي، َوَحقٌّ  َاِب  ُيْسَجَد "، ُثَّ رََفَع   الرت  ْن 

َرَف َفَدَخَل َمِعي يف اْْلَِميَلِة َويل نَ َفٌس َعاٍل،  ا "، ُثَّ اْنصَ ِفيًا َواَل َشِقيًّ اِمَن الشَّرِّ نَِقيًّا اَل جَ اْرزُْقِِن قَ ْلبًا َتِقيًّا اللُهمَّ    : "الَ رَْأَسُه، فَ قَ 
هِ  ا َلِقي َتَا َهذِ مَ   َح َهاَتنْيِ الر ْكب ََتنْيِ يِت، َوُهَو يَ ُقوُل: " َويْ َلى رُْكبَ  عَ ْيهِ "، فََأْخرَبْتُهُ َفطَِفَق مَيَْسُح بَِيدَ " َما َهَذا الن ََّفُس اَي مُحَرْيَاُء؟    فَ َقاَل:

َلَة، لَ  َلَة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن يَ ْنِزُل هللاُ تَ َعاىَل ِفيَها إِ اللَّي ْ  " بَاِدِه ِإالَّ اْلُمْشِرَك واْلُمَشاِحَن ىَل السََّماِء الد نْ يَا فَ ي َْغِفُر ِلعِ ي ْ
 إسناده ضعيف. قال المحقق:  #

 

أَبُو عَ َأْخربََ   -  3558 َوحُمَمَّدُ اَن  احْلَاِفُظ،  اأْلََصم  ْبِد هللِا  اْلَعبَّاِس  أَبُو  قَااَل: َحدَّثَ نَا  ْبُن ُموَسى،  حُمَمَّدُ   ثَ نَا  اْلَورَّاُق،  ، َحدَّ َعِليٍّ  ْبُن   
ثَ نَا لَْيثُ َأْخرَباََن   ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن حمَُ ْن ُعَقْيٍل، َعِن الز ْهرِ َسْعٍد، عَ   نُ  بْ َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ َنِس، قَاَل: ريَِة ْبِن اأْلَخْ ِد ْبِن اْلُمغِ مَّ يِّ

 َتى " َموْ الْ َويُوَلُد َلُه، َوَقْد َخَرَج اَْسُهُ يف "، قَاَل: " ِإنَّ الرَُّجَل لَي َْنِكُح، " تُ ْقطَُع اآْلَجاُل ِمْن َشْعبَاَن ِإىَل َشْعبَاَن  
َثِِن  نِ َوعَ  ، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " مَ مَِّد ْبِن اْلُمِغريَ أَْيًضا ُعْثَماُن ْبُن حمَُ  الز ْهِريِّ ٍم طََلَعْت َِشُْسهُ  ا ِمْن يَ وْ ِة: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِمَن السََّماِء  اِدي ُمنَاِداَينِ يَ ْوٍم ِإالَّ يُ نَ  َلْيُكْم أََبًدا، َوَما ِمنْ فَِإّنِ َغرْيُ ُمَكّرٍِر عَ  ي َْعَمْلهُ ْل ف َ : َمِن اْسَتطَاَع َأْن يَ ْعَمَل يف َخرْيٍ ِفيِه ِإالَّ يَ ُقولُ 
أَْبشِ  اْْلرَْيِ  طَاِلَب  اَي  َأَحُدُِهَا:  الشَّ يَ ُقوُل  طَاِلَب  اَي  اآْلَخُر:  َويَ ُقوُل  اللْر،  َأَحُدُِهَا:  َويَ ُقوُل  أَْقِصْر،  ُمنْ   ُهمَّ رِّ  َخَلًفا، َأْعِط  َمااًل  ِفًقا 

 تَ َلًفا ". "  ُِمِْسًكا َمااًل  طِ وُل اآْلَخُر: اللُهمَّ َأعْ َويَ قُ 
َقِطٌع، َورُوِّينَا بَ ْعَضهُ َمْوُصواًل "   َهَذا ُمن ْ

 اده ضعيف. # قال المحقق: إسن
 

ثَ نَا أَ ايَ  اْلُقَرِشي  بَِقْريٍَة دَ َفٍر حُمَمَُّد ْبُن ِبْسطَامٍ أَبُو َجعْ   انَ اِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن، َأْخربََ َأْخرَباََن َعْبُد اْلَْ   -  3559 ُد  بُو َجْعَفٍر َأمحَْ َة، َحدَّ
َعْبدِ  ْبُن  َأمْحَُد  َحدََّثِِن  َجاِبٍر،  ْبِن  حُمَمَِّد  احْلِْمصِ   ْبُن  َخاِلٌد  َحدَّثَ نَا  ْبِن َكثِ اْلَكِرمِي،  َسِعيِد  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  حُمَمَّ ،  ريٍ ي ،  ْبِن  َعْن  ِد 

َبَة،   اْلُمَهاِجِر، َعنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ قَاَل: قَاَل َعلِ ْن إِبْ َراِهيَم،  عَ احْلََكِم ْبِن ُعت َي ْ َلَة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن  يٌّ: رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َع َعْشَرَة َمرًَّة، َوقُْل  َأَحٌد َأرْبَ ًة، َوُقْل ُهَو هللاُ ْرآِن َأْربََع َعْشَرَة َمرَّ َراِغ، فَ َقرَأَ أِبُمِّ اْلقُ ْعَد اْلفَ ب َ   سَ لَّى َأْربََع َعْشَرَة رَْكَعًة، ُثَّ َجلَ قَاَم َفصَ 
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َأْرَبَع عَ  اْلَفَلِق  بَِربِّ  اَأُعوذُ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  َوُقْل  َمرًَّة،  َوآيَةِ ْشَرَة  َمرًَّة،  َعْشَرَة  َأْربََع  رَ ْرِسيِّ مَ كُ الْ   لنَّاِس  َجاءَُكْم  }لََقْد  ِمْن رًَّة، و  ُسوٌل 
َكاَن  : " َمْن َصَنَع ِمْثَل الَِّذي رَأَْيَت   ِمْن َصاَلتِِه، َسأَْلُتهُ َعمَّا رَأَْيُت ِمْن َصِنيِعِه، قَالَ ، فَ َلمَّا فَ رَغَ [ اآْليَةُ 128وبة: لت أَنْ ُفِسُكْم{ ]ا 

َسن ََتنْيِ َسَنٍة َماِضَيٍة،   َن لَهُ َكِصيَامِ ْوِم َصائًِما َكاي َ ِإْن َأْصَبَح يف َذِلَك الْ رِيَن َسَنًة َمْقبُولًَة، فَ يَاُم ِعشْ صِ ، وَ َلهُ َكِعْشرِيَن َحجًَّة َمرْبُورَةً 
   َوَسَنٍة ُمْست َْقب ََلٍة ".

َأْعَلُم    َسِعيٍد ََمُْهولُوَن، َوهللاُ   ايٍَة قَ ْبِل ُعْثَماَن ْبنِ َويف رِوَ   ٌر،كَ َن َهَذا احْلَِديُث َمْوُضوًعا، َوُهَو ُمنْ َأمْحَُد: " ُيْشِبهُ َأْن َيُكو   َمامُ قَاَل اإْلِ 
 " 

 ضعيف، والحديث شبه موضوع قق: إسناده المح # قال
 

 عَلَيْهِ الس لَامُ   مِ دَاوُدَ وْ ي صَ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ، وَمَا جَاءَ فِ رٍ، وَمَا جَاءَ فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ  صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَي امٍ مِنْ كُلِّ شَهْ 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإسْ  دَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، حَ   - 3563 ثَ نَا اْبُن أَ َحدَّ يِب َحاَق الصَّغَاِن ، َحدَّ
َع عَ ُر ْبُن رَبِيَعَة، َعْن َأيِب نَا َجْعفَ ث َ َحدَّ َمْرمَيَ، َحدَّثَ نَا اْبُن َْلِيَعَة،   ُ ْمرٍو، يَ ُقوُل: َسَِ َد هللِا ْبَن عَ بْ  ِفَراٍس، أَنَّهُ َسَِ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ٍم ِمْن ُكلِّ اَم ِإبْ َراِهيُم َثاَلثََة  ْهِر، َوصَ لدَّ  ا ِفْطِر َواأْلَْضَحى، َوَصاَم َداُوُد ِنْصفَ َصاَم نُوٌح الدَّْهَر ِإالَّ يَ ْوَم الْ   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأايَّ
 " ْفطََر الدَّْهَر َم الدَّْهَر َوأَ اَشْهٍر صَ 

 ضعيف # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن َأمحَْ   -  3569 َأْخرَباََن َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي   ْبِن َعْبَداَن،  ثَ نَا عَ دُ َد  ْبُن   هللاِ ْبدُ  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ن ْ   َأيِب الد  َأْخرَباََن  حُمَمَِّد ْبِن  يَا، 
ثَ نَ   َخاِلُد ْبنُ  لَ ِخَداٍش، َحدَّ مَِّد ْبِن َعْبِد   اْلَمِلِك ْبِن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن حمَُ َة ََيََْي ْبُن َواِضٍح، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبدِ ا أَبُو ُْتَي ْ

ُ اِب، َأنَّ َأْعرَ َر ْبِن اْْلَطَّ مَ ِن احْلَْوَتِكيَِّة، َعْن عُ وَسى ْبِن طَْلَحَة، َعِن ابْ َة، َعْن مُ حَ طَْلالرَّمْحَِن َمْوىَل آِل   ابِيًّا َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  هللِا صَ ولُ َرسُ " َما َهَذا؟ "، قَاَل: َهِديٌَّة، وََكاَن  ْرَنٍب يُ ْهِديَ َها ِإلَْيِه فَ َقاَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم أبَِ  ِة  يَّ َم اَل َيَُْكُل ِمَن اْْلَدِ لَّى اَّللَّ

َها ِمْن َأْجِل الشَّاِة الَّيِت أُْهِدَيْت ِإلَْيِه  َر َصاِحب ََها ف َ َحّتَّ َيَْمُ    ّنِ إِ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكْل "، قَاَل:النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ   ِِبَْيرَبَ، فَ َقالَ يَْأُكُل ِمن ْ
"،    َصائٌِم، َماَذا؟  َصْوُم   " ِمْن ُكلِّ شَ قَاَل:  َثاَلٌث  فَاجْ هْ قَاَل:   " قَاَل:  اْلِبيضَ ٍر،  َعْشَرَة،   َعْلَها  َوَأْربََع  َعْشَرَة،  َثاَلَث  الز ْهَر  اْلُغرَّ 
  َعْشَرَة ". َوََخْسَ 

 َأيِب َذرٍّ  َوِقيَل َعْن ُموَسى، َعنْ 
 طرق أخرى جيدة. وجاء من ه،عرفم أفيه من ل# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن يٍب، َحدَّثَ نَا أَبُو َداوُ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحبِ   بُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأْخرَبانَ رَباََن أَ َأخْ   -  3573 َد، َحدَّ
َلمَّا َدَخْلنَا نَّهُ َصائٌِم، ف َ َذرٍّ َفذََكَر أَ   وِب ُمَعاِويََة َوَمَعنَا أَبُ يٍم، قَاَل: ُكنَّا َعَلى ابَ َبِِن ْتَِ ْن  مِ   َعِن اأْلَْزَرِق ْبِن قَ ْيٍس، َعْن رَُجٍل،َسَلَمَة،  

 اِمي؟، قَاَل: أمََلْ َُتْرِبْ  َعْن طَعَ ِِن غَلَ اَي َأمْحَُر َما َلَك أَتُرِيُد َأْن َتشْ   ُل، قَاَل: فَ َنظَْرُت ِإلَْيِه، فَقاَل:َوُوِضَعِت اْلَمَواِئُد َجَعَل أَبُو َذرٍّ َيَْكُ 
تَ ْزعُ  َأمَلْ  أَ أَنََّك َصائٌِم؟   مْ َأْو قَاَل:  بَ َلى،  الْ ، قَاَل:  َلَعلََّك قَ َرْأَت  نَ َعْم، قَاَل:  اْلُقْرآَن؟، قَاَل:  اْلمُ ق َْرَأَت  تَ ْقَرْأ  َومَلْ  ِمْنهُ  َضعََّف ُمْفَرَدَة 
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ْعُت َرُسوَل هللِا  [، ُثَّ قَ 160ا{ ]األنعام:  َأْمثَاْلَِ ُر  شْ }َمْن َجاَء اِبحْلََسَنِة فَ َلهُ عَ  ُ َعلَ صَ اَل: َسَِ ُقوُل: " َصْوُم َشْهِر ْيِه َوَسلََّم ي َ لَّى اَّللَّ
ِمْن ُكلِّ   ٍم  أايَّ َوَثاَلثَِة  " َصْوُم الدَّ الصَّرْبِ،  قَاَل:  ُتهُ  َحِسب ْ فِ َشْهٍر "  الَِّذي اَل َشكَّ  َهَذا  َوَلِكنَّ  يَ يهِ ْهِر،  ِبَِ   قَاَل ْذَهُب  غَلَِّة الصَّْدِر، 

 لشَّْيطَاِن " ؟ قَاَل: رِْجُز ارِ ْلُت: َما َمغَلَّةُ الصَّدْ ق ُ 
 .فيه رجل لم يسم# قال المحقق: إسناده 

 

َأيِب اْلَعاَلِء   نَا َعنْ َورُوِّي  َأيِب ُهَريْ َرَة،َماَن، َعنْ ثْ  عُ َذرٍّ، َورُّوِينَا َعْن ََثِبٍت، َعْن َأيِب ْن َأيِب   َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، عَ َوَقْد رُوِّينَا يف َهَذا َعنْ 
رِي، َعنِ  خِّ ْعُت َرُسوَل هللِا صَ  اأْلَْعَرايِبِّ الَِّذي َجاَءُهْم اِبْلِمْرَبِد، قَالَ ْبِن الشِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:: َسَِ " َصْوُم َشْهِر الصَّرْبِ،   لَّى اَّللَّ

 . يُْذِهُب َوَحَر الصَّْدِر "  َشْهٍر َصْوُم الدَّْهِر، وَ ِمْن ُكلِّ  مٍ ايَّ َوَثاَلثَِة أَ 
 

ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ  اْلُمْقِرُئ، َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ  أَبُو احْلََسنِ َأْخرَبانَ  - 3574 ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  ، َحدَّ
، َعْن َأيِب  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َسِعيدٍ ا مَحَّادُ ثَ نَ دَّ ِغيَاٍث، حَ   َرهُ ْلَعاَلِء، َفذَكَ ا  اجْلَُرْيِريِّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  3575 اأْلَ َوَأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اْلَعبَّاُس الد وِري  اِفُظ، َحدَّثَ نَا  ثَ نَا رَ حَ   ،َصم ، َحدَّثَ نَا  ث َ دَّ ْبُن ُعبَاَدَة، َحدَّ نَا ْوُح 
رِي، حَ َعْبِد هللِا ْبنِ   نِ َعْوٌف، َعْن يَزِيَد بْ  خِّ ثَ نَا رَُجٌل، ِمْن َبِِن ُعْكٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  الشِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصْومُ دَّ  ى اَّللَّ

ٍم مِ    " رِ َأْو قَاَل: " َوَحَر الصَّدْ   يُْذِهُب َوَغَر الصَّْدِر "، َشْهٍر ُكلِّ ْن  َشْهِر الصَّرْبِ، َوَثاَلثَِة َأايَّ
 ثقات.   إسناده رجاله # قال المحقق:

 

ثَ نَا أَبُو َخاِلٍد ا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي و َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َأْخرَبانَ   -  3579 َثِِن َأمْحَُد  ْيِلي ، حَ قَ ْلعُ َب الط وِسي ، َحدَّ دَّ
َثٍم،يِز ْبُن حُمَمَّ نَا َعْبُد اْلَعزِ ث َ  َبْكٍر الز ْهرِي ، َحدَّ ْبُن َأيِب  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل   ٍد، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن رَُجٍل ِمْن َبِِن َخي ْ

َعَلْيِه َوَسلَّ َرسُ   ُ ٍم  يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َكَتَب هللاُ   َمْن َصامَ "    َم:وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعَشَرَة أايَّ لَهُ  ِمْن أَ عَ   اآْلِخَرةِ َدَدُهنَّ  ِم  ُم   ايَّ ُيَشاِكُلُهنَّ َأايَّ اَل 
 الد نْ يَا ". 

  اْلَعزِيزِ َمْنُصوٍر، َعْن َعْبدِ  ََتبَ َعهُ َسِعيُد ْبنُ 
 المحقق: إسناده فيه جهالة.  # قال

 

ث َ َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َأْخرَبانَ   ،ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ    َعِلي  انَ ربََ َوَأخْ   -  3580 ثَ نَا ََيََْي، َحدَّ َثِِن   اْبُن ِمْلَحاَن، َحدَّ نَا اللَّْيُث، َحدَّ
  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َأْشَجَع،  ْن  مِ   َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن رَُجٍل، ُموَسى ْبِن ِإاَيِس ْبِن اْلُبَكرْيِ،  ِعيَسى ْبنُ 

ٍم ِمْن أَ ، قَاَل: " َمْن َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِم اآْلِخَرِة َعَدَدُهنَّ اَل ُيَشاكِ َصاَم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َأْعطَاهُ هللاُ َعَشَرَة َأايَّ نْ يَا " ايَّ ُم الد   ُلُهنَّ َأايَّ
 عيف. اده ضإسنق: # قال المحق
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ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد  ُد ْبُن ُعب َْيٍد، حَ ْبَداَن، َأْخرَباََن َأمحَْ َأْخرَباََن اْبُن عَ   -  3581 ثَ نَا اْبُن َأيِب َقمَّاٍش، َحدَّ ثَ نَا  هللِا اأْلُ دَّ ، َحدَّ َوْيِسي 
َصائًِما، َوَعاَد َمرِيًضا،   ْن َأْصَبَح يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ َم، قَاَل: " مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ لَّى اَّللَُّ النَِّبِّ صَ   نِ َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، عَ اْبُن َْلِيَعَة،  

 َجَب " َصَدقٍَة فَ َقْد أَوْ َوَشِهَد ِجنَازًَة، َوَتَصدََّق بِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، حَ رَباََن أَ خْ ، أَ وَحدَّثَ نَا أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن   -  3582 يِصي ، حَ َد ْبِن ُموَسى ا دَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ بُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ دَّثَ نَا يُوُسُف ْلِمصِّ
ثَ نَا َعْمُرو ْبُن مَحَْزَة الْ  ثَ نَا اْْلَِليُل ْبُن مُ ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ِبِر  ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َجا َعطَاِء َعنْ ، رََّة، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيمَ َبْصِري ، َحدَّ

قَالَ  َعْبِد هللِا،  َرُسوُل هللاِ   :ْبِن  اَّللَُّ قَاَل  اجْلُُمَعِة َصائًِما، َصلَّى  يَ ْوَم  َأْصَبَح  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  ِمْسِكينًا    َوَأْطَعَم  َمرِيًضا،  ،  َوَعاَد 
ب َْعهُ َذنْ   َنًة ".  بَِعنَي سَ َأرْ ٌب َوَشيََّع ِجنَازًَة مَلْ يَ ت ْ

ورُوِّينَا َعِن    اجْلُُمَعِة،  يف َفْضَل يَ ْومِ   َل اإْلَِماُم َأمْحَُد: " َوَقْد ذََكْراَن يف ِكتَاِب الصَّاَلةِ َل وَِكاَلُِهَا َضِعيٌف، قَاْسنَاَد اأْلَوَّ َهَذا يُ ؤَكُِّد اإْلِ 
ُ َعلَ اْبِن َمسْ  ِب الس َنِن الن َّْهَي َويْ نَا يف ِكتَاُمَعِة ". َورَ اجلُْ اَن يَ ُفوتُهُ َصْوُم يَ ْوِم  نَّهُ قَاَل: " َقلَّ َما كَ َسلََّم أَ  وَ ْيهِ ُعوٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َلهُ يَ ْوًما َأْو  َعْن ِإف َْراِد يَ ْوِم اجْلُُمَعِة اِبلصَّوْ   بَ ْعَدهُ يَ ْوًما َكَما " ِم َحّتَّ َيُصوَم قَ ب ْ
   اده# قال المحقق: إسن

 

ث َ   أَبُو َعْبِد هللاِ   ْخرَبانَ أَ   -  3584 ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َحدَّ بْ   حَبُْر ْبُن َنْصِر ْبِن َساَبٍق،نَا اأْلََصم ، َحدَّ ُن  َحدَّثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِِن ُمَعاوِيَةُ 
، أَنَّهُ  َصاِلٍح، َعْن َأيِب ِبْشٍر، َعْن َعامِ  ،  ْْلَِبرِي َوقَ َعتْ ا  اجْلُُمَعِة، فَ َقاَل: َعَلى  يْ َرَة، َعْن ِصيَاِم يَ ْومِ َأاَب ُهرَ   لَ َسأَ ِر ْبِن ِلَدْيٍن اأْلَْشَعِريِّ

ْعُت َرُسو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ يَ ْومَ َسَِ  اْجَعُلوهُ ِن  كِ  جَتَْعُلوا ِعيدَُكْم يَ ْوَم ِصيَاٍم، َولَ اجْلُُمَعِة يَ ْوُم ِعيٍد َوذََكَر، َفاَل   َل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِم " يَ ْوَم الذِّْكِر ِإالَّ َأنْ    ََتِْلطُوهُ أَبايَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 صَوْمُ شَو الٍ، وَالْأَرْبِعَاءِ، وَالْخَمِيسِ، وَالْجُمُعَةِ 
 

ثَ نَا أَبُو الن  ْعمَ اِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمةَ ثَ نَا احلَْ دَّ ، حَ َأْخرَباََن أَبُو َعْمرِو ْبِن السَّمَّاكِ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  رَباََن أَ َأخْ   -  3587  َعارٌِم انِ ، َحدَّ
ثَ نَ ْبُن الْ  َثِِن َأيِب ْكرَِمةَ ْبِن َخاِلٍد، َعْن َعرِيٍف، ِمنْ ا ََثِبُت ْبُن يَزِيَد، َحدَّثَ نَا ِهاَلُل ْبُن َخبَّاٍب، َعْن عِ َفْضِل، َحدَّ  ُعَرفَاِء قُ َرْيٍش، َحدَّ

َع ِمنْ ،  هُ أَنَّ  ُ َعَلْيِه َوسَ    فَ ْلِق يفِّ َرُسوِل هللاِ َسَِ   ، َوَشوَّاَل، َواأْلَْرِبَعاَء، َواْْلَِميَس َدَخَل اجْلَنََّة ". ْن َصاَم رََمَضانَ َم، قَاَل: " مَ لَّ َصلَّى اَّللَّ
  ِكتَاِب الس َنِن " َقْد ذََكْراَن بَ ْعَضَها يف  َضِعيَفةٌ  رَ ُأخَ َواْْلَِميِس َواجْلُُمَعِة ِمْن أَْوُجٍه  " َورُوِّينَا يف َصْوِم اأْلَْرِبَعاءِ 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

ْبُن   حُمَمَّدُ   نَاث َ اْلُمزَكِّي، َحدَّثَ نَا َأيِب، َحدَّ   َوْيهِ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َفْضلَ   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْضلِ   - 3588
َعِن النَِّبِّ َصلَّى ْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر،  ْبُن َنِيٍك، َمْوىَل سَ ، َأْخرَبَِن أَي وُب  ْبُد هللِا ْبُن َواِقدٍ رَاِفٍع، َأْخرَباََن عَ 
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ُ َعَلْيِه   َج ِمْن ُذنُوبِِه  ذُنُوبَُه، َوَخرَ   َغَفَر هللاُ َلهُ ،  َق ِِبَا َقلَّ أَْو َكثُ رَ ِميِس َواجْلُُمَعِة َوَتَصدَّ اِء َواْلَْ عَ ْربِ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َصاَم يَ ْوَم اأْلَ اَّللَّ
 َكي َْوِم َوَلَدْتهُ أُم هُ " 

 مَ َكاَن َيْسَتِحب  َأْن َيُصو  اْبِن َعبَّاٍس: " أَنَّهُ  بِيِه، َعنِ أَ   نْ َعِليِّ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، عَ َثِِن حُمَمَُّد ْبُن  ُن َنِيٍك: َوَحدَّ قَاَل أَي وُب بْ 
وَ  َواجلُْ اأْلَْرِبَعاَء  َوسَ اْْلَِميَس  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َوَُيْرِبُ  َوَأنْ ُمَعَة،  ِبَصْوِمِهنَّ  َيَُْمُر  فَإِ لََّم َكاَن  أَْو َكثُ َر  َقلَّ  ِِبَا  يَ َتَصدََّق  يِه فِ   نَّ  

 َل اْلَكِثرَي " اْلَفضْ 
 عيف. ق: إسناده ض# قال المحق

 

أَبُو عُ   -  3589 احْلَُسنْيِ َوَأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبِن ُخرَّزَاذَ َمَر  حَمُْموِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  قَالَ   ، َحدَّ َأيِب   اْلَكازَرُوِن ، اِبأْلَْهَواِز،  َعَلى  قُِرَئ 
، َوأاََن َحاضِ حْلََسِن ا اْبنِ ُشَعْيٍب َعْبِد هللِا   َثُكْم ََيََْي ْبُن  حْلَرَّاِنِّ ْعُت حُمَمََّد بَ ُليتِّ ، َحدَّ ْبِد هللِا اْلبَاعَ ٌر َحدَّ ثَ نَا أَي وُب ْبُن َنِيٍك، قَاَل: َسَِ

قَ ْيسٍ  قَاَل: َسَِ   ْبَن  َحازٍِم،  أاََب  َرُسو اْلَمَدِنَّ  ْعُت  يَ ُقوُل: َسَِ ُعَمَر،  اْبَن  ي َ  َصلَّى  هللاِ َل  ْعُت  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ يَ ْوَم اَّللَّ َمْن َصاَم   " ُقوُل: 
أُم هُ هُ  تْ هُ َذنْ َبهُ َحّتَّ َيِصرَي َكي َْوِم َوَلدَ ِمْن َماِلِه أَْو َكثُ َر َغَفَر هللاُ لَ   يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُثَّ َتَصدََّق يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِِبَا َقلَّ ْوَم اْْلَِميِس وَ ْرِبَعاِء َوي َ اأْلَ 
 َن اْْلَطَااَي " مِ 

 عيف. ق: إسناده ض# قال المحق
 

ثَ نَا ًء، َوأَبُو َصاِدٍق اْلَعطَّاُر، قَالُ َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف ِإْماَل ِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  3590 وا: َحدَّ
ثَ نَ  اْلَعبَّاِس، َحدَّ َبةَ أَبُ ا  أَبُو  بَِقيَُّة، َعنْ و ُعت ْ ،، َحدَّثَ نَا  اْلَعْنِسيِّ َبْكٍر  َأيِب  َأيِب قَِبيلٍ عَ     أََنِس ْبنِ ْن  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ، َعْن   
ُ َعَلْيِه َوسَ  هُ لَ   َوزُُمر ٍد، وََكَتَب هللاُ   ِة ِمْن لُْؤلٍُؤ َواَيقُوتٍ  اجْلَنَّ ا يف رً ِميَس َواجْلُُمَعَة َبََن هللاُ َلهُ َقصْ لََّم: " َمْن َصاَم اأْلَْرِبَعاَء َواْلَْ َصلَّى اَّللَّ

  النَّاِر ".  بَ َراَءًة ِمنَ 
 ْيهِ أَبُو َبْكٍر اْلَعْنِسي  ََمُْهوٌل َيَِْت ِِبَا اَل يُ تَابَُع َعلَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا ِهَشامُ مْحَُد ْبُن َحْفصٍ ، َحدَّثَ نَا أَ يِب ِن مَح َوْيِه، َحدَّثَ نَا أَ ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد بْ رَبَِن عَ خْ ، أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  3591 ، َحدَّ
بَاِن ، َحدَّثَ نَا ثَ نَا َكِثرُي  َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ   ْبُن الز َبرْيِ الشَّي ْ ْعُت َعْبَد الرَّمحَْ ْيٍد، قَا زَ ْبنُ  ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َحدَّ ِن ْبَن َكْعِب  َل: َسَِ

َماِلكٍ  ْعتُ ،  ْبِن  ْبَن َعبْ   يَ ُقوُل: َسَِ َعَلْيِه وَ َجابَِر   ُ يَ ْومَ ِد هللِا، قَاَل: " َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اأْلَْحزَاِب  َمْسِجِد  ااِلثْ َننْيِ    َسلََّم يف 
 ف ْنَا اْلِبْشَر يف َوْجِهِه "،  َواْلَعْصِر فَ َعرَ َتنْيِ الظ ْهِر اأْلَْرِبَعاِء َبنْيَ الصَّاَل ِء فَاْسُتِجيَب لَهُ يَ ْوُم ْربَِعااأْلَ  مَ َويَ ْوَم الث اَلََثِء َويَ وْ 

ِمْن َذِلَك اْلي َْوِم َفدَ ْهُت تِ يب َأْمٌر ُمِهمٌّ ِإالَّ تَ َوجَّ   قَاَل َجاِبٌر: " فَ َلْم يَ ْنِزلْ  َذِلَك رََواهُ ْعِرُف اإْلَِجابََة ". وَكَ هللاَ فَأَ   تُ َعوْ ْلَك السَّاَعةَ 
 ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َمْسِجُد اْلَفْتِح "  ِثرِي ْبِن زَْيدٍ مَحَْزَة، َعْن كَ  ُسْفيَاُن ْبنُ 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

 الْقَصْدُ فِي الْعِبَادَةِ  
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ثَ نَا وَِكيُع ْبُن َأيِب َمْعشَ  ثَ نَا احْلَُسنْيُ ُن َأمْحََد السَّمَّاِك، َحدَّ ا أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن بْ َحدَّثَ نَ  ُظ،افِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 3599 ٍر، َحدَّ
َنَة ْبِن َعبْ  ، قَالَ ِد الرَّمْحَِن ْبِن َجْوَشٍن، َعْن أَبِ ْبُن اجْلَرَّاِح، َعْن ُعي َي ْ ُ َعَلْيهِ  َرُسوُل الَ : قَ يِه، َعْن بُ َرْيَدَة اأْلَْسَلِميِّ  َوَسلََّم: هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َهَذا الدِّيَن يَ ْغِلَبهُ " نَّهُ َمْن يَشادَّ اًي قَاِصًدا فَإِ دْ " َعَلْيُكْم هَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ثَ نَ ثَ نَا يُ َحدَّ ،  ٍك، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُورَ   -  3600 َنةُ ْبُن عُ   ا أَبُو َداُوَد، َحدَّثَ نَاوُنُس ْبُن َحبِيٍب، َحدَّ ي َي ْ
الرَّمْحَِن،عَ  يَ ْوًما  ْبِد  َخَرْجُت  قَاَل:  بُ َرْيَدَة،  َعْن  أَبِيِه،  ف َ   َعْن  رَ َأْمِشي  عَ َرأَْيُت   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َحاجَ ُسوَل  يُرِيُد  ُتهُ  َفظَن َن ْ َوَسلََّم   ةً َلْيِه 
فََأْرَسَل  َعاَرْضُتهُ ف َ  رَآِن  َحّتَّ  فََأخَ ،  ُتُه،  فَأَتَ ي ْ فَاْنطَلَ   ذَ ِإيَلَّ  جَِ بَِيِدي  َّنَِْشي  الر كُ ْقنَا  يُْكِثُر  ُيَصلِّي  أَْيِدينَا  َبنْيَ  رَُجٌل  فَِإَذا  وَع  يًعا، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َرا َوالس ُجوَد، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا   ْم  َقاَل: " َعَلْيكُ ف َ َأْعَلُم، فََأْرَسَل َيِدي،  ، قُ ْلُت: هللاُ َوَرُسولُهُ  ائِيًا؟ " ُمرَ هُ  َصلَّى اَّللَّ
 ا فَِإنَّهُ َمْن ُيَشادَّ َهَذا الدِّيَن يَ ْغِلَبهُ " َهْداًي قَاِصدً 

 جاله ثقات. ق: إسناده ر # قال المحق
 

ثَ نَ   -  3601 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإسْ حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، حَ َعبَّاِس  الْ   بُوا َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، َحدَّثَ نَا أَ َحدَّ ُد  ، َأْخرَباََن َعبْ اَق الصَّغَاِن  حَ دَّ
َع َسْهَل ْبَن َأيِب أَُماَمةَ هللِا ْبُن َصاِلٍح أَبُو َصاِلٍح، َحدََّثِِن أَبُو ُشَرْيٍح، أَ  نَّ َرُسوَل  َجدِِّه: أَ ْن  عَ    ْبِن َسْهِل ْبِن ُحن َْيٍف، َعْن أَبِيِه،نَّهُ َسَِ

َا َهَلَك َمْن َكاَن ِقب ََلُكْم بَِتْشِديِدِهْم َعلَ وا َعَلى أَنْ ُفسِ : " اَل ُتَشدِّدُ لَ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاهللِا َصلَّى اَّللَُّ  ى أَنْ ُفِسِهْم، َوَسَتِجُدوَن  ُكْم، فَِإَّنَّ
 ْم يف الصََّواِمِع َوالدِّاَيرَاِت " بَ َقااَيهُ 

 رجاله موثقون.  محقق: إسنادهلل ا# قا
 

ثَ نَا َعِلي  ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َحدَّ َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا  اَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصرِي ،و احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشراَن، َأْخربََ رَباََن أَبُ َأخْ  - 3602
بْ  هللِا  ُعب َْيُد  ثَ نَا  َمْعَبٍد، َحدَّ ْبِن ُسوقََة، عَ ْمرٍو، َعنْ عَ   نُ ْبُن  حُمَمَِّد  اْلُمْنَكدِ   ْبِن  حُمَمَِّد  َعاِئَشةَ رِ ْن  َعْن  النَِّبِّ ،  َعِن  َعَلْيِه   ،   ُ اَّللَّ َصلَّى 

اَل َيْست َْبِقي َبتَّ اَل يَ ْقَطُع َسَفًرا وَ  اْلُمن ْ ِإنَّ فَ   ُتَكّرِْه ِعبَاَدَة هللِا ِإىَل ِعبَاِدهِ   َمِتنٌي فََأْوِغْل ِفيِه بِرِْفٍق، َواَل َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ َهَذا الدِّيَن  
 ظَْهًرا ". 

أَبُو عُ  أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن    اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َوَرَواهُ  اْلُمت َوَكِِّل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسوقََة، َعْن حُمَمَِّد ْبنِ َقْيٍل ََيََْي ْبنُ َوَرَواهُ 
 الصَِّحيُح، َوِقيَل َغرْيُ َذِلكَ  ُمْرَساًل َوُهوَ   َلْيِه َوَسلَّمَ عَ  ِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ مَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عَ َعْن حمَُ  َة،وقَ سُ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  3603 اْلُمؤَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَُّد  ثَ نَاْبِن احلَْ ِل  مَّ اِفُظ،  ْبِن ِعيَسى، َحدَّ ال  َسِن  ْبُن حُمَمٍَّد  ْعَراِن ، شَّ اْلَفْضُل 
ثَ نَا اللَّْيُث، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َمْوىًل ِلعُ ثَ نَا أَبُو َصالِ َحدَّ  هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعْن   َمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َعْبدِ ٍح، َحدَّ

َصلَّ ِل  ُسو رَ  َوَسلَّمَ هللِا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ الدِّ ى  َهَذا  ِإنَّ   " قَاَل:  فََأوْ ي،  َمِتنٌي  ِبرِفْ َن  ِفيِه  فَِإنَّ ِغْل  رَبَِّك  ِعبَاَدَة  نَ ْفِسَك  ِإىَل  تُ ب َغِّْض  َواَل  ٍق، 
َبتَّ اَل َسَفًرا َقَطَع َواَل ظَْهًرااْلمُ   "  ا ََتَْشى َأْن َْتُوَت َغًداَت أَبًَدا، َواْحَذْر َحَذرً َلْن مَيُو ْن أَ   أَبْ َقى، فَاْعَمْل َعَمَل اْمرٍِئ َتُظن   ن ْ

 .فيه رجل لم يسمناده # قال المحقق: إس
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ثَ نَا ِهَشاُم  ٍم، َحدَّ اصِ  عَ اُر، َحدَّثَ نَا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبنِ رَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأخْ   -  3604
ثَ نَا َمْرَواُن، َحدَّ  ْبُن َعمَّاٍر، ، َعْن بَ ْعضِ  َأيِب َخاِلٍد، نَا احْلََكُم ْبنُ ث َ َحدَّ ُ   َعْن زَْيِد ْبِن رُفَ ْيٍع، َعْن َمْعَبٍد اجْلَُهِِنِّ َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

اْلَعَملِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلعِ   ى اَّللَُّ لَّ  صَ ْيِه َوَسلََّم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعلَ  أَْفَضُل ِمَن  اأْلَْعمَ ،  ْلُم  َأْوَسطَُها،َوَخرْيُ  َوِديُن هللِا َعزَّ   اِل 
 َقةُ " حَ قْ ُْلَا ِإالَّ اِبهلِل َوَشر  السَّرْيِ احلَْ َسَنةُ َبنْيَ السَّيِّئ ََتنْيِ اَل يَ نَاَوَجلَّ َبنْيَ اْلَقاِسي َواْلغَايل، َواحلَْ 

 المحقق: إسناده ضعيف. ال # ق
 

ثَِم،  َداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َأْخربََ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   -  3606 ثَ نَا َهارُوُن ْبُن َمْعُروٍف، َحدَّ اَن َأمْحَُد ْبُن اْْلَي ْ ثَ نَا َحدَّ
، َعْن ُموسَ  بْ اْبُن الدَّرَاَوْرِديِّ ْبِن قَ ْيٍس، عَ   ُعْقَبَة،  نِ ى  اْبِن ُعَمرَ َعْن َحْرِب  اَنِفٍع، َعِن   َعَلْيِه َوَسلََّم،   َصلَّى اَّللَُّ َأنَّ َرُسوَل هللاِ   ،ْن 

 ُمهُ ".  َخُصهُ َكَما َيُِب  َأْن تُ ْؤَتى َعَزائِ قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َيُِب  َأْن تُ ْؤَتى رُ 
 ةَ ْقبَ هَكَذا قَاَل َعْن ُموَسى ْبِن عُ 

 ده رجاله موثقون. حقق: إسنا# قال الم
 

اُء، َحدَّث َ ْسَفَرائِيِِن ، َأْخرَباََن َأمحَْ ُروٍف اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل اإْلِ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب اْلَمعْ   -  3607 نَا َعِلي  ُد ْبُن احْلَُسنْيِ احْلَذَّ
ثَ نَا ، َحدَّ اْلَمِديِِنِّ اْلَعزِيْبدُ عَ   ْبُن  ُعمَ   َعْن  حُمَمٍَّد،  ْبُن  َعْن حَ ِز  َغزِيََّة،  ْبِن  قَ ْيٍس،  رْ ارََة  ْبِن  اَنِفٍع، َعنِ ِب  قَاَل َعْن  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن   

ُ َعَلْيهِ    " ْعِصي َُتهُ ى مَ تَ ْؤَتى رَُخُصهُ َكَما اَل َيُِب  َأْن تُ ؤْ َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َيُِب  َأْن ت ُ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 له موثقون. # قال المحقق: إسناده رجا

 

  الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، تِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِها، وَهِيَ يَوْمُ عَلَى نَفْسِهِ ضَعْف ا، وَأَفْطَرَ الْأَي امَ الَّيَامِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَخَفْ فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَرَ بِسَرْدِ الصِّ 

 قِ ي التَّشْرِ مِ  ا وَثَلَاثَةِ أَي  
 

ثَ نَا ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي، حُمَمَِّد ْبِن َأمْحَدَ   و َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُ   - 3608 ْخرَباََن أَبُو َعْبِد ِإْماَلًء، أَ  ْبِن رََجاٍء اأْلَِديُب، َحدَّ
اْلَولِيدِ هللِا حُمَمَُّد   أَبُو  َأْخرَبَِن  أَي وَب،  اْلَيْشُكرِ  الضَّحَّ َعنِ ،  ْبُن  َيَساٍر  ْبِن  َْتِيمَ اِك  أَبُو  ثَ نَا  ، َحدَّ اْْلَُجْيِمي ،ةَ يِّ َأيِب ُموسَ     ى، َعِن َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمنْ   ، " نَُّم "، َوقَ َبَض َأَصاِبَعهُ ُكلََّها َصاَم الدَّْهَر ُضيَِّقْت َعَلْيِه َجهَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َمامُ الَ قَ  ُضيَِّقْت    َعَلْيِه، َوقَ ْولُهُ ُضيَِّقْت َعَلْيِه َجَهنَُّم َمْعنَاهُ   َأيِب ُموَسى َمْوقُوفًا اَدُة، َعْن َأيِب َْتِيَمَة، َعْن  َرَواهُ قَ تَ هُ هللاُ: وَ  َأمْحَُد َرمِحَ  اإْلِ

 هُ هللاُ  َرمِحَ َزِن  مُ ْدُخْلَها، َوهللاُ َأْعَلُم "، قَاَلهُ الْ َعْنهُ َجَهنَُّم َحّتَّ اَل يَ 
 ده ضعيف. # قال المحقق: إسنا

 

احْلَُسنْيِ   -  3609 أَبُو  ِإَْسَاعِ   َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  ِبْشراَن،  َأمحَْ ْبُن  ثَ نَا  الصَّفَّاُر، َحدَّ حُمَمٍَّد  ْبُن  َعْبُد  يُل  ثَ نَا  َمْنُصوٍر، َحدَّ ْبُن  الرَّزَّاِق، ُد 
، قَاَأيِب َماِلٍك اأْلَ   نْ ٍق، َأْو َأيِب ُمَعاِنٍق، عَ َكِثرٍي، َعِن اْبِن ُمَعانِ   ْبِن َأيِب   ََي َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعْن َيَْ  ُ  ْشَعِريِّ َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ِلَمْن َأاَلَن اْلَكاَل َعدََّها  ا أَ هَ ا ِمْن اَبِطِنَها َواَبِطنُ َها ِمْن ظَاِهرِ يف اجْلَنَِّة ُغْرَفًة يُ َرى ظَاِهُرهَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  َم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم،  هللاُ 
يَامَ وَ   ْيِل َوالنَّاُس نِيَاٌم " ، َوَصلَّى اِبللَّ ََتَبَع الصِّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
 

اْلُمقْ   -  3611 احْلََسِن  أَبُو  حُمَمَّدِ َأْخرَباََن  ْبُن  احْلََسُن  َأْخرَباََن  بْ ِرُئ،  يُوُسفُ ِإْسَحاقَ   نِ   َحدَّثَ نَا  ي َ   ،  ْبُن ْعُقوبَ ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  َحدَّ  ،
احْلَاِرثِ ِعيَسى، َحدَّ  ْبُن  َعْمُرو  َوْهٍب، َحدَّثَ نَا  اْبُن  ُحَدْيجِ ثَ نَا  َعْن  َسِعيٍد،  َعْن  َأْكَدَر    ،  َع  َسَِ أَنَّهُ   ، يَ ُقوُل:  ْبِن ُصوِميِّ مَحَاٍم،  ْبَن 

ُ عَ َأْصَحاِب  ْن  مِ   َأْخرَبَِن رَُجٌل، قَا النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ أَنَّهُ  يَ ْومً لَ َلْيِه َوَسلََّم  َمْسِجِد رَ : َجَلْسنَا  َعَلْيِه َوَسلََّم، ا يف   ُ ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِلَفًّت   ِإىَل َرُسوِل هللِا َفسَ فَ ُقْلنَا  اْذَهْب  فَ ِفينَا:  اجْلَِهاَد؟، فََأََتهُ  يَ ْعِدُل  َما    َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُه، فَ َقاأَلَ سَ ْلهُ 

الثَّ َشْيَء "، ُثَّ أَ  َا ِمْن َرُسوِل هللاِ ْرَسْلنَاهُ  ِإنَّ ِمث َْلَها، ُثَّ قُ ْلنَا  َثاَلٌث، فَِإْن قَاَل: اَل َشْيَء،  انَِيَة، فَ َقاَل  فَأَََتُه،    َما يُ َقرُِّب ِمْنهُ  فَ ُقْل: 
يَاِم، َواحْلَج  ُكلَّ َعاٍم،  : " ِطيُب اْلَكاَل وَل هللِا؟، قَالَ سُ : َما يَ ْقُرُب ِمْنهُ اَي رَ : " اَل َشْيَء "، فَ َقالَ َرُسوُل هللاِ َل  َقاف َ  ِم، َوِإَداَمةُ الصِّ

  ِمْنهُ َشْيٌء بَ ْعُد "، َواَل يَ ْقُربُ 
ُهْم يف سَ َعاِئَشَة وَ  َة،ْن ُعَمَر، َواْبِن ُعَمَر، َوَأيِب طَْلحَ َورُوِّينَا عَ  يَاِم، َورُوِّيناهُ َرِضَي هللاُ َعن ْ  اْلُمَسيِّبِ  َعْن َسِعيِد ْبنِ  ْرِد الصِّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 وَمَا يَقُولُ عِنْدَ فِطْرِهِ   فَصْلٌ، مَا يُفْطِرُ الص ائِمُ عَلَيْهِ، 
 

ثَ نَا أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف اأْلَ   -  3616 ث َ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد بْ   َهاِن ،ْصب َ َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَا ِإْسَحاَق الصَّغَ ا حُمَمَُّد ْبُن  نَ ُن اأْلَْعَرايِبِّ اِن ، َحدَّ
ث َ  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلب َْغَداِدي ، َحدَّ ِبَّ  قَاَل: " َما رَأَْيُت النَّ  ْن أََنٍس،عَ  َة،َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَادَ نَا اْلَقاِسُم ْبُن ُغْصٍن، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ    َصائٌِم َحّتَّ يُ ْفِطَر َوَلْو َعَلى َشْربٍَة ِمْن َماٍء " اْلَمْغِرَب َوُهوَ َوَسلََّم َصلَّى  َصلَّى اَّللَّ
 .ضعيف والحديث حسنقق: إسناده المح # قال

 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  3619 َأْخربََ دَّثَ نَا عَ حَ   ُظ،َأْخرَباََن  ْبُن مَحَْشاَذ،  ثَ ِلي   اْْلَي ْ َأنَّ ِإبْ َراهِ ِن يَزِيُد ْبُن  ْبَن َأيِب الِم،  ثَ ُهْم،  يَم  لَّْيِث َحدَّ
ثَ نَا اأْلَْشَجِعي ، َعْن ُسْفيَاَن، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى  هللاِ ُل  رَُجٍل، َعْن ُمَعاٍذ، قَاَل: َكاَن َرُسو   ْن َحِصنِي ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعنْ َحدَّ اَّللَّ

 ْمُت، َوَرزََقِِن فَأَْفطَْرُت " ي َأَعاَنِِن َفصُ ْمُد َّللَِِّ الَّذِ َذا أَْفطََر، قَاَل: " احلَْ إِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَاثَ نَا يُونُ دَّ حَ   ، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر،َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  3624 ثَ نَا أَ   ُس ْبُن َحِبيٍب، َحدَّ بُو حُمَمٍَّد أَبُو َداُوَد، َحدَّ
، َعْن عَ اْلمُ  ْعُت  َلْيِكي  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: َسَِ ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  وَ ْمرِو  َعَلْيِه   ُ يَ ُقوُل: " لِلصَّائِِم ِعْنَد َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسلََّم 
 َوَدَعا  ْهَلهُ َوَوَلَدهُ ا أَْفطََر َدَعا أَ ْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو ِإذَ  ُمْسَتَجابٌَة ". وََكاَن عَ ِه َدْعَوةٌ ارِ طَ ِإفْ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
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 جَّاِج ْبِن ِعيَسى يَ ْعِِن َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن احلَْ ْلَعْدُل،   ايمَ اَن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْ َراهِ احْلَاِفُظ، َأْخربََ أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََنهُ  -  3627
ْبُن َوْرَداَن، َعْن أَ ْيَسابُوِريَّ، َحدَّ اْلَورَّاَق الن َّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى رَجُ َنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ ثَ نَا اْلَقْعَنِب ، َحدَّثَ نَا َسَلَمةُ   اًل ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ُت َصائًِما، فَ قَ َل: ِإّنِ أَْمَسيْ اايل َأرَاَك طَِليًحا؟ "، قَ بِِه طَِليًحا، فَ َقاَل: " مَ ْن َأْصَحامِ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ئًا ِمَن الطِّيِب َقِوَي َعَلى الصِّ َر َوَأَكَل قَ ْبَل َأْن َيْشَرَب َوَمسَّ َتَسحَّ   ".   امِ يَ  َشي ْ
، َوَسائُِر رُواتِ ُن َوْرَداَن َغرْيُ قَ ةُ بْ َسَلمَ    َوْجٍه آَخَر َكَماِه ثَِقاٌت، َورُِوَي ِمنْ ِويٍّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اٍر، َحدَّثَ نَا  حُمَمَِّد ْبِن َسوَّ ُر ْبنُ َجْعفَ   نَاث َ دَّ ٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، حَ َجْعفَ  احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  3628
رٍ وٍح، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّثَ نَا ُشَعْيبُ ُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن نُ َجْعفَ  ثَ نَا اأْلَْوزَاِعي   ْبُن ُمَبشِّ ، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب  اجْلََزِري ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ ِلٍك، قَاَل: َدَخَل النَِّب   ْبِن َماَنسِ أَ   َكِثرٍي، َعنْ  طَِليًحا يَ ْعِِن َذاِباًل، فَ َقاَل: " َما اَبُل  َورََأى رَُجاًل  َسلََّم اْلَمْسِجدَ  َصلَّى اَّللَّ
يَ   الُوا: َصائٌِم اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل:َصاِحِبُكْم؟ "، قَ  ِطيبًا، َواَل يُ ْفِطْر    ْر، َوْلي َُقْل، َولَيَشمَّ ْلي ََتَسحَّ  ف َ امِ " َمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْقَوى َعَلى الصِّ

 اْلَماِء ".  ىَعلَ 
 

ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأمْحََد اجْلُْرَجاِن    -  3629 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َحدَّ َبَة، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد بْ ، َحدَّ زِيَد يَ   نُ  ْبِن قُ ت َي ْ
، َحدَّثَ نَا ُمبَ اْلمُ  ُر ْبُن ِإَْسَاِعيَل، عَ ْسَتْمِلي   َصلَّى َأيِب َكِثرٍي، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ   َعْن ََيََْي ْبنِ    اأْلَْوزَاِعيِّ،نِ شِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   يَامِ اَّللَّ  ذََكَرُهنَّ فَ   "َمْن َأرَاَد َأْن يَ ْقَوى َعَلى الصِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، َعْن َسِعيِد  َعَلى َماِلٍك، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد ِفيَما قَ َرأَ    -  3631 ْبِن اْلُمَسيِِّب: َأنَّ َرُسوَل هللاِ َحْرَمَلَة اأْلَْسَلِميِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: صَ     ِل اْلَمْشِرِق ".وهُ َتَِْخرَي َأهْ رُ وا اْلِفْطَر، َومَلْ يُ َؤخِّ لنَّاُس ِِبرَْيٍ َما َعجَّلُ يَ َزاَل ا  نْ " لَ لَّى اَّللَّ

 َقدْ " َهَكَذا َرَواهُ َماِلٌك، َعِن اْبِن َحْرَمَلَة ُمْرَساًل ". وَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 

 

، َأْخرَباََن أَبُو الْ مَِّد ْبِن يُوُسَف الس وسِ ُق ْبُن حمَُ َحاسْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا إِ   -  3632 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ َعبَّاِس حُمَمَُّد بْ ي 
ث َ  ّزاَِنِد، َعْن َعْبِد ُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب الثَ نَا َعبْ دَّ حَ    زََكرايَّ ْبِن َمْيُموٍن اأْلَْزِدي ،نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب احْلَُننْيِ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َة، َعْن َسِعيِد بْ ِن ْبِن َحْرَملَ الرَّمحَْ   يَ َزاُل النَّاُس ِِبَرْيٍ  َصلَّى اَّللَّ
ُروا َتَِْخرَي أَ ْطَر، َوملَْ ْلفِ ا اَما َعجَُّلو   ْهِل اْلَمْشِرِق ".   يُ َؤخِّ

 َر َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة " " َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آخَ 
 فيه من لم أجد من ترجم له # قال المحقق: إسناده 
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 حِكَايَاتٌ فِي الصِّيَامِ خْبَارٌ وَ فَصْلٌ أَ 
 

بِ   -  3634 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأْخربََ َراشْ َأْخرَباََن  َبْكٍر َأمْحَُد  َن،  ْبِن احْلََسنِ اَن أَبُو  ْبِن  ثَ نَا حُمَمَُّد بْ اْلَفِقيُه، َحدَّ   ْبُن َسْلَماَن  ُن َعْبِد هللِا 
ْبُن زاَِيٍد   ثَ نَا َصاِلُح  أَْفَضلُ ُسَلْيَماَن، َحدَّ أَبُو ُعْثمَ الس وِسي ، اِبلرَّقَِّة َوُهَو  الزَّايَّ لس كَِّري   ا انَ  َمْن رَأَيْ ُتُه، َحدَّثَ نَا  ِت،   َصاِحُب مَحَْزَة 

ثَ نَا َعْبُد الرَّ   طَاِلٍب  َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َعِليِّ ْبِن َأيِب  ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َء، َعْن ِعْمَرانَ ِن ْبُن َمْغَرامحَْ َحدَّ
رُْكَبِتِه فَ َردَّ َعَليَّ السَّاَلَم، ُثَّ   َوَأْحيَااًن َعَلىيَااًن بَِيِدِه،  حْ َيِدِه رَِغيٌف َيْكِسُرهُ أَ يَِدْيِه اْبُن َحاِمِه َوبِ   ِر َبنْيَ َقصْ الْ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َهَذا  

ُ  فَ ُقْلُت: ِإّنِ َصائٌِم، فَ َقاَل: ِإّنِ   قَاَل: اْدُن َفُكْل، ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ يَاُم ِمَن الطََّعاِم َم يَ ُقوُل: " َمْن َمن ََعهُ  ِه َوَسلَّ يْ َعلَ  َسَِ الصِّ
  ِمْن َثَاِر اجْلَنَِّة َوَسَقاهُ ِمْن َشَراهِبا " يِه َأْطَعَمهُ هللاُ الشَّرَاِب َيْشَتهِ وَ 

 . فيه من لم أعرفهق: إسناده # قال المحق
 

،  َأيِب َبْكٍر اْلُْ ْبِن ُأَسْيٍد، َعنْ   َمَعاِفِري ، َعْن ِإْسَحاقَ ْخرَبَِن أَبُو اَنِفٍع الْ َوْهٍب، أَ   نُ  بْ َذا اإْلِْسنَاِد َحدَّثَ نَا َعْبُد هللاِ َوهبَِ   -  3638 َذيلِّ
ْبنَ  ، َأنَّ َعِليَّ  اْْلَْمَداِنِّ ِإْسَحاَق  َأيِب  ْعُت َرُسولَ َعْن  َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم       ُ َعزَّ َوَجلَّ   : " ِإنَّ ولُ يَ قُ هللِا َصلَّى اَّللَّ هللاَ 

  ِجْسَمهُ َوَأْعظَْمُت َأْجَرهُ "  لَْيَس َعْبٌد َيُصوُم يَ ْوًما اْبِتغَاَء َوْجِهي ِإالَّ َصحَّْحتُ رِبْ قَ ْوَمَك َأنْ َرائِيَل َأْن َأخْ سْ ِإىَل َنِبٍّ ِمْن َبِِن إِ  َأْوَحى
 المحقق: إسناده ضعيف.  # قال

 

َد احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ ِقيُم ِِبَكََّة، َأْخرَباََن أَبُو َأمحَْ ْنُصوِر ْبِن َعمَّاٍر اْلَمر وِزي  اْلمُ ِن مَ  طَاِهُر ْبُن اْلَعبَّاِس بْ و َمْنُصورٍ بُ  أَ َأْخرَبانَ   -  3647
، ثَ نَ    اْلُمبَاَرِك اْلَمْسُروِري ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبنُ   التَِّميِمي  ثَ نَا حمَُ ي  ْبنُ رِ لسَّ ا اَحدَّ ْبُن ُصب َْيِح ْبِن السَّمَّاِك أَبُو    دُ مَّ  َعاِصٍم، َحدَّ

َثُم ْبُن َجَّاٍز، قَالَ اْلَعبَّ  ثَ نَا اْْلَي ْ َل َقاف َ  َقْد َعطََّش نَ ْفَسهُ َأْربَِعنَي َسَنًة،يِّ َوُهَو يَ ْبِكي يف يَ ْوٍم َحارٍّ وَ : َدَخْلُت َعَلى يَزِيَد الرَّقَاشِ اِس، َحدَّ
َثِِن أََنُس بْ ْوِم احْلَارِّ، حَ اْلَماِء اْلبَارِِد يف اْلي َ ُخْل تَ َعاَل نَ ْبِكي َعَلى  يل: ادْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،دَّ قَاَل: "   ُن َماِلٍك: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعْطَشاُن "  ُكل  َمْن َورََد اْلِقيَاَمةَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو ْبِن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الْ ْبُن حُمَمَّدِ َسِن َعِلي   اَن أَبُو احلَْ َأْخربََ   -  3652 نَا، َحدَّ ْبُن  َعْبِد هللِا حُمَمَُّد    َكاَشاِن  اْْلََرِوي  َقِدَم َعَلي ْ
ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حمَُ   اْلَعبَّاِس اْلَعَصِمي  ِإْماَلًء،  ِإْدرِيَس ْبَن ِل الشَِّهيُد، َأنَّ ْخرَبَ َعَلْيِه أَبُو اْلَفضْ ِليِّ ْبِن َرزِيٍن ِفيَما أَ ِد ْبِن عَ مَّ َحدَّ

ثَ نَا ثَ نَا ُسَهْيُل ْبُن َخاقَاَن، َحدَّ َبَسَة ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلُقرَ َخَلُف ْبُن ََيََْي اْلَعْبِدي ، َعْن    ُموَسى، َحدَّثَ ُهْم، َحدَّ ثَ نَ   ،ِشيِّ َعن ْ َعْبُد    اَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نَ ْوُم الصَّ ِن َأيِب أَْوىَف، قَارْيٍ، َعْن َعْبِد هللِا بْ اْلَمِلِك ْبُن ُعمَ  َدٌة، َوَصْمُتهُ َتْسِبيٌح، ائِِم ِعبَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْغُفوٌر "  مَ ُبهُ َضاَعٌف، َوُدَعاُؤهُ ُمْسَتَجاٌب، َوَذن ْ َوَعَمُلهُ مُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احْلَافِ   -  3653 هللِا  َعْبِد  أَبُو  الصَّفَّارُ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َحدَّثَ نَا  ْبُن  ُظ،  َأمْحَُد  َحدَّثَ نَا  ِإْماَلًء،  اأْلَْصب ََهاِن  ،  َخاِلٍد  ْبِن  ،  ِمْهَراَن 
ُجَبرْيٍ، َحدَّ  ْبُن  اْلَفْضُل  ثَ نَا  ُسَلْيمَ نَ ث َ َحدَّ َوَأْخربََ ا  َعْمرٍو، ح،  ْبُن  َأمْحَدَ اُن  ْبُن  َعِلي   أَ   اَن  َعْبَداَن،  َأمْحَدُ ْبِن  ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،   ْخرَباََن  ْبُن 
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َثِم ا  ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْْلَي ْ ْن َعْبِد هللِا  اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، عَ َعْن َعْبدِ و،  رٍ يُوُنَس، َحدَّثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َعمْ   لشَّْعَراِن ، َحدَّثَ نَا ُسَرْيُج ْبنُ َحدَّ
، َوَعَمُلهُ ُمت ََقبٌَّل وتُهُ َتْسِبيٌح، َوُدَعاُؤهُ ُمْسَتَجابٌ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " نَ ْوُم الصَّائِِم ِعبَاَدٌة، َوُسكُ ِبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْوىَف، َعِن النَّ أَ ْبِن َأيِب  

ُ َعَلْيِه وَ وُل هللِا َصلَّى اْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرسُ َن، َويف رَِوايَِة َأيِب عَ ِن َعْبَداابْ ِث  ". َلْفُظ َحِدي ُمَضاَعٌف، َّللَّ َسلََّم، َوقَاَل: " َوَعَمُلهُ 
 َحّتَّ مُيِْسَي َأْو َحّتَّ ُيْصِبَح " َوُدَعاُؤهُ ُمْسَتَجاٌب 

 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #
 

ثَ نَا َعِلي  بْ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ بْ أَبُو عَ   انَ َأْخربََ   -  3654 َوْيِه ْبُن َمازاَِيَد، ُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَعاَلِء، َحدَّثَ نَا ِسْخت َ اَن َعِلي  ْبُن ِعيَسى، َحدَّ
ثَ نَا مَ  ثَ نَا زاَِيدٌ َحدَّ ْبُن َحسَّاَن، َحدَّ اأْلَْعَلُم، َعنْ ْعُروُف  ْبنِ     اْلَمِلِك  َأوْ ، َعْن  َمرْيٍ عُ   َعْبِد  َأيِب  ْبِن  اأْلَ َعْبِد هللِا  ، قَاَل: قَاَل ىَف  ْسَلِميِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ن َ َرُسوُل هللِا   ُمَضاَعٌف ".  ٌح، َوُدَعاُؤهُ ُمْسَتَجاٌب، َوَعَمُلهُ ْوُم الصَّائِِم ِعبَاَدٌة، َوَصْمُتهُ َتْسِبيَصلَّى اَّللَّ
 َأْضَعُف ِمْنهُ  ُن ْبُن َعْمرٍو النََّخِعي  ُسَلْيَما وَ يفٌ َمْعُروُف ْبُن َحسَّاَن َضعِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   -  3655 ثَ نَا حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ  بُو أَ   ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، َحدَّثَ نَا  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا اْبُن َْلِيعَ اأْلَْسوَ  َثِم، َعْن أَ ْمِح، َعْن َأيِب ا َة، َعْن َدرَّاٍج َأيِب السَّ ِد، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْْلَي ْ  َعَلْيِه يِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

تَاءُ رَبِ  لُ طَ ، وَ يُع اْلُمْؤِمِن، َقُصَر َنَارُهُ َفَصامَ َوَسلََّم: " الشِّ  هُ فَ َقاَم " اَل لَي ْ
 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ

 

احْلَُسنْيِ   -  3656 أَبُو  َأْخرَباََن عَ َأْخرَباََن  اْلَفْضِل،  ْبُن  ْبنُ   يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َجْعَفٍر، َحدَّ ْبُن  نُ َعْيٍم،  ْبُد هللِا  أَبُو  ُسْفيَاَن، َحدَّثَ نَا  َحدَّثَ نَا  
ِإْسحَ  َأيِب  َمْسُعودٍ َعْن َعامِ ،  اقَ ِإْسَرائِيُل، َعْن  ْبِن  ُ عَ   ، قَاَل:اْلُقَرِشيِّ   ِر  تَاِء قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم: " الصَّْوُم يف الشِّ

ُلهُ َفطَوِ  اْلبَارَِدُة، َأمَّا نََ اْلغَِنيَمةُ   يٌل ". ارُهُ فَ َقِصرٌي، َوأَمَّا لَي ْ
 ُصْحَبٌة " ٍر امِ قَاَل يَ ْعُقوُب: " َولَْيَس ِلعَ 

 ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناده رجاله  
 

ثَ نَا أَبُو َعُرو ْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأْخربََ َوَأْخرَباََن أَبُو سَ   - 3657 ، َحدَّ ثَ نَا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبنُ اَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ الضَّحَّاِك، َحدَّثَ نَا   بََة، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الصَّْوُم يف  َرُسوُل هللِا صَ اِبٍر، قَاَل: قَالَ اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن جَ   َهرْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، َعنِ ٍم، َعْن زُ لِ ُمسْ اْلَولِيُد ْبُن   لَّى اَّللَّ
تَاِء اْلغَنِ   يَمةُ اْلبَارَِدةُ " الشِّ

 ده ضعيف. # قال المحقق: إسنا
 

، َأخْ   ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحَدَ الِيِِن  ْلمَ  اَأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  3658 ثَ نَا َعْبدُ رَباََن أَبُو َخْولََة اْلَْ ْبُن َعِديٍّ الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َْيِد هللِا   ْواَلِن ، َحدَّ
َمامِ  ثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، حَ اْبُن َأِخي اإْلِ ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قَ تَ ، َحدَّ ُ َعَلْيِه  ٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعْن أَنَ   َة،ادَ دَّ  َصلَّى اَّللَّ

تَاِء َسلََّم: " الصَّوْ وَ   اْلَغِنيَمةُ اْلبَارَِدةُ ".  ُم يف الشِّ
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 َكْعٍب "   لِيِد أَْيًضا يَ ْعُقوُب ْبنُ َعِن اْلوَ ِه بِ  َسِعيٍد َغرْيُ اْلَولِيِد، َوَقْد َحدَّثَ ْن  َعْن قَ تَاَدَة َغرْيُ َسِعيٍد، َوعَ قَاَل أَبُو َأمْحََد: " اَل يَ ْرِويهِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 طَّرَ صَائِمًا يمَنْ فَ فَصْلٌ فِ 
 

ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، َأْخرَبانَ   - 3668 ثَ نَا أَ َحدَّ ثَ نَا َعْبُد الرَّ  أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، َحدَّ ثَ نَ اقِ زَّ بُو اأْلَْزَهِر، َحدَّ ا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن ، َحدَّ
َع أابَ أَ ٍح، َمْوىَل الت َّْوأََمِة، َصالِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  ُهَريْ َرَة، يَ قُ نَّهُ َسَِ َكاَن لَهُ َفطََّر َصائًِما فََأْطَعَمهُ َوَسَقاهُ  وُل قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِمْثُل َأْجرِِه " 
 .ده حسنسنا: إ# قال المحقق 

 

الْ   -  3669 أَبُو  بْ َأْخرَباََن  اْلَواِحِد  َعْبُد  إِ َقاِسِم  ْبِن  حُمَمَِّد  احلَْ ُن  أَبُو  اِبْلُكوَفِة، َحدَّثَ نَا  النَّجَّاِر،  ْبُن  اْلُمْقِرُئ  َعلِ ْسَحاَق  ْبُن  َسِن  ي  
َأخْ  َهارُوَن،  ْبِن  ِعيسَ احْلَُسنْيِ  ْبُن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  أَبُو  َهارُونَ   ىرَباََن  حَ   اْلِعْجِلي    ْبِن  حُمَمَّ اْلَقطَّاُن،  ثَ نَا  َحِبيدَّ ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ٍب ُد 

قَ  ِحَزاٍم،  ْبُن  َحِكيُم  ثَ نَا  َحدَّ لَُوْيٌن،  يِصي   َعِليَّ اْلِمصِّ ْعُت  َسَِ َسِعيدِ   اَل:  َعْن  ُجْدَعاَن،  ْبِن  زَْيَد  َسْلَماَن ْبَن  َعْن  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى    ، قَاَل:ِسيِّ ارِ اْلفَ  َمْن َكَسَب َحاَلاًل َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكةُ   ًما يف رََمَضانَ َمْن َفطََّر َصائِ   "اَّللَّ

َلَة اْلَقْدِر، وَ َضاَن ُكلَِّها، َوَصاَفَحهُ ِجرْبِيُل عَ لَيَايل رَمَ   رَُجٌل: اَي لَ َويَِرق  قَ ْلُبهُ "، فَ َقا رْبِيُل َتْكثُ ُر ُدُموُعُه،اَفَحهُ جِ  صَ َمنْ َلْيِه السَّاَلُم لَي ْ
  يٍم، قَاَل: أَفَ َرأَْيَت َمْن مَلْ َيُكنْ ْو ِكْسَرةُ ُخْبٍز ". الشَّك  ِمْن َحكِ َت َمْن مَلْ َيُكْن َذاَك ِعْنَدُه؟، قَاَل: " فَ ُلْقَمةُ ُخْبٍز أَ وَل هللِا َأرَأَيْ َرسُ 
اَل: " َفَمْذقٌَة ِمْن َلَُبٍ "، قَاَل: أَفَ َرأَْيَت َمْن مَلْ َذاَك ِعْنَدُه؟، قَ َمْن مَلْ يَُكْن  َعاٍم "، قَاَل: أَفَ َرأَْيتَ ، قَاَل: " فَ َقْبَضٌة ِمْن طَ ِعْنَدُه؟  اكَ ذَ 
  ِمْن َماٍء ". ُكْن َذاَك ِعْنَدُه؟، قَاَل: " َفَشرِبَةٌ يَ 

 
بِْنُت  اِفُظ، َأْخرَبَت ْنَا َسعِ  هللِا احلَْ ْبدِ عَ   َأْخرَباََن أَبُو  -  3670 اَن أَبُو َعِليٍّ ِل ِكتَاهِبَا بُِبَخاَرى، َأْخربََ َحْفِص ْبِن اْلُمْهَتِدي، ِمْن َأصْ يَدةُ 

َحبِ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ُعب َْيدُ َصاِلُح  اْلب َْغَداِدي ، َحدَّثَ نَا  وَأْخربََ يٍب  اجْلَُشِمي ،  ُعَمَر  ْبُن  هللِا  َسعْ   انَ   َأْخرَبانَ أَبُو  اْلَمالِيِِن ،  ْبُن  ٍد  َأمْحََد  أَبُو   
احْلَاِفُظ، َحدَّ َعِديٍّ  بْ   حُمَمَُّد  ْبُن عُ ثَ نَا  هللِا  ُعب َْيُد  ثَ نَا  َمْيُموٍن، َحدَّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  بْ ُن  َحِكيُم  ثَ نَا  ، َحدَّ اجْلَُشِمي  رٍي،  َمَر  أَبُو َسَِ ِحَزاٍم  ُن 

ثَ نَا َعلِ  َوَتْكثُ ُر ُدُموَعهُ "، َوقَاَل َأوَّاًل: " فَ َقْبَضٌة ِمْن  يَِرق  قَ ْلَبُه،  أَنَّهُ قَاَل: "    ْسنَاِدِه ََنَْوُه، َغرْيَ ْبِن ُجْدَعاَن، َفذََكَرهُ ِبِِ ُن زَْيِد  بْ   ي  َحدَّ
 ِة، "  بَ  ِمَن اْلَمْذقَِة َوالشَّرْ ٍز "، ُثَّ ذََكَرهُ بَ ْعَدهُ ِمْن ُخبْ  ةٌ ْقمَ  َيُكْن َذاَك ِعْنَدُه؟، قَاَل: " فَ لُ  "، فَ َقاَل رَُجٌل: أَفَ َرأَْيَت َمْن ملَْ طََعامٍ 
ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعِليِّ  ِبِه َحِكيتَ َفرََّد   يُوُسُف ْبُن  ْبِن زَْيٍد بِب َْعِض َمْعنَاهُ يف احلَْ ُم ْبُن ِحَزاٍم َهَكَذا، َوَقْد رُوِّيناهُ  ِديِث الَِّذي َرَواهُ 

 هللاُ َأْعَلُم " َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد وَ   َِهَّامٍ َعنْ ، زاَِيدٍ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأْخرَباََن َعْبُد ا  -  3671 ث َ ْلبَاِقي ْبُن قَانٍِع، َحدَّ َعاىَف  ا مُ نَ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلرَبَاِء، َحدَّ
ثَ نَا حمَُ بْ  ِلًسا بَ ْعَد اَلِء، َوَأيِب اجْلَْهِم، قَااَل: َكاَن احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ َجاسَّاَن، َعِن اْلعَ ُعب َْيَدَة ْبِن حَ   مَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعنْ ُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ
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ِه: قُوُموا َسُن جِلَُلَسائِ حلَْ  َعاَد َفَدَعاُه، فَ َقاَل اَعاٍم فََأْضَرَب َعْنهُ ُثَّ  ِإىَل طَ َءهُ َساْسِجِد، فََأََتهُ رَُجٌل َفَدَعاهُ َوُجلَ َصاَلِة الص ْبِح يف اْلمَ 
ُ َعلَ َمن ََعِِن َأْن ُأِجيَبهُ يف اْلَمرَِّة اأْلُوىَل ِإالَّ َأّنِ َسَِ   َفَما َكَر هللاَ َعزَّ َة ُثَّ ذَ َداغَ ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َصلَّى الْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

هُ فَِإَذا الَِّذي َدَعاهُ رََكَعاٍت مَلْ ْتََسَّ ِجْلَدهُ النَّاُر "، َوَأَخَذ احْلََسُن َِبِ  َأْو َأْربََع  َصلَّى رَْكَعَتنْيِ ّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس، ُثَّ َوَجلَّ حَ  ْم ْلِدِه َفَمدَّ
الز َبرْيِ فَ َلمَّ  ْبُن  وَ َعْبُد هللِا  ِإّنِ َع الطَّعَ ضْ ا  احْلََسُن:  الز    اَم، قَاَل  اْبُن  ُفوهُ َصائٌِم، فَ َقاَل  َأحتِْ بُِتْحَفٍة، فَأُ برَْيِ:  ِبغَالَِيٍة َوَِمَْمٍر، َفطَيََّب   ِتَ 

 َوَجَّرَ 
 اده ضعيف. # قال المحقق: إسن

 

  ِويََة، َعْن َسْعدِ ثَ نَا أَبُو ُمَعاْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َحدَّ زَّاُز، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد  َفٍر الرَّ عْ و جَ َسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، َأْخرَباََن أَبُ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  3672
ْبِن َمْأُموِن ْبِن زُرَارََة، َهَكذَ  ُمَعاِويََة، َعْن َعِليِّ ْبِن طَرِيٍف، َعْن ُعب َْيِد  أَبُو    َصلَّى اَّللَُّ   هللاِ   ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ا قَاَل 

 َواْلِمْجَمُر "  حُتَْفةُ الصَّائِِم الد ْهنُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #

 

ثَ نَاَأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،  -  3674 ثَ نَا َْتْتَاٌم، َحدَّ ةُ  ُعْقَبَة، َحدَّثَ نَا ُهَبريَْ ُد ْبُن  مَّ حمَُ   فَّاُر، َحدَّ
اأْلَ  اءُ َوِد، َحدََّثِِن  سْ ْبُن ُحَدْيِر ْبِن  احْلَذَّ بْ َسْعٌد  احْلََسِن  اْلَمْأُموِن ْبِن زُرَارََة، َعِن  ْبِن  َع النَِّبَّ صَ ، َعْن ُعَمرْيِ  ، أَنَّهُ َسَِ ُ ِن َعِليٍّ لَّى اَّللَّ

اْلَمْرَأِة الصَّ يَابُُه، َوحُتْفَ ثِ َهَن حِلْي َتُُه، وجُتَمَُّر  ائِِم الزَّائِِر َأْن ُتدْ حُتَْفةُ الصَّ   : "َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقولُ  َط رَْأَسَها َوجُتَمَِّر ةُ  ائَِمِة الزَّائَِرِة َأْن ُْتَشِّ
 ا ".  ثِيَاهبََ 

 ْوَثُق ِمْنُه، َوهللاُ َأْعَلمُ َسْعُد ْبُن طَرِيٍف َغرْيُهُ أَ 
 . ده ضعيفسنا: إحقق # قال الم
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 ي الِاعْتِكَافِ بِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِ شْرُونَ مِنْ شُعَ الر ابِعِ وَالْعِ 
 

 

ُن َخاِلٍد َأمْحَُد بْ   نَاث َ َسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس اْْلََرِوي ، َحدَّ ِدْعِلُج ْبُن َأمْحََد، َحدَّثَ نَا احلُْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَباََن    -  3679
ُل اْلب َ  ثَ نَا َعْبُد قَاَل: َوَجاَء ِبكِ َسُن ْبُن ِبْشٍر،  ْغَداِدي ، َحدَّثَ نَا احلَْ اْْلَالَّ اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َروَّاٍد، َعْن  تَاِب أَبِيِه َومَلْ َيْسَمْعهُ ِمْنُه، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َمْسِجِد َرُسوِل هللِا َصلَّ ِكًفا يف ْعتَ مُ  اٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهُ َكانَ َعطَ  ، ُثَّ َجَلَس فَ َقاَل َلهُ َفَسلََّم َعَلْيهِ فََأََتهُ رَُجٌل  ،ى اَّللَّ
َأرَاَك كَ  ُفاَلُن  اَي  َعبَّاٍس:  اْبنَ اْبُن  اَي  نَ َعْم  قَاَل:  َحزِينًا،  َعلَ   ِئيبًا   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  وَ ْيهِ َعمِّ  وَ فُ لِ   َسلَّمَ   اَل  َحقٌّ،  َعَليَّ  ُحْرَمِة  اَلٍن 

َرَج ِمَن اَل: فَانْ َتقَل اْبُن َعبَّاٍس ُثَّ خَ ْحب َْبَت، قَ َعَلْيِه، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: أََفاَل ُأَكلُِّمهُ ِفيَك، قَاَل: ِإْن أَ َقرْبِ َما أَْقِدُر  َصاِحِب َهَذا الْ 
الرَّ  ْعُت َصاِحَب  َما ُكْنَت ِفيِه قَاَل: اَل  أََنِسيُت    ُل:جُ اْلَمْسِجِد، فَ َقاَل َلهُ  ُ َعَليْ َذا اْلَقرْبِ َصلَّ هَ َوَلِكِنِّ َسَِ ِه َوَسلََّم َواْلَعْهُد ِبِه  ى اَّللَّ

نَاُه، َوُهوَ  ِننَي، َوَمِن اْعَتَكَف ِف َعْشِر سِ َكاتِ ِه َوبَ َلَغ ِفيَها َكاَن َخرْيًا ِمِن اعْ يَ ُقوُل: " َمْن َمَشى يف َحاَجِة َأِخي  َقرِيٌب َفَدَمَعْت َعي ْ
َنهُ َوَبنْيَ تَ َعاىَل َجَعَل هللاُ  ًما اْبِتغَاَء َوْجِه هللاِ يَ وْ   "  النَّاِر َثاَلَث َخنَاِدَق أَبَ ْعَد َما َبنْيَ اْْلَاِفَقنْيِ  بَ ي ْ

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
 

اْلَفِقي   -  3680 طَاِهٍر  أَبُو  أَ أَ   ُه،َأْخرَباََن  اْلُمَحمَُّدَآابَ ْخرَباََن  طَاِهٍر  َأمْحَدُ بُو  ثَ نَا  َحدَّ الس    ِذي ،  يُوُسَف  ثَ نَ ْبُن  َحدَّ  ، ْبُن َلِمي  َسِعيُد  ا 
بَ  ثَ نَا َعن ْ ثَ نَا َهيَّاٌج، َحدَّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسِعيدِ ُسَلْيَماَن، َحدَّ  ْبِن ُحَسنْيٍ، َعْن  َعْن َعِليِّ   َن،َذا ْبِن اْلَعاِص، َعْن حُمَمَِّد ْبِن زَاَسةُ 

ُ عَ ِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ أَبِي  َرَتنْيِ ". ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف  " َمِن اْعَتَكَف َعْشًرا يف رََمَضاَن َكاَن َكَحجََّتنْيِ َوُعمْ   َلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اَّللَّ
َلهُ ِفيِه َضْعٌف، َوهللاُ َأْعَلمُ َوَما ق َ   ب ْ

 ه ضعيف. محقق: إسنادال قال# 
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ اِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَ أَبُو َبْكٍر اْلقَ   َأْخرَبانَ   -  3681 نَا حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّث َ   يِب َعْمرٍو، قَااَل: َحدَّ
ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،ِإْسَحاَق الصَّغَاِن   ثَ نَ ثَ نَا َهيَّ دَّ حَ   ، َحدَّ َبَسةُ ْبُن َعْبِد الاُج ْبُن ِبْسطَاٍم، َحدَّ  ْبِن َبَسَة ْبِن َسِعيدِ مْحَِن ْبِن َعن ْ رَّ ا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َسنْيٍ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرسُ اْلَعاِص، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعِليِّ ْبِن حُ  َكَف َعْشًرا  َمِن اْعتَ   : "مَ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُد ْبُن زَاَذاَن َوُهَو َمرْتُوٌك، َكَذا قَاَل حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيٍم، َوالصََّواُب حُمَمَّ   َتنْيِ.جََّتنْيِ َوُعْمرَ يَ ْعِِن: َكاَن حِبَ  جََّتنْيِ َوُعْمَرَتنْيِ ".يف رََمَضاَن حَ 

 اْلُبَخاِري : اَل يُْكَتُب َحِديثُهُ "  قَالَ 
 ناده ضعيف. قال المحقق: إس# 
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 وَ بَابُ الْمَنَاسِكِ لْعِشْرُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُ سُ وَا الْخَامِ 
 

ث َ مِ ارِ ، َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ رَباََن أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأخْ  - 3685 نَا َعْبُد هللِا ْبُن  ي ، َحدَّ
بْ َصالِ  ُمَعاِويَةُ  َأيِب  ُن َصاِلٍح، َعْن عَ ٍح، َحدَّثَ نَا  ْبِن  قَاَل يف قَ ْوِلِه: }َوَمنْ ِليِّ  أَنَّهُ  اْبِن َعبَّاٍس،  َغِِنٌّ َعِن   طَْلَحَة، َعِن  َكَفَر فَِإنَّ هللاَ 
 ،  " ا، َواَل تَ رَُكهُ َمْأََثًا  فَ َلْم يَ َر َحجَّهُ ِبرًّ َر اِبحْلَجِّ فَ  كَ [، يَ ُقوُل: " َمنْ 97اَلِمنَي{ ]آل عمران:  اْلعَ 

َتِغ َغرْيَ اإْلِْساَلِم ِدينًا آَخَر َعْن َُمَاِهٍد يف قَ ْولِِه: }َومَ   رُوِّينَا َمْعنَاهُ أَْيًضا َعْن َُمَاِهٍد "، َورُوِّينَا ِمْن َوْجهٍ َأمْحَُد: " وَ   قَاَل الشَّْيخُ  ْن يَ ب ْ
لَ قَالَ   [،85ْنُه{ ]آل عمران:  يُ ْقَبَل مِ   نْ فَ لَ  َأْهلُ : "  قَاَل  اآْليَةُ  نَ َزَلْت َهِذهِ  ُمْسِلُموَن، فَأَنْ َزلَ مَّا  اْلِمَلِل ُكلِِّهْم: ََنُْن   هللاُ }َوَّللَِِّ  

ينَا َعْن ِعْكرَِمَة،  َكهُ اْلُمْشرُِكوَن، َورُوِّ وَن َوتَ رَ ِلمُ سْ  َعَلى النَّاِس ُكلِِّهْم َفَحجَّ اْلمُ [، يَ ْعِِن 97 َحج  اْلب َْيِت{ ]آل عمران: َعَلى النَّاسِ 
 [ 97ْلِمَلِل }فَِإنَّ هللاَ َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمران: ِِن ِمْن َأْهِل ا َوَمْن َكَفَر، يَ عْ  قَاَل:

 # قال المحقق: إسناده منقطع.
 

ُ عَ ، قَاَل َرسُ رَ ُعمَ هِبََذا اإْلِْسنَاِد َسَواٌء َعِن اْبِن  وَ   -  3689 [ " قَاَل:  126َفَر{ ]البقرة:  كَ َلْيِه َوَسلََّم: " }َوَمْن  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َر اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْلِخِر " " َكفَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، َأْخرَباََن أَبُومْحَِن الس  لرَّ  ايِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن أَ  - 3690 َسِن َؤمَِّل ْبِن احلَْ مُ اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن الْ  َلِمي 
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب، َعْن ََيََْي ْبِن الض  اْلَماَسْرجِ  ، َحدَّ ، َأْخرَباََن حُمَمَّدُ ِسي  ِن  ْبِد الرَّمحَْ عَ   نُ  ْبُن الصَّبَّاِح، َحدَّثَ نَا َسِعيُد بْ َرْيِس الرَّاِزيِّ

، َعْن ُعب َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ف َ ِن ُعَمَر، قَاَل:  اَنِفٍع، َعِن ابْ   ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعنْ اجْلَُمِحي  َأْوِصِِن،   َقاَل:َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
هللاَ  تَ ْعُبُد   " َوتُِقيمُ قَاَل:  ئًا،  َشي ْ بِِه  ُتْشِرَك  َواَل  ا   َوت ُ لصَّ   َوَتُصومُ اَلَة،  الزََّكاَة،  َوحَتُج    ْؤِت  رََمَضاَن،  َوتَ   َشْهَر  َوتُِطيُع،  َوتَ ْعَتِمُر،  ْسَمُع 

رَّ ".   َك َوالسِّ  َوَعَلْيَك ابْلَعاَلنَِيِة َوِإايَّ
ُعَمَر   اَل: َجاَء َأْعَرايِبٌّ ِإىَل ُعب َْيٍد، َعِن احْلََسِن، قَ وُنَس ْبِن  يُ   نْ ِبْشٍر، فَ َرَواهُ َعْن ُعب َْيِد هللِا، عَ " َخاَلَفهُ حُمَمَُّد ْبُن ُخ َأمْحَُد:  قَاَل الشَّيْ 

 َكَرهُ َمْوقُوفًا " َعِن الدِّيِن َفذَ  َفَسأََلهُ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ثَ نَا َسْهُل ْبُن َعمَّ التَّاِجرُ   صٍ َحفْ أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن  ْلَفِقيُه، َأْخرَباََن   أَبُو طَاِهٍر ا َأْخرَبانَ   -  3693 ثَ نَا يَزِيُد بْ ، َحدَّ   نُ اٍر، َحدَّ
ُ َعَليْ  لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َأيِب أَُمامَ اَن َشرِيٌك، َعنْ َهارُوَن، َأْخربََ  ِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن مَلْ  َة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ايًّ َوِإنَّ َشاَء َنْصرَانِيًّا ".  ِإْن َشاَء يَ ُهودِ جَّ فَ ْلَيُمْت َيَُ ْو ُسْلطَاٌن َجائٌِر َومَلْ َرٌة أَْو َمَرٌض َحاِبٌس أَ اَجٌة ظَاهِ  حَ ْسهُ ََيْبِ 
َا قَاَل الشَّْيُخ َأمْحََد: " وَ   ِبرًّا "  َمْأََثًا، َواَل ِفْعَلهُ َرى تَ رَْكهُ ي َ  اَل  َأْعَلُم ِإَذا مَلْ ََيُجَّ َوُهَو َأرَاَد َوهللاُ َهَذا ِإْن َصحَّ فَِإَّنَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن عَ   ْخرَبانَ أَ   -  3695 ث َ   ِليٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا حُمَمَّدُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ  نَا ْبُن احْلَُسنْيِ اْْلَث َْعِمي ، َحدَّ
ث َ ِلي  ْبُن عَ  َعْن زَاَذاَن، قَاَل: َمِرَض اْبُن َعبَّاٍس َمَرًضا، َفَدَعا   ِن َأيِب َخاِلٍد،ْن ِإَْسَاِعيَل بْ عَ نَا ِعيَسى ْبُن َسَواَدَة، َسِعيٍد اْلِكْنِدي ، َحدَّ
ْعُت َرسُ َولَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َدهُ َفَجَمَعُهْم، فَ َقاَل: َسَِ َة َكَتَب هللاُ  كَّ يًا َحّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل مَ ْن َحجَّ ِمْن َمكََّة َماشِ ُقوُل: " مَ  ي َ مَ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َعِمائَِة َحَسَنٍة ِمْثَل َحَسنَاِت احْلََرِم، قِ َعزَّ َوَجلَّ ِبكُ    ".   ِبُكلِّ َحَسَنٍة ِمائَةُ أَْلِف َحَسَنةٍ يَل: َوَما َحَسنَاُت احْلََرِم؟، قَاَل:  لِّ ُخْطَوٍة َسب ْ
  ِعيَسى ْبُن َسَواَدةَ تَ َفرََّد بِهِ 

 محقق: إسناده ضعيف. ل ال# قا
 

 ، وَالْحَرَمِ كُلِّهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَدِيثُ الْكَعْبَةِ، وَ 
 

ْثَماُن ْبُن مَُّدآاَبِذي ، َحدَّثَ نَا عُ ِن اْلُمحَ سَ احلَْ ْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن  ، أَ مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حمَُ   -  3698
ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْجاَلَن الْ ُن َعْبِد الرَّمحَْ نَا ُسَلْيَماُن بْ ث َ َسِعيٍد، َحدَّ  ، ِدَمْشِقيٌّ ثَِقٌة، َحدَّثَ نَ ِن، َحدَّ ا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن  ُقَرِشي 

ُ عَ ِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَ ، َعِن ابْ اءٍ َعطَ ُجَرْيٍج، َعْن   ُوِضَعْت يف اأْلَْرِض َمْوِضُع اْلب َْيِت    " َأوَُّل بُ ْقَعةٍ َلْيِه َوَسلََّم:  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها ا  بَاُل " ٍس ُثَّ ُمدَّْت ِمْنهُ اجلِْ بُو قُ ب َيْ  أَ ْرضِ  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َوْجِه اأْلَ أْلَْرُض، َوِإنَّ َأوََّل َجَبٍل َوَضَعهُ ُثَّ ُمدَّْت ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ا نَ ْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِدي ، َحدَّث َ  يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن عَ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ   ْخرَبانَ أَ   -  3700
ْبنُ يُ  ْبنِ   وُنُس  َسِعيِد  َعْن  ، حَ   بَُكرْيٍ،  اْلَبْكرِيِّ ْبنُ دَّ َمْيَسَرَة  أََنُس  رَ َثِِن  َأنَّ  َماِلٍك،  قَاَل: " َكاَن   َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  ُسوَل 

َعَلْيهِ َموْ  آَدَم  زََمِن  اْلب َْيِت يف  ِشرْبًاِضُع  السَّاَلُم  ِعْلمً     َأْكثَ ُر  اْلمَ َفكَ ا  َأْو  ِإلَْيِه  اَنِت  حَتُج   آاَلِئَكةُ  ْقب ََلْتهُ قَ ْبَل  فَاْست َ آَدُم   َدَم ُثَّ َحجَّ 
َلَك "قَالُوا: َقْد َحجَّْتهُ اْلَماَلِئَكةُ  ْن أَْيَن ِجْئَت؟، قَاَل: َحَجْجُت اْلب َْيَت،اْلَماَلِئَكُة، قَالُوا: اَي آَدُم مِ   قَ ب ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َنْصٍر عُ َأْخرَبانَ   -  3704 أَبُو  ْبُن ق َ   أَ َمُر  احْلََسِن حُمَمَّدُ تَاَدَة،  أَبُو  أَبُو ُشَعْيٍب احلَْ   ْخرَباََن  َراُج، َحدَّثَ نَا  احْلََسِن السِّ ثَ نَا  ْبُن  رَّاِن ، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو اأْلَ َدا فَِإَذا أاََن   ، قَاَل: أَتَ ْيُت الرَّْحَبةَ َعْن َخاِلِد ْبِن َعْرَعَرةَ ِن َحْرٍب،  بْ   اكِ ْحَوِص َساَلُم ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َِسَ ُوُد ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ
نَا َعِلي  ْبُن َأيِب طَ   يٍب ِمْن َثاَلِثنَي أَْو َأْربَِعنَي رَُجاًل، فَ َقَعْدُت َمَعُهْم، َفٍر ُجُلوٍس َقرِ بِن َ  ْنَكَر أَ   هُ اِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَما رَأَيْ تُ َفَخَرَج َعَلي ْ
َغرْيِي،  َأحَ  اْلَقْوِم  ِمَن  َيْسأَ ًدا  رَُجٌل  َأاَل  َوي َ لُ فَ َقاَل:  َتِفَع  فَ ي َن ْ ُجَلَساَءهُ   َفَع  َذْروا{ ن ْ }َوالذَّاراَِيِت  فَ َقاَل:  رَُجٌل،  فَ َقاَم  قَاَل:   ،

ا؟، قَاَل: "  : َفَما اجْلَاراَِيُت ُيْسرً اُب "، قَالَ حَ لسَّ احْلَاِماَلُت ِوق ًْرا؟، قَاَل: " ِهَي ا  الّرِيُح "، قال َفَما  [؟، قَاَل: "1ايت:  ]الذار 
ماُت َأْمرً "، قَاَل: َفَما الْ  ِهَي الس ُفنُ  َل: ِس؟، قَاَل: " ِهَي اْلَكَواِكُب "، قَاا، قَاَل: " ِهَي اْلَماَلِئَكةُ "، قَاَل: َفَما اجْلََواِر اْلُكنَّ ُمَقسِّ

 َوُهَو حِبِيَاِل ُل لَهُ الضَّرَّاحُ  السََّماِء يُ َقاْعُموُر؟، قَاَل: " بَ ْيٌت يف قَاَل: َفَما اْلب َْيُت اْلمَ   السََّماءُ "،  : "َفَما السَّْقُف اْلَمْرفُوُع؟، قَالَ 
ُعوَن  َماِء َكُحْرَمِة اْلب َْيِت يف اأْلَْرضِ اْلَكْعَبِة ِمْن فَ ْوِقَها، ُحْرَمتُهُ يف السَّ  يِه  اَلِئَكِة اَل يَ ُعوُدوَن فِ ا ِمَن اْلمَ فً أَلْ  ُيَصلِّي ِفيِه ُكلَّ يَ ْوٍم َسب ْ

ُثَّ   قَاَل:   ،" ف َ جَ أََبًدا  الرَُّجُل،  "  َلَس  َعِليٌّ:  قَالَ َقاَل   ،" ُجَلَساَءُه؟  َفَع  َويَ ن ْ َتِفَع  فَ ي َن ْ َيْسَأُل  رَُجٌل  َما  َأاَل  فَ َقاَل:  رَُجٌل،  فَ َقاَم   :
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الّرِيُح "، فَ َقااْلَعاصِ  أَ َلهُ َل  فاُت َعْصًفا؟ قَاَل: "  الْ  رَُجٌل:  َماَذا  بَ ْيٍت  اَل حُتَدِّثُِِن  َأوَُّل  ؟، قَاَل: " اَل، ِضَع يف اأْلَْرضِ وُ ب َْيُت؟ ُهَو 
 َوَجلَّ َأْوَحى ِإىَل هللاَ َعزَّ  نَّ إِ  ِإْن ِشْئَت أَنْ بَْأُتَك َكْيَف ُبِِنَ؟،َدَخَلهُ َكاَن آِمنًّا، وَ اِهيَم َوَمْن َمَقاُم إِبْ رَ  َوَلِكنَّهُ َأوَُّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِفيِه اْلرَبََكةُ 

 السَِّكيَنَة َوِهَي رِيٌح َخُجوٌج َحّتَّ   ، َفَضاَق إِبْ َراِهيُم ِبَذِلَك َذْرًعا، فََأْرَسَل هللاُ ِإلَْيهِ تًا يف اأْلَْرضِ َأِن اْبِن يل بَ ي ْ   َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلمُ ِإب ْ 
اِهيُم َحْيُث اْست ََقرَِّت  َل: فَ َبََن إِبْ رَ السَِّكيَنُة، قَا  ْن يَ ْبِِن َحْيُث َتْسَتِقر  ِت، َوَأَمَر ِإبْ َراِهيَم أَ َع اْلب َيْ ْوضِ مَ   انْ ت ََهْت ِإىَل َمكََّة، َوَتطَوََّقتْ 

اْلُغاَلُم  َحَجًرا، قَاَل: َفَذَهَب  ِه: اْبِغِِن ْبنِ اِل َجِر اأْلَْسَوِد، فَ َقاَل ِإبْ َراِهيُم  َو َوابْ ُنهُ َحّتَّ بَ َلَغ َمْوِضَع احلَْ السَِّكيَنُة، قَاَل: وََكاَن يَ ْبِِن هُ 
ُر اأْلَْسَوُد ، قَاَل: فََأََتهُ َوَقْد رَِكَب احْلَجَ َكَما َأَمْرُتَك، قَاَل: َفَذَهَب اْلُغاَلُم لَي َْلَتِمَس َحَجًرا   : اْبِغِِن َحَجًراَقاَل إِبْ َراِهيمُ يَ ْبِِن َساقًا، ف َ 

َك، َجاَءهُ ِبِه ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم  بِنَاِئي وبِنَائِ   يَ تَِّكْل َعَلى قَاَل: َأََتِن ِبِه َمْن ملَْ   َأََتَك هِبََذا احْلََجِر؟ أََبت َمنْ ايَ  ُه:يف َمَكانِِه، فَ َقاَل لَ 
قَ  السََّماِء.  الدَّهْ ِمَن  َعَلْيِه  َفَمرَّ  فَ ب َنَاُه،  اْلَعَماِلَقةُ اَل:  فَ ب َن َْتهُ  فَاْنََدَم،  َفَمرَّ قَا،  ُر  فَاْنَدَ   َل:  الدَّْهُر  َفمَ َعَلْيِه  ُجْرُهٌم  فَ ب َن َْتهُ  َعَلْيِه  رَّ َم   

ف َ الدَّهْ  فَاْنََدَم  َوَسلَّمَ ُر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َوَرُسوُل  قُ َرْيٌش  َأرَ ب َن َْتهُ  فَ َلمَّا  َشابٌّ  رَُجٌل  يَ ْوَمِئٍذ  اأْلَْسوَ   احْلََجَر  يَ ْرفَ ُعوا  َأْن    دَ اُدوا 
َأوَُّل رَُجٍل َيَْ ِفيِه، فَ َقالُوا: ََيُْكُم    اْخَتَصُمواوَ  ن َنَا  ابَ ي ْ ِمْن َهِذِه  كَِّة َفَكاَن  ُرُج  َمْن َخَرجَ لسِّ َأوَُّل  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ن َُهْم َأْن يَْ  ِكيَنِة فَ َقاَل: يف السَّ    َوْجٍه آَخَر َعْن َِسَاٍك،ُكلِِّهْم ". َورُوِّينا ِمنْ   ْلَقبَائِلِ  ايعُ َعُلوهُ يف ِمْرٍط ُثَّ يَ ْرفَ ُعهُ جَِ َعَلْيِهْم فَ َقَضى بَ ي ْ
رَأْ  احْلَيَّ َْلَا  َتطَو َق  اْلب َْيِت  َمْوِضَع  َتطَوََّقْت  ُثَّ  َوقَاَل:  وَ ٌس،  فَ َرفَ ُعوهُ  آِخرِِه:  يف  َوقَاَل  عَ ِة،   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوَسلَّمَ ْيهِ لَ َأَخَذهُ    

 فَ َوَضَعهُ 
 ناده ال بأس به. # قال المحقق: إس

 

أَبُو َعبْ   -  3714 ،  َأْخرَباََن  الرَّمْحَِن الس َلِمي  يل ،  ِد  َأمْحََد اْْلالَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  اْبُن زَْيَداَن، َحدَّثَ نَا  َأْخرَباََن  أَبُو ُكَرْيٍب، َحدَّثَ نَا َأْخرَباََن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َحجَّ  َأنَّ َرُسوَل هللاِ  اْبِن َعبَّاٍس،  نِ ْهَراٍم، َعْن ِعْكرَِمَة، عَ اِلٍح، َعْن َسَلَمَة ْبِن وَ َة ْبِن صَ ْمعَ زَ   وَِكيٌع، َعنْ   َصلَّى اَّللَّ

ْطُمُهُم اللِّيُف،  ُم َعَلى َبَكَراٍت مُحٍُر خِ ُم السَّاَل هِ َليْ اْلَواِدي ُهوٌد، َوَصاِلٌح، َوُموَسى عَ   ْسَفاَن، فَ َقاَل: " َلَقْد َمرَّ هِبََذاَمرَّ ِبَواِدي عُ 
 َماُر، ََيُج وَن اْلب َْيَت اْلَعِتيَق " ْرِديَ تُ ُهُم النِّ ُم اْلَعبَاُء، َوأَ َوَعَلْيهِ 

 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 
 

، َحدَّث َ يُل ْبُن جنَُ اعِ َسَْ  قَ تَاَدَة، َحدَّثَ نَا أَبُو َعْمرٍو إِ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبنُ   -  3725 ثَ نَا ْبِن َسَواٍر، َحدَّ   نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدِ ْيٍد الس َلِمي 
ث َ   احْلَُسنْيُ  الرَّمْحَِن، َحدَّ ْبُن َعْبِد  ثَ نَا َحْفُص  َمْنُصوٍر، َحدَّ أَ ْبُن  اْبِن  ْبُن َعبَّاٍد، َعِن  اْبِن  نَا ِشْبُل  ٍس، اَعبَّ يِب جنَِيٍح، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن 
هللِا  قَاَل:   َرُسوُل  َنظََر  َوسَ َلمَّا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلَكعْ لَّ َصلَّى  ِإىَل  مَ َم   " فَ َقاَل:  ُحْرَمَتِك،  َبَة،  َوَأْعظََم  َأْعظََمِك،  َما  بَ ْيٍت  ِمْن  ِبِك  ْرَحبًا 

 َمًة ِمْنِك " لَْلُمْؤِمِن َأْعظَُم ِعْنَد هللِا ُحرْ وَ 
 ات. ثق  # قال المحقق: إسناده رجاله

 

 تِ بِهَا ةِ وَرَفْعِ الص وْ حْرَامِ وَالتَّلْبِيَ ي الْإِ فَصْلٌ فِ 
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أَبُو َسْعٍد  َأْخرَبانَ   -  3736 احْلَاِفُظ،    ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَباََن  الْ اْلَمالِيِِن ،  ثَ نَا  اْبُن َصاِعٍد، َحدَّ َأيِب طَاِلٍب، َحدَّثَ نَا  ْبُن  َعبَّاُس 
الْ ْبنُ   َواحْلَُسنْيُ  حَبٍْر  حمَُ   َأْخرَباََن  َأيِب َبرْيُوذي،  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  امَُّد  اْلُمَواتَ ْيِه  اْلَعالَّ   ْبِن لفْيِدي   حُمَمَِّد  َعْن  نُوٍح،  ْبُن  َجاِبُر  ثَ نَا  َحدَّ ُف، 

َأيِب ُهَريْ َرةَ َعْمرٍو، عَ  َأيِب َسَلَمَة، َعْن  َْتَامِ َلْيِه َوسَ  عَ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْن  ِمْن  ِإنَّ  َأْن حُتْرَِم ِمنْ   لََّم: "  ُدَويْ َرةِ   احْلَجِّ 
    ".َأْهِلكَ 

ِإَّنََّ  َوَهَذا  نُوٍح،  ْبُن  َجاِبُر  ِبِه  تَ َفرََّد   " َأمْحَُد:  الشَّْيُخ  َوقَ قَاَل  َمْوقُوفًا،  َعِليٍّ  َعْن  يُ ْعَرُف  َتَِْخريَ ا  السََّلِف  بَ ْعُض  اْسَتَحبَّ   ِإىلَ هُ  ِد 
 ِطِه " ِقيَاِم ِبَشَرائِ لْ ْن َخْوِف الت َّْقِصرِي يف ااِت ِلَما يف تَ ْقِدمِيِه مِ اْلِميقَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َعْبِد هللاِ  َعْن  ُفَدْيٍك،  َأيِب  اْبُن  َُيَنَّسَ َوَرَواهُ  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  ْبنِ   ُسْفيَاَن  َأيِب  ْبِن  ََيََْي  َعْن  اأْلَ ِعي سَ   ،  ْبِن  تِِه  ِد  َعْن َجدَّ ْخَنِس، 
أُ ُحكَ  َعْت  َسَِ َا  َأنَّ تَ قُ ْيَمَة،  َسَلَمَة،  النَّ مَّ  ْعُت  َسَِ َوَسلَّمَ وُل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ابِ   ِبَّ  َأَهلَّ  َمْن   " مِ يَ ُقوُل:  َواْلُعْمَرِة  اْلَمْسِجدِ حْلَجِّ   َن 

احْلََرامِ  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  َلهُ َفرَ غَ   اأْلَْقَصى  هللاُ  َذنِْبهِ   ِمْن  َم  تَ َقدَّ َما  َوَوَجَبتْ   َتََخََّر،  َوَما     " اجْلَنَّةُ   . لَهُ 
 

اْلَعبَّاِس  َأْخربََ   -  3738 أَبُو  َحدَّثَ نَا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَ اَنهُ  َبَة  ُعت ْ أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ احلِْ اأْلََصم ،  احلَِْجازِي   اْلَفَرِج  ْبُن  ،  ِصي  مْ مْحَُد 
ث َ  ْو ُعْمَرٍة "،  ٍح، َعِن اْبِن َأيِب ُفَدْيٍك، َوقَاَل يف َمْتِنِه: " حِبَجٍَّة أَ مْحَُد ْبُن َصالِ َرُه، َوَرَواهُ أَ كَ ْخرَبَِن َعْبُد هللِا، َفذَ نَا اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، أَ َحدَّ

َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتََ َوقَاَل: " َغَفَر هللاُ    ِهما قَالَ َشكَّ َعْبُد هللِا أَي َّت َيْ  َوَجَبْت لَهُ اجْلَنَّةُ "،  َر " َأْو "خَّ َلهُ َما تَ َقدَّ
 إسناده ضعيف. لمحقق: # قال ا

 

ث َ   -  3739 ثَ نَا َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َحدَّ ثَ نَا َعْبَدانَا أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن أَ َحدَّ ، َحدَّ ثَ نَا     َأمْحََد،ْبنُ ُن  مْحََد اللَّْخِمي  َحدَّ
ث َ حُمَمَُّد ْبُن بَ  ثَ نَانَا َجْعَفُر ْبُن  كَّاٍر اْلَعْيِشي ، َحدَّ ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َعْن َعاِصِم    َعْوٍن، َحدَّ
ُ عَ : قَاَل رَ الَ ، قَ ِن َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة، َعْن أَبِيهِ َعْبِد هللِا بْ  ِإالَّ   تَ ْغُرَب الشَّْمسُ ى ُمْؤِمٌن َحّتَّ  َلْيِه َوَسلََّم: " َما َضحَ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِشُف لِلشَّْمِس َواَل َيْسَتِظل  " و اْلَقاِسِم: " يَ ْعِِن اْلُمْحرَِم َيكْ غَاَبْت ِبُذنُوبِِه َحّتَّ تَ ُعوَد َكَما ِهَي "، قَاَل أَبُ 
 ضعيف.  المحقق: إسنادهال # ق

 

َأمحَْ َأْخرَباََن    -  3740 َمْنُصوٍر  اِمغَ أَبُو  الدَّ َعِليٍّ  ْبُن  اإْلَِْسَاِعيلِ ُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  َهَق،  بَ ي ْ نَزِيُل  أَ اِن   ثَ نَا  َحدَّ  ، ْبُن ي  حُمَمَُّد  َبْكٍر  بُو 
ثَ نَا حمَُ َهارُوَن ْبِن   ُر، َحدَّ ثَ نَا  ْبُن أابَ   دُ مَّ مُحَْيِد بن اْلُمَجدَّ ، َحدَّ ُمْنَكِدِر، َعْن  حُمَمَِّد ْبِن الْ ا ُسْفيَاُن، َعْن  َعْبُد الرَّزَّاِق، َحدَّثَ نَ َن اْلب َْلِخي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َأَهلَّ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى حُمْرٍِر ْبِن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعْن َأيِب ُهَري ْ   وبِِه " الَّ آَبِت الشَّْمُس ِبُذنُ لٌّ َقط  إِ هِ  مُ اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

 ةِ وَالس عْيِ بَيْنَ الص فَا، وَالْمَرْوَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَالْمَقَامِ، وَالِاسْتِلَامِ وَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ،  لَةُ  فَضِي 
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ْبُن حمَُ   -  3743 ْبنُ اْلُمْقِرئُ   دٍ مَّ َأْخرَباََن َعِلي   احْلََسُن  َأْخرَباََن  ِإْسَحا،  ْبِن  يُوُسُف   حُمَمَِّد  ثَ نَا  يَ ْعُقوَب، َحدَّث َ َق، َحدَّ نَا ُمَسدٌَّد، ْبُن 
ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعِن اْبِن جُ  ا َأجْنَاِس اجْلَاِهِليَِّة مَ   سَّهُ ِمنْ ا مَ مَ   ْبِن َعْمرٍو، رَفَ َعُه، قَاَل: " لَْواَل َرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعْبِد هللِا  َحدَّ

 ِمَن اجْلَنَِّة َغرْيُهُ "  ى اأْلَْرِض َشْيءٌ ُشِفَي َوَما َعلَ  َمسَّهُ ُذو َعاَهٍة ِإالَّ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ُن ثَ نَا حُمَمَُّد بْ ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه، َحدَّ   مَِّد ْبِن ُموَسى اْلَعْدُل، ْبُن حمَُ  هللاِ اِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  -  3749
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلعَ َصاِلٍح اْلَكيْ  ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز بْ ِليِِن ، َحدَّ ، َعْن أَ َدِن ، َحدَّ ،  ارُوَن الْ  هَ يِب ُن َعْبِد الصََّمِد اْلَعمِّي  َعْبِديِّ

، قَاَل: َحَججْ َعْن َأيِب َسِعيدٍ  فَ َقاَل: " ِإّنِ   َي هللاُ َعْنهُ فَ َلمَّا َدَخَل الطََّواَف اْست َْقَبَل احْلََجَر،ِن اْْلَطَّاِب َرضِ نَا َمَع ُعَمَر بْ  اْْلُْدرِيِّ
َفُع، َوَلْواَل َأْعَلُم أَنََّك َحجَ    قَ ب ََّلهُ "َما قَ ب َّْلُتَك ُثَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ب ََّلكَ  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  رَأَْيُت ّنِ أَ   ٌر اَل َتُضر  َواَل تَ ن ْ

َفُع، قَاَل: ِبَ؟ قَاَل ِبِكتَ اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، ِإنَّهُ َيضُ فَ َقاَل َلهُ َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه: بَ َلى   َوَجلَّ، قَاَل:  َعزَّ   هللاِ ابِ ر  َويَ ن ْ
وأشهدهم على أنفسهم   َأَخَذ رَب َك ِمْن َبِِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّي َّت َُهْم  َوَجلَّ: }َوِإذْ : قَاَل هللاُ َعزَّ لَ َك ِمْن ِكتَاِب هللِا؟، قَاَوأَْيَن َذلِ 

بَ لَ  قالوا  بربكم  ]األعراف:  ألست  َومَ 172ى{  آَدَم  هللاُ  َخَلَق  ظَْهرِ َح  سَ [  اَعَلى  أِبَنَّهُ  فَ َقرَّرَُهم  اْلَعِبيِه  ُُم  َوَأنَّ َوَأَخَذ  دُ لرَّب    ،
نَاُهْم، َوَمَواثِيقَ ُعُهودَ  ، وََكاَن ِْلََذا احْلََجِر َعي ْ  كَ ، قَاَل: فَ َفَتَح فَاهُ فَأْلَقَمهُ َذلِ ِن َوِلَساٌن، فَ َقاَل َلُه: اف َْتْح فَاكَ ُهْم وََكَتَب َذِلَك يف َرقٍّ

، فَ قَ ال ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " يُ ْؤتَ َأْشَهُد َلَسِمْعتُ يَاَمِة، َوِإّنِ   ابْلُمَوافَاِة يَ ْوَم اْلقِ اَل: اْشَهْد ِلَمْن َوافَاكَ رَّق  ى  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َفُع، ف َ  أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َيضُ اِبلت َّْوِحيِد "، فَ ُهَو ايَ   ْستَِلُمهُ  يَ َمنْ ْسَوِد َولَهُ ِلَساٌن َذْلٌق َيْشَهُد لِ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة اِبحْلََجِر اأْلَ  َقاَل ُعَمُر:  ر  َويَ ن ْ

   .نٍ وذُ اِبهلِل َأْن َأِعيَش يف قَ ْوٍم َلْسُت ِفيِهْم اَي أاََب احلَسَ َأعُ 
أَبُو   َأمْحَُد: "  اْلَعْبِدي  َغرْيُ َقِويٍّ فَإِ قَاَل الشَّْيُخ  اْلُمْؤِمِننَي ُعَمُر َرضِ حَّ فََأِمريُ صَ   نْ َهارُوَن  َعْنهُ َكاَن َقْد    احْلََجَر فَ عَ َي هللاُ  ِحنَي  َبَد 

ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِسَوى هللاِ    الر ْكِن َكأَنَّهُ َهاَب َما َكاَن َعَلْيِه يف اجْلَاِهِليَّةِ َأْهَوى ِإىَل  َفُع ر  َواَل  َيضُ    تعاىل َوَأْخرَبَهُ أِبَنَّهُ َحَجٌر اَل فَ َترَبَّأَ  يَ ن ْ
َئِتِه َحَجًرا َوإِ يُرِيُد َما َكاَن عَ  َا يَ قَ نَّ َلى َهي ْ َفُع يُرِ  لِلس نَِّة، َوقَ ْوُل َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َعِليٍّ َرِضَي هللاُ بُِّلهُ ُمتَابَ َعةً هُ ِإَّنَّ يُد ِبِه   َعْنُه: إنَّهُ َيُضر  َويَ ن ْ

ُ َعَلْيهِ  الرَُّسوِل َصلَّ ِلَك أَنَّهُ يَ ْعَلُم ِِبَربَِ َن لَهُ يف الشََّهاَدِة َوذَ اًة َوَأذِ َحيَ ِه  ِإَذا َخَلَق هللاُ تَ َعاىَل ِفي  َوَسلََّم وََكاَن ِعْنَدهُ يف َذِلَك َخرَبٌ  ى اَّللَّ
ُهَما " فََأْخرَبَ ِبِه فَ قَ   ب ََّلهُ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَ انَ ربََ َأخْ   -  3750 بَ   َأْخربََ بُو  فُوَرٍك،  ْبُن  اأْلَْصب ََهاِن  انَ ْكِر  َجْعَفٍر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأْخرَباََن    َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  َأْخرَباََن  َداُوَد ،  أَبُو 
، َعْن أَبِيِه، قَالَ رْيٍ اللَّ ُعمَ ِن َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َْيِد بْ  ِئِب،ثَ نَا َِهَّاٌم، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاالطَّيَاِلِسي ، َحدَّ  : َأرَاَك : قُ ْلُت اِلْبِن ُعَمرَ ْيِثيِّ

ْعُت َرُسوَل  ى َمَسَح َهَذْيِن الر كْ تُ َزاِحُم َعلَ  َعُل فَِإّنِ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َننْيِ، فَ َقاَل: ِإّنِ أَف ْ يَ ُقوُل: " ِإنَّ َمْسَحُهَما ََيُطَّاِن  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ااَي " طَ اْلَْ 
ْعُت َرُسوَل هللاِ ِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل:  ْسنَاِدِه َعْن أَبِيِه، عَ َوِبِِ  عً   َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن طَاَف اْلب َْيَت َسب ْ َكَتَب   ا َُيِْصيهِ َصلَّى اَّللَّ

 قَ َبٍة " رََجةٌ وََكاَن َلهُ ِعَدُل رَ هُ بِِه دَ  لَ َعتْ َنًة َوحمَُِيْت َعْنهُ َسيَِّئٌة، َورُفِ هللاُ َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َحسَ 
 ئب وكان قد اختلط فيه عطاء بن السا# قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َحدَّثَ نَا أَ  - 3753 نْ يَا، حَ  ا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب بُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، َحدَّ  ْبُن ُمَعاٍذ،  َثَنَّ ا اْلمُ ثَ نَ دَّ الد 
ثَ نَا ، َحدََّثِِن َعْبدُ أَ   َحدَّ اْلَمْسُعوِديِّ ، قَاَل: قاَلْت َخدِ   يِب، َعِن  الت َّْيِمي  َعن ْ اأْلَْعَلى  بِْنُت ُخَويِْلٍد َرِضَي هللاُ  َها: اَي َرُسوَل هللِا َما  َيةُ 

يل    ِإْن اَل تَ ْغِفرَ    َأْمرِي، إِنَّكَ ، َوَعْمِدي، َوِإْسَرايف يف ْر يل ُذنُويِب، َوَخطَااَييَ ُهمَّ اْغفِ الل:  اَن َأطُوُف اِبْلب َْيِت؟، قَاَل: " قُويل أَقُوُل َوأَ 
 َُتِْلُكِِن ". َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 

 . اله ثقات لكنه منقطعجر # قال المحقق: إسناده 
 

ث َ َأْخرَبانَ   -  3756 َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَ نَ   اْلَعبَّ ا  يَ ْعُقو بُو  ْبُن  حُمَمَُّد  بْ اِس  الرَّبِيُع  َأْخرَباََن  حَ َب،  ُسَلْيَماَن،  ْبنُ ُن  َأَسُد  ثَ نَا   دَّ
ْبُن   يَ ُقو السَّاِئِب، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُجبَ ُموَسى، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن زَْيٍد، َحدَّثَ نَا َعطَاءُ  اْبُن َعبَّاٍس  ا َفظُوا َهذَ احْ   ُل:رْيٍ، قَاَل: َكاَن 

ُ َعَلْيِه  ُعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ احْلَِديَث، وََكاَن يَ ْرف َ  َواَبِرْك يل ِفيِه َواْخُلْف  ْدُعو َبنْيَ الر ْكَننْيِ: " َربِّ قَ نِّْعِِن ِِبَا َرزَق َْتِِن،  َوَسلََّم وَكاَن يَ ى اَّللَّ
  غَائَِبٍة يل ِِبَرْيٍ " َعَلى ُكلِّ 

 تلط ه عطاء بن السائب وكان قد اخ يف إسناده ده سنا: إ# قال المحقق 
 

ْبنُ   -  3758 احْلَُسنْيِ  أَبُو  َعْبدُ   َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  اْلَقطَّاُن،  يَ ْعُقوُب  اْلَفْضِل  ثَ نَا  َجْعَفٍر، َحدَّ ْبُن  هللِا  نُ َعْيمٍ   أَبُو  ثَ نَا  ُسْفيَاَن، َحدَّ ،  ْبُن 
ُ َعَليْ َل َرُسوُل هللِا صَ ِر، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكدِ َأْخرَبَِن : وَ بِ قَاَل: َوقَاَل ُحَرْيُث ْبُن السَّائِ  ِه َوَسلََّم: " َمْن طَاَف لَّى اَّللَّ

ي َ  اَل  ُأْسبُوًعا  اْلب َْيِت  َهَذا  يُ عْ َحْوَل  رَقَ َبٍة  َكِعْدِل  َكاَن  ِفيِه  ".ْلُغو   ِتُقَها 
 رسل ه م لكنرجاله موثقون # قال المحقق: 

ثَ نَ أَبُو حُمَمٍَّد َعبْ  ْبُن يُوُسَف، َأْخرَباََن َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدِ  - 3759  ْبُن ُعب َْيِد ا حُمَمَّدُ ُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد الز ْهرِي  اْلَقاِضي، ِِبَكََّة، َحدَّ
الْ  ْبِن َأْسبَاٍط  أَبُو نُ َعْيٍم الْ هللِا  ْبنُ ْبُن دَُكنْيٍ   لُ َفضْ ُكويف ، َحدَّثَ نَا  ثَ نَا حمَُ ، َحدَّثَ نَا ُحَرْيُث  اْلُمنْ  السَّاِئِب، َحدَّ َكِدِر،. . . . .  مَُّد ْبُن 

 ذََكَرُه، فَلْم يَ ُقْل: يُ ْعِتُقَها فَ 
 اعرفه.  # قال المحقق: إسناده فيه من لم 

 

ثَ نَا هُبُْلوُل ْبنُ ْبُن َعِديٍّ َد  اْلَمالِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُو َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ  - 3760 َثِِن حُمَمَّدُ ِإْسَحاَق ْبِن هُبُْلوٍل، حَ  ، َحدَّ ْبُن ُمَعاِويََة،  دَّ
بَ   ح، أَبُو  َحدَّثَ نَا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأيِب  َوَأْخرَباََن  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  حُمَمَُّد  َحدَّ ْكٍر  هِبَْمَداَن،  اْلَفِقيهُ  ْبنُ   نَاث َ زََكرايَّ  ِإْسَحاَق  ُموَسى   

مُ   اأْلَْنَصاِري ، ْبُن  حُمَمَُّد  َوَأخْ َحدَّثَ نَا  َسعِ َعاِويََة، ح  أَبُو  الصَّفَّاُر،  رَباََن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  َعْمرٍو،  أيب  ْبُن  ِإْسَحاَق  يِد  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ
َراُج، َحدَّثَ نَا حمَُ ِإبْ َراِهيُم    ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ْخرَباََن حُمَمَّدُ ِن اْلَعَلِوي ، أَ ح َوَحدَّثَ نَا أَبُو احْلَسَ   اِويََة الن َّْيَسابُورِي ،ُد ْبُن ُمعَ مَّ ْبُن ِإْسَحاَق السِّ

ثَ نَا حُمَمَُّد بْ  َرْيٍج، َعْن ُن َصْفَواَن، َعِن اْبِن جُ حُمَمَُّد بْ ا  ثَ نَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاِويََة، َحدَّ ُن َعْبِد الرَّمْحَِن السَّاِمي ، َحدَّ َسْعٍد اْْلََرِوي ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ ن َزُِّل هللاُ تَ بَاَركَ : قَاَل َرُسوُل هللاِ ْبِن َعبَّاٍس، قَالَ َعطَاٍء، َعِن ا َها َوتَ َعاىَل: ُكل  يَ ْوٍم ِمائَةُ َرمحَْ    َصلَّى اَّللَّ ٍة ِست وَن ِمن ْ

 النَّاِس ".  ، َوِعْشروَن َعَلى َسائِِر ْشُروَن َعَلى َأْهِل َمكَّةَ ب َْيِت، َوعِ لْ ابِ   َعَلى الطَّائِِفنيَ 
َوُهَو  الشَّيْ قَاَل   ْبُن السََّفِر،  يُوُسُف  َرَواهُ  هُبُْلوٌل  َرَواهُ  َأمْحَُد: وََكَما  ، َعْن َعطَ ُخ  اأْلَْوزَاِعيِّ اْبِن َعبَّاٍس،َضِعيٌف، َعِن  َويف   اٍء، َعِن 
َها َعَلى الطَّائِِفنَي ِست و ونَ : ِمائٌَة َوََخَْسٌة َوِعْشر َمالِيِِنِّ الْ ِة رَِوايَ   ُروَن َعَلى النَّاِظرِينَ َن، َوَأْربَ ُعوَن َعَلى اْلُمَصلِّنَي، َوِعشْ  َرمْحًَة ِمن ْ
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 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

أَبُو    -  3762 أَبُ َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  اْلَمالِيِِن ،  أَ َسْعٍد  عَ محَْ و  ْبُن  حُمَمَّدُ َد  َحدَّثَ نَا   ، َحدَّ   ِديٍّ اْلَكِرمِي،  َعْبِد  بْ ْبُن  حُمَمَُّد  ِإَْسَاِعيَل ثَ نَا  ُن 
لَّى لنَِّبِّ صَ  ا َعنِ ٍن، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ْبِن اْلُمَؤمَِّل، َعِن اْبِن حُمَْيصِ   ُبَخاِري ، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد هللاِ الْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ْن َسيَِّئٍة " َسَنٍة َوُخُروٌج مِ ْيِت ُدُخوٌل يف حَ َم، قَاَل: " ُدُخوُل اْلب َ اَّللَّ
 َسيَِّئٍة َوَخَرَج َمْغُفورًا لَهُ "  ب َْيَت َدَخَل يف َحَسَنٍة َوَخَرَج ِمنْ َوَرَواهُ َغرْيُُه، َعْن َسِعيٍد: " َمْن َدَخَل الْ 

 ده ضعيف. لمحقق: إسنال اقا #
 

ثَ نَا  ُن ْبُن ُسْفيَاَن ال اَذاَن، َأْخرَباََن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َحدَّثَ نَا احْلَسَ مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن شَ  أَبُو َصاِدٍق حمَُ َأْخرَبانَ   - 3763 نََّسِوي ، َحدَّ
ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبنُ  َل: أَتَ ْيُت ِن الز َجاِج، قَاْبِد الرَّمْحَِن بْ هللِا ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن عَ   َل اْلُمَؤدُِّب، َعْن َعْبدِ ِإَْسَاِعي   بُوأَ   ِإبْ َراِهيَم اْلَقِطيِعي ، َحدَّ

َأاَب ُعثْ  َلُه: اَي  ْبَن ُعْثَماَن، فَ ُقْلُت  َبَة  َأنَّ َرُسو َشي ْ اْبُن َعبَّاٍس  َعَلْيِه َوَسلَّ َماَن زََعَم   ُ اْلَكعْ دَ   مَ َل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِفيِه، َخَل  ُيَصلِّ  َومَلْ  َبَة 
 ِن ُثَّ أَْلَصَق هِبَا ظَْهَرهُ َوَبْطَنهُ " َبنْيَ اْلَعُموَديْ ِفيِه رَْكَعَتنْيِ  قَاَل: " بَ َلى، َقْد َصلَّى 
 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده

 

ُسْفيَاُن، يْ َفَة، َحدَّثَ نَا  ِلٍب، َأْخرَباََن أَبُو ُحذَ ْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن غَامْحََد، أَ  أَ ْبنُ ِد ْبُن يُوُسَف، َأْخرَباََن ِدْعِلُج  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ   -  3768
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ، َعْن َجدِِّه، قَاَل: " رَأَْيُت َرُسو ُمَثَنَّ ْبِن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيهِ َعِن الْ  َههُ ْلِزُق َوجْ ي ُ  مَ َل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِم " َوَصْدرَهُ ابْلُمْلت َزَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

عَ َأْخربََ   -  3769 أَبُو  أَبُ اَن  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  ُموَسى،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  احْلَاِفُظ،  هللِا  يَ ْعُقوَب،  ْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  ْبُن  و  الرَّبِيُع  َحدَّثَ نَا 
َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، ِإَْسَاِعيَل، َعْن  ِإبْ َراِهيَم ْبِن    َلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعنْ  هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن سُ ثَ نَا َعْبدُ دَّ حَ   ُسَلْيَماَن،
ن َُهَما َأَحٌد يَ َعى اْلُمْلت ََزَم اَل يَ ْلزَ ْلبَاِب يُدْ َواِن ، وََكاَن يَ ُقوُل: " َما َبنْيَ الر كْ يَ ْلَزُم َما َبنْيَ الر ْكِن َواْلبَابِ أَنَّهُ َكاَن  ئً ُم َما بَ ي ْ ا  ْسَأُل هللاَ َشي ْ

هُ "   ِإالَّ َأْعطَاهُ   ِإايَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 بْحِ ذَّ وَالْأَصْلُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَال    فِي فَضْلِهِ،  بِعَرَفَات ، وَمَا جَاءَ الْوُقُوفُ يَوْمَ عَرَفَةَ 
 

ثَ نَ َأمْحَُد ْبُن َسْل   ْبُن ِبْشراَن، َأْخرَبانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  3774 َعْيٍم، ا أَبُو ن ُ َماَن اْلَفِقيُه، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى، َحدَّ
َأيِب  َمْرزُوٌق، َعْن  ثَ نَا  َعَلْيِه َوَسلَّ وُل هللِا صَ سُ  رَ الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَالَ   َحدَّ  ُ يَ ْوُم عَ لَّى اَّللَّ ِإَذا َكاَن  تَ بَاَرَك َرَفَة فَِإنَّ هللاَ َم: "   

نيَ اىَل يُ بَاِهي هِبُِم اْلَماَلِئَكَة، فَ ي َُقوُل: اْنظُُروا ِإىَل عِ َوتَ عَ  َفْرُت  َقْد غَ َأّنِ ْم   ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق، ُأْشِهدُكُ بَاِدي أَتَ ْوِن ُشْعثًا ُغرْبًا َضاحِّ
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ُ َعَليْ   َْلُْم، قَاَل َرُسولُ  رْيُُه، َعْن َأيِب الز َبرْيِ:  ثَ َر َعِتيًقا ِمَن النَّاِر ِمْن يَ ْوِم َعَرَفَة ". زَاَد ِفيِه غَ ا ِمْن يَ ْوٍم َأكْ ِه َوَسلََّم: " َفمَ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َعَذايِب َومَلْ يَ َرْوِن "  ُذوَن ِمنْ وَّ ت َعَ لُوِن َرمْحَيِت َومَلْ يَ َرْوِن، َوي َ " َيْسأَ 

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
 

ثَ نَا أَبُ   اَن أَبُوَأْخربََ   -  3775 ، بْ َراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ اْْلَْواَلِن  و اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّثَ نَا إِ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: َحدَّ
َلَة، أَ وُب ْبُن ُسَوْيٍد، َحدَّثَ ثَ نَا أَي  َحدَّ  َبْكٍر حُمَمَُّد    ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْلُمَهّرَِجاِن ، َحدَّثَ نَا أَبُوَد َعْبُد هللِا  ْخرَباََن أَبُو َأمحَْ ِِن اْبُن َأيِب َعب ْ

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراهِ ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّ  ثَ نَا اْبُن بَُكرْيٍ ْلُبوَشْنجِ  ا يمَ ي، َحدَّ َلَة، َعنْ ِإبْ َراِهيَم ْبِن    ، َحدَّثَ نَا َماِلُك، َعنْ ي ، َحدَّ  طَْلَحَة َأيِب َعب ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُكَرْيٍز: َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ  ،  اَل َأْدَحُر، َواَل َأْحَقرُ َأْصَغُر، وَ ِه ِفي" َما رُِئَي الشَّْيطَاُن يَ ْوًما ُهَو لَّى اَّللَّ

نُ َذِلَك ِإالَّ ِمَّ  َم َعَرفََة، َوَماَواَل َأْغَيُظ ِمْنهُ يَ وْ   وِب ِإالَّ َما رََأى يَ ْوَم بَْدٍر " ا يَ َرى ِمْن تَ ن َز ِل الرَّمْحَِة َوجَتَاُوِز هللِا َعِن الذ 
 ل مرسيث فيه من لم أعرفه والحدال المحقق: إسناده # ق

 

ا َة، َوَذِلَك ِلمَ َو ِفيِه َأْصَغُر، َواَل َأْدَحُر، َواَل َأْغَيُظ ِمْن يَ ْوِم َعَرفَ رََأى إِبِْليُس يَ ْوًما هُ يَِة أَي وَب: " َما  َماِلٍك، َويف رَِوا   َحِديثِ َلْفُظ  
يَ ْوِم الَِّذي رََأى ِمْن  وا: اَي َرُسوَل هللِا َوَما  ِمْن يَ ْوِم َبْدٍر "، قَالُ    َما رََأىالَّ إِ   اُوِز هللِا َعِن الذ نُوِب اْلِعظَامِ يَ َرى ِمْن تَ ن َز ِل الرَّمْحَِة َوجتََ 

 –َل: " رََأى ِجرْبِيَل يَ زَُع اْلَماَلِئَكَة ". يَ ْعِِن: يَ ُرد .  َبْدٍر؟، قَا
 

هللِا    -  3776 َعْبِد  أَبُو  قَاَل:  َأْخرَباََن  آَخَر،  َمْوِضٍع  نَاهُ   دْ َوقَ احْلَاِفُظ، يف  الدَّرْ َكت َب ْ َأيِب  َحِديِث  ِمْن  أَبُ   قَاَل  ُمتَِّصاًل،  َعِليٍّ َداِء  و 
عَ احْلَاِفظُ  َأْخرَباََنهُ  أَ ،  ْبُن  َأمْحَُد  َحدَّثَ نَا  يْ ُنوِري ،  الدَّ َوْهٍب  ْبُن  هللِا  َعنْ ْبُد  أَبِيِه،  َعْن  ُسَوْيٍد،  ْبِن  َعنْ ي وَب  َلَة،  َعب ْ َأيِب  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم    

ْرَداءِ َحَة، َعْن ْلطَ   َأيِب الدَّ
 ده فيه من لم اعرفه. حقق: إسنا# قال الم

 

َعاِن   هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد َأْخرَبانَ   - 3777 ، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق  حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّن ْ
َعْبدِ يِِن ، حَ احلِ سَّ ال ْبُن  ثَ نَا ِسكِّنُي  اْلَعزِيِز، حدَّ َمْنُصوٍر حمَُ     أَبُو  ْبِن عَ َوَأْخرَباََن  حُمَمَِّد  ْبُن  أَبُومَُّد  ثَ نَا  اِبْلُكوَفِة، َحدَّ النََّخِعي   هللِا   ْبِد 

ثَ نَاَجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُدَحْيٍم، َحدَّ   أَبِيِه، َعِن اْبنِ   ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعنْ ُن ُموَسى، أخربان ِسكِّنُي  ُد هللِا بْ ب َيْ عُ   ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، َحدَّ
ُ َعلَ َعبَّاٍس، قَاَل:   لَْيِهنَّ إِ   رُ اْلَفَّت ُياَلِحُظ النَِّساَء، َويَ ْنظُ   ْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َعَرفََة، فَجَعلَ َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس رِْدَف النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّىوَ  ُ ِفِه، َوَجَعَل اْلَفَّت ُياَلِحظُُهنَّ، فَ َقاَل َرُسوُل هللا َصلَّ َوَوْجُههُ ِمْن َخْلَيْصِرُف بَِيِدِه،  اَّللَّ ى اَّللَّ
 انَهُ غُِفَر َلهُ " َرهُ َوِلسَ صَ َوبَ َذا يَ ْوٌم َمْن َمَلَك ِفيِه ََسَْعهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هَ 

رِ  ْبنِ َوايَِة  َويف  اْلَفْضِل  َعِن  َعْبِد هللِا،  اَّللَُّ   َأيِب  النَِّبِّ َصلَّى  رَِديَف  أَنَّهُ َكاَن  ِبَعَرفَ َعبَّاٍس  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ياَُلِحُظ   اْلَفَّت  وََكاَن  قَاَل:  َة، 
َك َبَصَرهُ ِإالَّ ِمْن َذا يَ ْوٌم َمْن َملَ اَي اْبَن َأِخي هَ   َذا، َوَصَرَفُه، َوقَاَل: "ِه َوَسلََّم بَِبَصرِِه َهكَ  َعَليْ اَّللَُّ   ىنَِّساَء، قَاَل: فَ َقاَل النَِّب  َصلَّ ال

، َولِ  ، َوََسَْعهُ ِإالَّ ِمْن َحقٍّ  َسانَهُ ِإالَّ ِمْن َحقٍّ ُغِفَر َلهُ " َحقٍّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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،   ِصِلي  بِب َْغَداَد،أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَموْ   ِد هللِا احْلَاِفُظ، أخربانو َعبْ  أَبُ انَ ربََ َأخْ  -  3778 ثَ نَا َعِلي  ْبُن َحْرٍب اْلَمْوِصِلي  َحدَّ
ثَ نَا َعْبدُ  ثَ نَا َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن َسَُ الرَّمْحَِن ْبُن ََيََْي اْلَمَدِن ،    َحدَّ اَل:  ٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَ يِب َبْكٍر، َعْن َأيِب َصالِ َمْوىَل أَ   ،يٍّ َحدَّ
هُ  دَ َوحْ يَاِء قَ ْبِلي اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َة، َوأَْفَضُل قَ ْويل َوقَ ْوِل اأْلَْنبِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفَضُل الد َعاِء ُدَعاءُ يَ ْوِم َعَرفَ هللِا َصلَّى اَّللَُّ  قَاَل َرُسولُ 

 ى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ".  رْيُ، َوُهَو َعلَ يُت، بَِيِدِه اْلَْ َلهُ احْلَْمُد، َُيِْيي َوميُِ يَك َلُه، لَهُ اْلُمْلُك، وَ اَل َشرِ 
َاَهَكَذا َرَواهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ   اًل َرَواهُ َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّأ ُمْرسَ   ْبُن ََيََْي، َوغََلَط ِفيِه ِإَّنَّ

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفُظ،  اَن حُمَمَّ َأْخربََ   -  3780 إِبْ رَ ُد ْبُن َعْبِد هللِا  ْبُن ُعب َْيِد ْبِن  َأمْحَُد  أَبُو َجْعَفٍر  ثَ نَا  اأْلََسِدي  احلَْ َحدَّ هِبََمَداَن، َحدَّثَ نَا اِهيَم  اِفُظ 
بْ  الطَّ َعِلي   الصََّمِد  َعْبِد  ْبِن  احْلََسِن  َعالَّ الِ يَ ُن  ثَ نَا  ِسي .  َحدَّ احْلَاِفُظ،  الرتَّْجَُ ُن  ِإبْ َراِهيَم  ثَ نَ أَبُو  َحدَّ الرَّمْحَنِ اِن ،  َعْبُد  حُمَمٍَّد ا  ْبُن   

ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن   اَل: َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَ ِدِر، َعْن  كَ ُمنْ  ْبِن ُسوَقَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن الْ حُمَمٍَّد اْلُمَحاِريِب ، َعْن حُمَمَّدِ الطَّْلِحي ، َحدَّ
ُ َعَليْ قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  َلَة ِبَوْجِهِه، ُثَّ يَ ُقولُ ِمْن ُمْسِلٍم يَِقُف َعِشيََّة َعَرَفَة اِبْلَمْوِقِف فَ َيْست َْقبِ  ِه َوَسلََّم: " َمالَّى اَّللَّ : اَل ِإلََه ِإالَّ  ُل اْلِقب ْ

 ُقْل ُهَو هللاُ َأَحُد ِمائََة َمرٍَّة، ُثَّ يَ ُقوُل: ٍة، ُثَّ يَ ْقرَأُ َقِديٌر ِماَئَة َمرَّ  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  هُ اْلُمْلُك َوَلهُ احْلَْمدُ َك لَُه، لَ رِيشَ   هللاُ َوْحَدهُ اَل 
نَا َمَعُهْم مِ يٌد َمَِ  محَِ كَ َلى ِإبْ َراِهيَم َوآِل ِإبْ َراِهيَم ِإنَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت عَ اللُهمَّ    تَ َعاىَل: اَي اَئَة َمرٍَّة ِإالَّ قَاَل هللاُ يٌد، َوَعَلي ْ

َِن، َوعَ َماَلِئَكيِت َما جَ  يِت ِئكَ اَل ، َوَصلَّى َعَلى نَِبيِّي، اْشَهُدوا مَ ظََّمِِن، َوَعَرَفِِن، َوأَْثََن َعَليَّ َزاءُ َعْبِدي َهَذا؟، َسبََّحِِن، َوَهلََّلِِن، وََكربَّ
 يف َأْهِل اْلَمْوِقِف ُكلِِّهْم ". َذا َلَشفَّْعتُهُ َسأََلِِن َعْبِدي هَ ْعُتهُ يف نَ ْفِسِه، َوَلْو َقْد َغَفْرُت لَُه، َوَشفَّ  َأّنِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، َعْن َورََواهُ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ  ْعَلُم ". أَ ِدِه َمْن يُ ْنَسُب ِإىَل اْلَوْضِع، َوهللاُ يف ِإْسنَاَذا َمِْتٌ َغرِيٌب َولَْيَس  قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " هَ 
ِد ْبِن ِبْشِر ْبِن َمطٍَر، َعْن ي ، وََكَذا قَاَل َغرْيُهُ َعْن حُمَمَّ الطَّْلحِ   َمِد بِب َْعِض َمْعنَاهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدٍ َن ْبِن َعْبِد الصَّ َعالَّ 
، َورُِوَي َعنْ  َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّدٍ اِهيَم، َعنْ رَ إِب ْ َأيِب   ُمَحاِريِبِّ  أَْيًضا َعِن الْ  َغرْيِ الطَّْلِحي   الطَّْلِحي 
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ثَ نَاْبَداَن، َأْخربََ  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ َأْخرَباََن َعِلي    -  3781  ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبنِ ثَ نَا أَبُو ُحَذيْ َفَة، َحدَّ اٌم، َحدَّ تَ ْتَْ   اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ
َلى، َعنِ  ِه السَّاَلُم، َفَصلَّى ِِبًَِن  َعَلْيِه السَّاَلُم ِبِِبْ َراِهيَم َعَليْ َكَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: " أَفَاَض ِجرْبِيُل   اْبِن َأيِب ُمَليْ َأيِب لَي ْ

 الصَّاَلَتنْيِ الظ ْهَر َواْلَعْصَر، ُثَّ َوَقَف بِِه َحّتَّ َرفََة َفَصلَّى بِهِ ِمْن ِمًَن ِإىَل عَ الص ْبَح، ُثَّ َغَدا ِبِه  اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء وَ اْلَعْصَر وَ وَ   رَ الظ هْ 
نَي، ُثَّ َوَقَف  لِّي َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلمِ الص ْبَح َكَأْعَجِل َما ُيصَ  َفَصلَّى  اتَ فَ بَ  أََتى اْلُمْزَدلَِفةَ فَ ن ََزَل ِبِه  اَبِت الشَّْمُس، ُثَّ َدَفَع ِبِه َحّتَّ غَ 

َما ِمًَن   ِبِه َكأَْبطَِأ  ِإىَل  بِِه  َدَفَع  اْلُمْسِلِمنَي، ُثَّ  ِمَن  َأَحٌد  فَأَْوَحى هللا عَ ُيَصلِّي  َذَبَح  فَ َرَمى، ُثَّ  اَّللَُّ   حُمَمٍَّد َصلَّى  ِإىَل  َوَجلَّ  َلْيِه   عَ زَّ 
إِ َوسَ  نَا  َأْوَحي ْ }ُثَّ  ِملَّةَ لََّم،  اتَِّبْع  َأِن  َحنِ لَْيَك  إِبْ َراِهيَم  مِ   َوَما َكاَن  ]النحل:  يًفا  اْلُمْشرِِكنَي{  اْلَمْحُفوُظ 123َن  ُهَو  َهَذا   "  ."  ]
 وٌف " َمْوقُ 
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ثَ نَا َسْهُل بْ  ْبُن َعِليٍّ الزَّاِهُد، حَ  أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّدُ ، َأْخرَبَِن ظُ افِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 3782 ث َ دَّ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُن َعمَّاٍر، َحدَّ
َلى، ح لَي ْ َأيِب  اْبُن  ثَ نَا  أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ ُموَسى، َحدَّ َوَأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس حمَُ ،  أَبُو  ثَ نَا  يَ ْعقُ   دُ مَّ اِفُظ، َحدَّ بْ ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ُن َعْبِد  وَب، َحدَّ

ْبُن  اجْلَبَّاِر، َحدَّ  يُوُنُس  اْبنِ ثَ نَا  ْبِن  بَُكرْيٍ، َعِن  أُنَ ْيَسَة، َعْن َعْبِد هللِا  َأيِب  َواْبِن  َلى،  لَي ْ َأيِب  ْبِن   َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ   َعْمرِو 
َرُسوَل هللاِ  َأنَّ  اَّللَُّ  صَ اْلَعاِص،  قَالَ لَّى  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  إِ   َعَلى  ِجرْبِيُل  نَ َزَل  َعَلْيهِ : "  فَ رَ بْ َراِهيَم  السَّاَلُم  احْلَِديَث  َما  َوذََكَر  ِبِه ".  اَح 
َلى: " ُثَّ  َت َوطَاَف ِبِه "، قَاَل ابْ بِِه اْلب َيْ ى  أَتَ َرَماَها ُثَّ َذَبَح َوَحَلَق، ُثَّ  اَض ِبِه َحّتَّ أََتى ِبِه اجْلَْمَرَة ف َ بَِنْحِوِه، َوزَاَد: " ُثَّ أَفَ  ُن َأيِب لَي ْ

ِإىَل حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ ًَن فَأَقَاَم ِفيهَ َجَع ِبِه ِإىَل مِ رَ  َم ُثَّ َأْوَحى هللاُ  ِملََّة إِبْ َراِهيَم َحِنيًفا{ ]النحل:  َعَلْيِه َوَسلََّم }َأِن اتَِّبْع  ا تِْلَك اأْلَايَّ
 وَعهُ ِإىَل ِمًَن " ْذُكْر أَبُو الطَّيِِّب رُجُ [ "، " مَلْ يَ 123
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 َعاِئَشَة،   نُ ابْ   احْلَُسنْيِ اْلَعمِّي ، َحدَّثَ نَا نِ ٍر، َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي بْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأْخرَباََن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَ   - 3783
ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن سَ  ثَ نَا أَبُوَحدَّ َل هللِا َصلَّى  قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: يَ ْزُعُم قَ ْوُمَك َأنَّ َرُسو   َعْن َأيِب الط َفْيِل،َعاِصٍم اْلَغَنِوي ،    َلَمَة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  وا وََكَذبُوا؟،  قُ ْلُت: َما َصَدقُ   َصَدقُوا وََكَذبُوا، قَاَل:  َأنَّ َذِلَك ُسنٌَّة، قَاَل:بَِعرٍي وَ   َلىعَ   َم طَاَف َبنْيَ الصََّفا، َواْلَمْرَوةِ اَّللَّ
َوَسلَّ قَا َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َصَدقُوا، طَاَف   " َعَلىَل:  َواْلَمْرَوِة  الصََّفا،  َبنْيَ  ِبُسنٍَّة كَ   َم  لَْيَس  وََكَذبُوا  اانَ بَِعرٍي،  اَل     لنَّاُس 

ُ َعَلْيِه يُْدفَ ُعوَن َعْن َرُسوِل هللاِ   الُهُ اأْلَْيِدي " ى بَِعرٍي لَِيْسَمُعوا َكاَلَمهُ َوِلرَيَْوا َمَكانَهُ َواَل تَ نَ د وَن َفطَاَف َعلَ َوَسلََّم َواَل ُيصَ  َصلَّى اَّللَّ
  ْلُت: َما َصَدقُوا قُوا وََكَذبُوا، ق ُ َوَذاَك ُسنٌَّة، قَاَل: َصدَ   َم َقْد رََمَل اِبْلب َْيتِ ْيِه َوَسلَّ َعلَ   ْوُمَك َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قُ ْلُت: َويَ ْزُعُم ق َ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلب َْيِت،  وََكَذبُوا، قَاَل: َقْد َصَدقُوا َقْد رََمَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َن احْلَُدْيِبَيِة: قَاَلْت زَمَ ا  ْيشً وََكَذبُوا لَْيَس ِبُسنٍَّة ِإنَّ قُ رَ   اَّللَّ
َصاحَلُوهُ َعَلى َأْن يَِيُئوا   اْبُن َعاِئَشَة: ِديَداُن َتُكوُن يف َمنَاِخِر الشَّاِة، فَ َلمَّا الن ََّغِف، قَاَل   مَيُوتُوا َمْوتَ حُمَمًَّدا َوَأْصَحابَهُ َحّتَّ َدُعوا  
ُ َعَليْ   ٍم، قَاَل: فَ َقِدَم َرُسولُ ثََة َأايَّ اَل  ثَ َعاِم اْلُمْقِبِل فَ ُيِقيُموا ِِبَكَّةَ ِمَن الْ  َقَعاَن، قَاَل: ْشرُِكوَن ِمْن قَ بْ ِه َوَسلََّم َواْلمُ هللِا َصلَّى اَّللَّ ُل بَِقي ْ

ُ َعلَ   َثاَلًَث "، َولَْيَس ِبُسنَّةٍ  ْيِه َوَسلََّم: " اْرُمُلوا اِبْلب َْيتِ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
قَ ْومُ يَ زْ وَ   قُ ْلُت: هللِا  ُعُم  َرُسوَل  َأنَّ  اَصلَّ َك  الصَّ ى  َبنْيَ  َسَعى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ قَاَل:َّللَّ ُسنٌَّة،  َذِلَك  َوَأنَّ  َواْلَمْرَوِة،  ِإنَّ    َفا،  " َصَدقُوا 

ِإبْ َراِهيُم َفسَ اْلَمْسَعى  َد  نْ  اْلَمنَاِسِك َعَرَض َلهُ َشْيطَاٌن عِ ْيِه السَّاَلُم َلمَّا ابْ تُِلَي ِبَصرِبِ ِإبْ َراِهيَم َعلَ  ِإبْ َراِهيُم، ُثَّ  َفَسابَ َقهُ  َذَهَب ِبِه  ب ََقهُ 
  جْلَْمَرِة اْلُوْسَطى فَ َرَماهُ ِبَسْبعِ َب، ُثَّ َعَرَض َلهُ َشْيطَاٌن ِعْنَد ا فَ َعَرَض َلهُ َشْيطَاٌن فَ َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحّتَّ َذهَ ُل ِإىَل اجْلَْمَرةِ ِجرْبِي

َحّتَّ صَ حَ  لِْليَاٍت  تَ لَّهُ  ُثَّ  َذَهَب،  ِإَْسَاِعيلَ   َوَعَلى  أَبْ َيٌض،    َجِبنِي  أَبَةِ َقِميٌص  اَي  فَ َعاجَلَهُ   فَ َقاَل:  ِفيِه  ُتَكفُِّنِِن  ثَ ْوٌب  يل  لَْيَس  إِنَّهُ 
ايَ لَِيْخلَ  }َأْن  َخْلِفِه:  ِمْن  فَ نُوِدَي  الر ْؤايَ   َعُه،  َصدَّْقَت  َقْد  ]الص َكَذِلَك  انَّ إِ   إِبْ َراِهيُم  اْلُمْحِسِننَي{  قَاَل: 105افات:  جَنْزِي   ،]
َبُع َذِلَك الضَّْربَ أَق َْرَن َأْعنَيَ أَبْ َيَض َفَذحَبَُه، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فَ َلقَ َذا ُهَو ِبَكْبٍش َت ِإبْ َراِهيُم فَإِ فَاْلت َفَ   ِمَن اْلِكبَاِش، فَ َلمَّا ْد رَأَيْ تُ نَا نَ ت ْ

 َذَهَب ِبِه ِجرْبِيُل ِإىَل ِمًَن، فَ َقاَل: ٍت َحّتَّ َذَهَب ُثَّ هُ ِبَسْبِع َحَصيَاَض َلهُ الَشْيطَاُن فَ َرَما اجْلَْمَرِة اْلُقْصَوى فَ َعرَ يُل ِإىَل ربِْ جِ  َذَهَب ِبهِ 
 َرَفَة " ِه ِإىَل عَ  بِ َهبَ َهَذا اْلَمْشَعُر احْلََراُم، ُثَّ ذَ  اِس، ُثَّ أََتى بِِه َجًْعا، فَ َقاَل:َهَذا ُمنَاُخ النَّ 

ابْ  اْلَعرَ ُن َعبَّاٍس: َهْل  قَاَل: فَ َقاَل  َيِت  ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَليْ َتْدرِي ملَ َسُِّ َعَرفٌَة؟، قُ ْلُت: َوملَ؟، قَاَل: "  بْ َراِهيَم َهْل   ِه السَّاَلُم، قَالَ َفةُ  إِلِ
َيْت   ُثَّ   َعْم "، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َفِمنْ َعَرْفَت؟، قَاَل: ن َ  قُ ْلُت: وََكْيَف الت َّْلِبَيُة؟ "،    َهْل َتْدرِي َكْيَف َكاَنتِ َعَرفََة "، ُثَّ قَاَل: " ف َ َسُِّ
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يُ َؤذِّنَ كَ  َأْن  أُِمَر  َلمَّا  إِبْ َراِهيَم  أِلَنَّ   " قَاَل:  لَهُ   اَنْت؟،  َفُخِفَضْت  اِبحْلَجِّ  النَّاِس  لَهُ   يف  َورُِفَعْت  ِبُرُءوِسها،  ا اجْلِبَاُل  فََأذَّ ْلقُ   َن يف َرى 
 "،  النَّاِس اِبحْلَجِّ  

ُب َعَلى َمْن  يَ ْفُسُد احْلَج  ِبرَتِْكِه أَْو يَِ ِبهُ َأْن َيُكوَن َأرَاَد لَْيَس ِبُسنَّةٍ بَّاٍس يف الرََّمِل َولَْيَس ِبُسنٍَّة ُيشْ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " قَ ْوُل اْبُن عَ 
 ُم.  لَ َأعْ تَ رََكهُ َشْيٌء، َوهللاُ 

ئ َُتهُ يف الطََّواِف َمَع َزَواِل َسَبِبِه، َويف رََمِل النَِّبِّ  َعَلى أَنَّهُ بَِقَي هَ اْْلَطَّاِب َما َيُدل  ينَا َعْن ُعَمَر ْبِن  رُوِّ   َوَقدْ  َعَلْيِه َوَسلََّم     َصلَّى اَّللَُّ ي ْ
 ْشُروًعا " َقائِِه مَ ى ب َ لَ ِع بَ ْعَد َزَواِل السََّبِب َداَلَلٌة عَ يف َحجَِّة اْلَوَدا 

َض َلهُ الشَّْيطَاُن ِعْنَد  ِن اْلَمنَاِسَك َعرَ ٍس رَفَ َعُه، قَاَل: " َلمَّا أََتى إِبْ َراِهيُم َخِليُل الرَّمحَْ  اجْلَْعِد، َعِن اْبِن َعبَّا َساملِِ ْبِن َأيِب َورُوِّينَا َعْن  
َسا اجْلَْمَرِة   َحّتَّ  َحَصيَاٍت  ِبَسْبِع  اجلَْ   اأْلَْرِض،  يف َخ  فَ َرَماهُ  ِعْنَد  َلهُ  َعَرَض  فَ َرمَ ُثَّ  الثَّانَِيِة  َحَصيَ ْمَرِة  ِبَسْبِع  يف اهُ  َساَخ  َحّتَّ   اٍت 

الثَّالَِثِة فَ َرمَ  اجْلَْمَرِة  لَهُ يف  ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحّتَّ َساَخ يف اأْلَْرِض، ُثَّ َعَرَض  ا   اهُ  اْبُن َعبَّاٍس: "  وَن، طَاُن تَ ْرجُُ يْ لشَّ اأْلَْرِض "، قَاَل 
ثَ نَا حُمَمَُّد بْ  احْلَاِفُظ، َحدَّ  أَبُو َعْبِد هللاِ تَ تَِّبُعوَن ". َأْخرَباََنهُ َوِملَّةُ أَبِيُكْم   ثَ نَا  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، َحدَّ ُن َأمْحََد ْبِن أََنٍس، َحدَّ

 ْعِد، َفذََكَرهُ ملِِ ْبِن َأيِب اجلَْ ُن ُعب َْيِد هللِا، َعْن َسااَن، َحدَّثَ نَا احْلََسُن بْ ْبُن طَْهمَ  يمُ اهِ ُص ْبُن َعْبِد هللِا، َحدََّثِِن ِإبْ رَ َحفْ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

نَا، َأْخرَباََن أَبُو  ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلََروِ َأْخرَباََن أَبُو َذرٍّ َعْبُد    -  3786 رِيِّ ْبِن ََيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن السَّ    حُمَمَّدُ يمٍ َحكِ ، َقِدَم َعَلي ْ
ثَ نَا أَبُو ُعب َ َحدََّثِِن َأيِب أَ   ِمي  اِبْلُكوفَِة،الدَّارِ  ، َحدَّ ، َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن ْيَدَة السَِّري  ْبُن ََيََْي التَِّميبُو اْلَقاِسِم ِإبْ َراِهيُم ْبُن السَِّريِّ ِمي 
 أَق َْتِدي ِبِه فَِإَذا رَُجٌل ُمَصفٌِّر حِلْي ََتُه، فَ ت ََوَسَُّْت رَُجاًل ، قَاَل: َحَجْجُت  ، َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعِتيقٍ َواُن ْبُن َأيِب الصَّْهبَاءِ ثَ نَا َصفْ دَّ ، حَ زُفَ رَ 

ُهَو َيِدِه اْْلرَْيُ وَ ْلُمْلُك َوَلهُ احْلَْمُد بِ هُ اَل َشرِيَك لَُه، َلهُ ا هللاُ َوْحدَ  الَّ  يف اْلَمْوِقِف يَ ُقوُل: اَل ِإَلَه إِ  َساملُ ْبُن َعْبِد هللِا، َوِإَذا ُهوَ َوِإَذا ُهوَ 
ب  نَا َوَرب    هللاُ رَ الَّ  إِ َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن، اَل ِإلَهَ هُ ُمْسِلُموَن، اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ  ْيٍء َقِديٌر، اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ ِإَْلًا َواِحًدا َوََنُْن لَ َعَلى ُكلِّ شَ 

َثِِن  ْمُس، ُثَّ َنظََر ِإيَلَّ، فَ َقاَل: َقْد رَأَْيُت َلَوَذاَنَك يِبَ َحّتَّ َغَرَبِت الشَّ َزْل يَ ُقوُل َهَذا وَِّلنَي، قَاَل: فَ َلْم ي َ آاَبئِنَا اأْلَ   اْلي َْوَم، ُثَّ قَاَل: َحدَّ
اْْلَطَّ أَ  ْبِن  أَبِيِه ُعَمَر  النَِّبِّ َصلَّ ِضَي هللاُ  رَ   ابِ يِب، َعْن  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْنُه، َعِن   ُ يَ ُقولُ ى اَّللَّ تَ بَاَرَك وَ   ، قَاَل: "  َمْن َشغََلهُ هللاُ  تَ َعاىَل: 

ُتهُ أَفْ   َضَل َما أُْعِطي السَّائِِلنَي ".  ِذْكِري َعْن َمْسأََليِت َأْعطَي ْ
 ََن " ٍت يف َهَذا اْلَمعْ ْخبَارًا َوِحَكاايَ تَِّصُل هِبَا ِمْن َذِلَك أَ اَبِب اْلَمَحبَِّة َوَما ي َ  َكْرُت يف  ذَ َقدْ الشَّْيُخ َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " و  قَالَ 

 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 
 

ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَكارِزِي  ِن الس َلِمي ، حَ أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ َأْخرَباََن   -  3787 يم، َحدَّثَ نَا َحدَّثَ نَا أبو نع  َعْبِد اْلَعزِيِز،  ي  ْبنُ رَباََن َعلِ خْ ، أَ دَّ
ْعُت اْلَقاِسَم بْ ُسْفيَاُن، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َن حُمَمٍَّد، َعْن  ُعب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب زاَِيٍد، قَاَل: َسَِ َصلَّى اَّللَّ

قَاَمةِ ْرَوِة، َورَْمِي اجلِْ ْعِي َبنْيَ الصََّفا َواْلمَ َواُف اِبْلب َْيِت، َوالسَّ ُجِعَل الطَّ  اَّنََّ إِ    ِذْكِر هللِا " َماِر إِلِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 عُمْرَةِ فَضْلُ الْحَجِّ وَالْ 
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ثَ نَا َعبْ َقاِضي ِِبَِديَنِة الرَُّسو اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد، الْ اَن َعْبُد  وَ َمرْ مَِّد ْبُن يُوُسَف، َأْخرَباََن أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  3799 ُد هللِا ْبُن ِل، َحدَّ
، َحدَّثَ نَازِيدَ  ، َحدَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ْختِ ْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّثَ نَا مَحَّالَ سُ   اَن اْلَبَجِلي  ب َْيِد هللِا  ، َعْن عُ ِنِّ يَا ُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَي وَب السِّ

َثِِن َعْن َسَُ هللِا ْبَن ُعَمَر فَ اَل: ُثَّ َلِقيُت ُعب َْيَد  ْبِن ُعَمَر، قَ  ، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسُ َحدَّ ُ  يٍّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ن َ ب َ  َم: " اْلُعْمَرََتِن ُتَكفَِّراِن َماَعَلْيِه َوَسلَّ  َوزَاَد أَي وُب يف نَّةُ "، قَاَل: " َجَزاٌء ِإالَّ اجلَْ َلهُ ثَ َواٌب "، َأْو قَاَل: حْلَج  اْلَمرْبُوُر لَْيَس ُهَما، َواي ْ

 َبِشريٍَة " َر هِبَا بِ شِّ بُ   ، َواَل َكربََّ ِمْن َتْكِبريٍَة ِإالَّ ِبيَحٍة، َواَل َهلََّل ِمْن ََتِْليَلةٍ َحِديِثِه: " َوَما َسبََّح احْلَاج  ِمْن َتسْ 
 فيه من لم أعرفه والحديث ضعيف. ناده # قال المحقق: إس

 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن  رَباََن أَ َأخْ   -  3802 ثَ نَ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ   نِ  بْ ا أَبُو َعْمرٍو َِهَّاُم ْبُن حُمَمَّدِ َعْبِد هللِا اأْلَْصَفَهاِن ، َحدَّ
السَّاَلِم، حَ الن  ْعَما َعْبِد  ْبِن  احْلَِميِد  ِن  َعْبُد  السَّاَل دَّثَ نَا  َعْبِد  َعبْ ْبُن  ثَ نَا  بْ ِم، َحدَّ ُصب َْيِح  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ احْلَِميِد  ِن  ُد 

، َعْن عَ رِ َبصْ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا الْ السَّمَّاِك، َعْن َعائٍِذ اْلِعْجِليِّ  ُ َعَلْيهِ ْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ طَاٍء، َعْن َعاِئَشَة، قَالَ يِّ  ى اَّللَّ
 َعزَّ هللاَ  نَّ اجْلَنََّة ". َوقَاَلْت َعاِئَشُة: " إِ َومَلْ َُيَاَسْب، َوِقيَل َلُه: اْدُخِل َماَت يف َهَذا اْلَوْجِه َحاجًّا َأْو ُمْعَتِمًرا مَلْ يُ َعَرْض  َوَسلََّم: " َمنْ 

   ".َجلَّ يُ بَاِهي ابلطَّائِِفنيَ وَ 
 وََكَذِلَك ََيََْي ْبُن أَي وَب اْلَعاِبدُ ِن السَّمَّاِك فَ َقَصَر ِبِِْسنَاِدِه، َوَرَواهُ ُحَسنْيٌ اجْلُْعِفي ، َعِن ابْ 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
 

ثَ نَا أَ ُد ْبُن مُ مَّ حمَُ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ َأْخربََ  -  3803 ِد احْلَِميِد  ا َأمْحَُد ْبُن َعبْ َصم ، َحدَّثَ نَ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمٌَّد اأْلَ وَسى، قَااَل: َحدَّ
ثَ نَا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجلُْ  ، َحدَّ ْبِن السَّمَّا احْلَارِِثي  ، َعْن حُمَمَِّد  قَاَل َرُسوُل هللِا   ، قَاَلْت:َشةَ ائِ ِك، َعْن َعاِئٍذ، َعْن َعطَاٍء، َعْن عَ ْعِفي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى   ِقيَل اْدُخِل اجْلَنََّة " جٍّ أَْو ُعْمَرٍة َفَماَت ِفيِه مَلْ يُ َعَرْض َومَلْ َُيَاَسْب، وَ َذا اْلَوْجِه حِبَ " َمْن َخَرَج يف هَ اَّللَّ
ثَ نَا ُحسَ ائِِفنَي " ح، قَالَ َعزَّ َوَجلَّ يُ بَاِهي ابلطَّ ِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ   َعَليْ اَّللَُّ ى  ْت َعاِئَشُة: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ قَاَل: َوقَالَ  نْيٌ،  : َوَحدَّ

َنَة، َعْن رَُجٍل، َعْن َعطَاٍء،   ُ َعَلْيِه  َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َي ْ ،الث َّ ِن  َوَسلََّم ِمث َْلُه، َوَهَكَذا رُِوَي عَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوَعْن حُمَمَِّد ْبِن    ْوِريِّ
، َعْن عَ احْلَسَ  َهااِئٍذ، َعْن َعطَاءٍ ِن اْْلَْمَداِنِّ  ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

ا  َأْخرَبانَ   -  3804 احْلََسِن  َأْخربََ أَبُو  ثَ نَ أْلَْهَواِزي ،  ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ َأمْحَُد  ْبُن حَ لِ ا عَ اَن  بْ ي   ثَ نَا ِشيٍش، َحدَّثَ نَا َعِلي   ، َحدَّ اْلَمِديِِنِّ  ُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:ِن نَُسرْيٍ، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل  ٍن، َعْن َعاِئِذ بْ ََيََْي ْبُن مَيَا " َمْن َماَت يف طَرِيِق   هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اِسْبهُ ".  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َومَلْ َيَُ ْضهُ هللاُ رِ يَ عْ َمكََّة مَلْ 
 ئِذٍ  ََيََْي ْبِن مَيَاٍن، َعْن َعاوََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُُه، َعنْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َأْخرَباََن   ْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،َوَأْخرَباََن أَبُو نَ   ، ح،الطَّْيِب    اقَ حَ اَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإسْ ُن ِبْشَراَن، َأْخربََ أَبُو احْلَُسنْيِ بْ َأْخرَباََن    -  3805
ْبنُ   أَبُو َعِليٍّ  ثَ نَا حُمَمَُّد  الرَّفَاء، قَااَل: َحدَّ ْبُن حُمَمٍَّد  َأْخربََ   َحاِمُد  َأيِب اجلَْ يُوُنَس،  ْبِن  ْبُن َهارُوَن  ْبِن َعْثَمَة،  اَن ُموَسى  ْبِن َخاِلِد  رَّاِح 

ُ َوَة ْبِن الز َبرْيِ ُسَلْيٍم، َعْن ُعرْ ، َحدَّثَ نَا َصْفَواُن ْبُن  ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمِديِِن  ا ََيََْي  ثَ نَ دَّ حَ  ، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َة ".  ُق اْلُمَشانِ ْعتَ لَُتَصاِفُح رُكَّاَب احْلُجَّاِج، َوت َ  َلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَماَلِئَكةَ عَ 

 اٌد ِفيِه َضْعفٌ  احْلَاجِّ "، َهَذا ِإْسنَ قَ تَاَدَة: " رُكَّابَ  َويف رَِوايَِة اْبنِ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َسنْيُ ْبُن َعْبِد اأْلَوَّلِ ثَ نَا احلُْ دَّ حَ   َحدَّثَ نَا اْبُن َجاِبٍر السَّْقِطي ،  ،اَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َعْبدَ   -  3806 ، َحدَّ
ثَ نَا حمَُ أَبُو ُمَعاوِيَ  ُ َعَلْيهِ َق، َعْن مُحَْيٍد، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَامَُّد ْبُن ِإْسَحاَة، َحدَّ َوَسلََّم: " َمْن  َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِر ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة " اجِّ َواْلُمْعَتمِ َر اْلغَازِي َواحلَْ يِقِه َكَتَب هللاُ َلهُ َأجْ غَازاًِي ُثَّ َماَت يف طَرِ ِمًرا َأْو تَ ُمعْ َخَرَج َحاجًّا َأْو 
 يه. فيه من تكلم ف# قال المحقق: إسناده 

 

َأْخرَباََن أَ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -  3809 ابُ  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق،  أَ و  ثَ نَايَزِيَد اْلَقْزِويِِن  ابِ   مْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبنِ حْلََسِن  ، َحدَّ ْبُن    لرَّيِّ حُمَمَُّد 
ثَ نَا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َمنْ  ثَ نَ َدٍه، َحدَّ نَّ َرُسوَل هللِا َجدِِّه: أَ ْن عَ  ا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه،َأيِب مُحَْيٍد اأْلَْنَصارِي ، َحدَّ

نْ َفُقوا ُأْخِلَف َْلُْم، َوالَِّذي  هللِا ِإْن َسأَلُوا أُْعطُوا، َوِإْن َدَعْوا ُأِجيُبوا، َوِإْن أَ   اْلُعمَّاُر َوْفدُ َل: " احْلُجَّاُج وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَصلَّى اَّللَُّ 
ٌ َعَلىكَ  مُ ُس َأيِب اْلَقاِسِم بَِيِدِه َما َكربََّ نَ فْ  َقِطَع   َما َبنْيَ يََديْ َراِف ِإالَّ َأَهلَّ  َعَلى َشَرٍف ِمَن اأْلَشْ َنَشٍز، َواَل َأَهلَّ ُمِهلٌّ   ربِّ ِه وََكربََّ َحّتَّ يَ ن ْ

َاِب ".   َقِطُع الرت   ِبِه ُمن ْ
 ربَِ ِد ْبِن َأيِب مُحَْيٍد يف َأوَِّل اْلَْ  يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّ َعهُ ََتب َ 

 ضعيف جدا.  قق: إسناده# قال المح
 

ثَ نَاَف ْبِن اْلَفْضِل اْلَقاِضي اجْلُْرَجاِن  َقِدَم عَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن يُوسُ   - 3810 نَا نَ ْيَسابُوَر، َحدَّ َماُم أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  َلي ْ اإْلِ
أَبُو َجْعَفٍر  إِ  ثَ نَا  ْبُن عَ مَّ حمَُ بْ َراِهيَم، َحدَّ ْبُن َسَلمَ احْلَْضَرِمي  ُسَلْيَماَن    ْبِد هللِا ْبنِ ُد  ثَ نَا حُمَمَُّد  اْلَبْصِري ، ، َحدَّ َُثَاَمةُ  ثَ نَا  ، َحدَّ اْلبَاِهِلي  َة 

ُ َعَلْيهِ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَالَ ثَ نَا ََثِبٌت اْلبُ نَاِن  َحدَّ   هللِا َعزَّ َوَجلَّ، جَّاُج َواْلُعمَّاُر َوْفدُ َم: " احلُْ َسلَّ وَ    َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 أَْلَف أَْلٍف ".  ْم َما َدَعْوا، َوَُيِْلُف َعَلْيِهْم َما أَنْ َفُقوا الدِّْرَهَم ، َوَيْسَتِجيُب ْلَُ يِهْم َما َسأَلُوا يُ ْعطِ 

 َُثَاَمةُ َغرْيُ َقِويٍّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن    اَن َبْكُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّرْييف ،ْخربََ ، أَ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   اَن أَبُوربََ َأخْ   -  3817 ثَ نَا احْلَُسنْيُ  ِِبَْرَو، َحدَّ َشاِكٍر، َحدَّ
ثَ نَ بْ  : َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل  ، َعْن َأيِب زِمٍ َحاا َشرِيٌك، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيِب  ُن حُمَمٍَّد اْلَمْرَورُوِذي ، َحدَّ

  لِْلَحاجِّ َوِلَمِن اْست َْغَفَر َلهُ احْلَاج  " " اللُهمَّ اْغِفرْ 
 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ
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عَ   -  3818 أَبُو  َأمحَْ َأْخرَباََن  َأْخرَبَِن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعِليٍّ ُد  ْبِد  عَ ْبُن  َحدَّثَ نَا  اْلُمْقِرُئ،  ارَ   الدَّ احْلََسِن  ْبُن  َحدَّ ِلي   َعْبُد اَبَِْرِدي ،  ثَ نَا 
َوَأْخرَبانَ اْلمَ  َأيِب َروَّاٍد، ح،  ْبِن  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  اْلَقطَّ   ِجيِد  اْلَفْضِل  ْبُن زِ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو َسْهِل  ثَ نَا  اْلَقطَّانُ ٍد  ايَ اُن، َأْخرَباََن  ، َحدَّ

ثَ نَ  زََكرايَّ ْبنُ  َم ْبِن طَْهَماَن، َعِن احْلََسِن ْبِن َحدَّثَ نَا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َأيِب َروَّاٍد، َعْن ِإبْ َراِهي وُنَس اجْلَمَّاُل،ا حُمَمَُّد ْبُن يُ ََيََْي النَّاِقُد َحدَّ
َبةَ عُ  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى    َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:   طَاُووٍس،َعنْ ،  َمارََة، َعِن احْلََكِم ْبِن ُعت َي ْ ُ َعَلْيِه وَ َسَِ ُن ِِبًَِن: " َلْو  َسلََّم يَ ُقوُل َوَنَْ اَّللَّ

اَل َرُسوُل ارَاَبَِْرِدي ، قَاَل: قَ َوايَِة الدَّ رِ   يف َرِة ". قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " وَ ْست َْبَشُروا اِبْلَفْضِل بَ ْعَد اْلَمْغفِ يَ ْعَلُم َأْهُل اجْلَْمِع ِِبَْن َحل وا اَل 
 ُم َأْهُل اجْلَْمِع "،  َم: " لَْو يَ ْعلَ  َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 َن اْلِكتَاِب "ُن ْبُن ُعَمارََة، وََكأَنَّهُ َسَقَط مِ َولَْيَس يف رَِوايَِة اْلَقطَّاِن احْلَسَ 
 . يفضع# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، َحدَّث َ اَن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد  حْلَاِفُظ، َأْخربََ و َعْبِد هللِا ارَباََن أَبُ َأخْ   -  3819 َأيِب    نَا ِإَْسَاِعيُل ْبنُ ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ
  َأيِب َذرٍّ، أَنَّهُ َأْخرَبُوُه، َعْن  ٍة، َأْو ََثَانَِيِة نَ َفرٍ ، َعْن أَبِيِه، َعْن ِتْسعَ  اْلَعمِّيِّ ْيدٍ زَ  ُن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد الرَِّحيِم ْبنِ أَُوْيٍس، َحدَّثَ نَا ِإْسَحاُق بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِ  ٍم َأْو َثاَلَث لَيَ َذا َخَرَج احْلَاج  ِمْن َأْهِلِه َفسَ قَاَل: َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ذُنُوِبِه َكي َْوِم َرَج ِمْن   خَ الٍ اَر َثاَلثََة أايَّ
أَ َوَلَدْتهُ  أُم ُه، وََكاَن َسائَِر  ِمِه َدرََجاتٍ   َوَمْن َكفََّن مَ ايَّ َميِّ ،  َوَمْن َغسََّل  اجْلَنَِّة،  ثِيَاِب  ِمْن  َوَمْن َحثَا يِّتًا َكَساهُ هللاُ  ِمْن ُذنُوبِِه،  تًا َخَرَج 

َاَب يف َقرْبِِه َكاَنتْ    ".   ِمْن َجَبٍل ِمَن اجْلِبَالِ بَاٍة أَثْ َقُل يف ِميزَانِهِ ِبُكلِّ هَ  هُ  لَ َعَلْيِه الرت 
 ِحيِم هِبََذا اإْلِْسنَاِد َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  َعْبُد الرَّ تَ َفرََّد بِهِ 

 يف جدا. عض# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حُمَمَّدُ ُد ْبُن عُ محَْ أَ   ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَبانَ َأْخرَباََن َعِلي  بْ   -  3820 ْضَرِمي ،  مَُّد ْبُن خَمْلَ ْبُن غَاِلٍب، َحدََّثِِن حمَُ   ب َْيٍد، َحدَّ ٍد احلَْ
ْبِن ِدْرَهٍم اْلبَاِهِلي ،   ْبُن َصاِلِح  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  يَ ُقوُل: َسافَ ْرانَ   قَاَل:َحدَّ َأيِب،  ْعُت  نَاَسَِ انْ ت ََهي ْ ِإىَل َمكََّة، فَ َلمَّا  ِإَذا رَُجٌل  اْلَبْطَحا  ىَل إِ     ِء 

مَ   َيْست َْقِبلُ  لَنَا:  فَ َقاَل  قَالَ احْلَاجَّ،  أَنْ ُتْم؟،  َنَْ ْن  َلُه:  قُ ْلُت  أَنْ ُتْم؟ :  اْلِعرَاِق  َأيِّ  ِمْن  قَاَل:  اْلِعَراِق،  َأْهِل  ِمْن  َأْهِل ُن  ِمْن  قُ ْلنَا:   ،
: اَل،  ٌة، قَاَل: قُ ْلنَارْيَُها أَْو جِتَارَ َما َجاَء ِبُكْم َحاَجٌة غَ ب َْيَت اْلَعتِيَق، قَاَل: فَ نَ ُؤم  الْ   نَائ ْ : َما َجاَء ِبُكْم؟، قَاَل: قُ ْلنَا: جِ اْلَبْصَرِة، قَالَ 

ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "قَاَل: فَأَْبِشُروا فَِإّنِ َسَِ   هُ َفَما يَ ْرَفُع اْلَبِعريُ ِكَب بَِعريَ َوَر ،  َمْن َجاَء يَ ُؤم  اْلب َْيَت احْلََرامَ   ى اَّللَّ
هِبَا َحَسنَ ا ِإالَّ َكَتَب هللاُ ُخفًّا َواَل َيَضُع ُخفًّ  هِبَا َخِطيَئًة َورََفَع َلهُ هِبَا َدرََجًة حَ  لَهُ  اَف بِِه ّتَّ ِإَذا انْ ت ََهى ِإىَل اْلب َْيِت َفطَ ًة، َوَحطَّ َعْنهُ 

 ْأِنُف اْلَعَملَ "، فَ َهُلمَّ َنْستَ  َوَلَدْتهُ أُم هُ  َرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكي َْومِ َلَق َأْو َقصََّر ِإالَّ خَ ِة ُثَّ حَ ْروَ مَ َوطَاَف َبنْيَ الصََّفا، َوالْ 
َتنْيِ  يَ ْعِِن اِبأْلَيْ َلِة رَْكعَ ْلِعَشاَء،   اِجدٍ ُن يل ِمْنُكْم َأْن ُأَصلَِّي يف َمسْ ِعَشاًء، َوقَ ْولُهُ َمِن الَِّذي َيْضمَ   ُثَّ ذََكَر احْلَِديَث يف رُُجوِعِهْم ِإلَْيهِ 

عْ  ُهَريْ َرَة، قَالَ وُل َهِذِه َعْن َأيِب َأْو َأرْبَ َعًة، يَ قُ   َصلَّى  ُت َخِليِلي َأاَب اْلَقاِسِم َرُسوَل هللاِ : قُ ْلنَا: فَِلَم َذاَك يَ ْرمَحَُك هللاُ؟، قَاَل: أِلَّنِ َسَِ
ي َ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َمْسِجِد ا" ِإنَّ هللاَ   ُل:ُقو اَّللَّ ِمْن  َعُث  يَ ب ْ اْلِقيَامَ   ي َ ْلَعشَّاِر يَ ْوَم  َمَع ُشَهَداءِ ِة ُشَهَداَء اَل  ِبِه  ُقوُم  تَ َفرََّد  بَْدٍر َغرْيُُهْم ".   

 ِن ِدْرَهمٍ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َصاِلِح بْ 
 ا. ضعيف جد# قال المحقق: إسناده 
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،ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّث َ  َداَن، َأْخرَباََن َأمْحَدُ َد ْبِن َعبْ َأمحَْ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن    - 3821 ثَ نَا يُوُنُس، ث َ َحدَّ   نَا اأْلَْسَفاِطي  نَا ُعْقَبةُ ْبُن ُمْكَرٍم، َحدَّ
ْعُت النَّ   ْن َعطَاٍء، َعْن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ،َأْخرَبَِن أَبُو ُسَلْيَماَن، عَ  وُل: " َما يَ ْرَفُع   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ  َصلَّى اَّللَُّ ِبَّ َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َسَِ

 ، َأْو رَفَ َعهُ هِبَا َدرََجًة " الَّ َكَتَب هللاُ لَهُ هِبَا َحَسَنًة، أَْو حَمَى َعْنهُ َسيَِّئةً اَل َيَضُع َيًدا إِ احْلَاجِّ رِْجاًل وَ ِإِبُل 
 رجاله ثقات. المحقق: إسناده # قال 

 

ال نَ ث َ َحدَّ   -  3824 اْلَعَلوِ سَّيِّدُ ا  احْلََسِن  أَبُو  ِحبَّ ي    ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  احْلَُسنْيِ ، َحدَّثَ نَا  أَبُو  وَأْخرَباََن  اْلُمذَكُِّر، ح  اْلَفْضِل  اَن  ْبُن   
َأْخربََ  الصَّ اْلَقطَّاُن،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  بْ اَن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  قَااَل: َحدَّ اأْلَ َمنْ ُن  فَّاُر،  َبكْ َدِه  ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّثَ نَ ْصب ََهاِن ، َحدَّثَ نَا  ْبُن  ُر  حُمَمَُّد  ا 

َويف    "،  ورٌ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحجٌّ َمربُْ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ِبٍت اْلبُ نَاِن  َثَ 
: " احْلَج    ايَةِ رِوَ  َجزَاٌء ِإالَّ اجلَْ    اْلَمرْبُوُر لَْيسَ اْلَعَلِويِّ ، فَ قَ َلهُ  اْلَعَلِويِّ َما ِبر   الُوا: اَي َرُسو نَّةُ "، ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا َويف رَِوايَِة  َل هللِا 

؟، قَاَل: " طِ   " يُب اْلَكاَلِم َوِإْطَعاُم الطََّعاِم احْلَجِّ
 ضعيف. سناده قال المحقق: إ #

 

َأْخرَباََن أَبُو    ُد ْبُن ُموَسى، قَالُوا: الس وِسي ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوحُمَمَّ ِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّدٍ اَن أَبُو َعبْ َأْخربََ   -  3825
ثَ نَا    اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ  ثَ نَا َعبَّادُ يَل اْلَواِسِطي ،  ثَ نَا ََيََْي ْبُن ِإَْسَاعِ حُمَمٍَّد الد ورِي ، َحدَّ اُس ْبُن  َعبَّ الْ ْبُن يَ ْعُقوَب اأْلََصم ، َحدَّ ْبُن اْلَعوَّاِم،   َحدَّ

بْ  ْبِن َعبْ َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُحَسنْيٍ، َعْن حُمَمَِّد  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر  ِبر  احلَْ ْيِه َوَسلَّ َعلَ   ِد هللِا، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ ِن  ؟،  َم ُسِئَل: َما  جِّ
  السَّاَلِم " َعاِم، َوِإْفَشاءُ قَاَل: " ِإْطَعاُم الطَّ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

بْ   -  3826 َنْصِر  أَبُو  عَ َوَأْخرَباََن  أَبُو  َأْخرَباََن  قَ تَاَدَة،  ْبنُ   ْمرِوُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ َمطٍَر،  الرَّازِ ي  أَ   ْبُن  بْ وَب  حُمَمَُّد  َحدَّثَ نَا  ُن َكِثرٍي  ي ، 
َلى، َعنْ الث َّْوِري ، َعِن  دَّثَ نَا ُسْفيَاُن  اْلَعْبِدي ، حَ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعطَاٍء، َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلُهَ   اْبِن َأيِب لَي ْ ُ َعَلْيِه  ِِنِّ ى اَّللَّ

ئًا هُ ِمْثُل َأْجرِِه  طََّر َصائًِما فَ لَ َلَفهُ يف َأْهِلِه، أَْو فَ ْو َجهََّز غَازاًِي، َأْو خَ َحاجًّا، أَ َز  هَّ َوَسلََّم: " َمْن جَ  ُقَص ِمْن َأْجرِِه َشي ْ ِمْن َغرْيِ َأْن يَ ن ْ
 " 

 رجاله موثقون. ناده # قال المحقق: إس
 

ثَ نَا أَبُو عَ ثَ نَا ُمَسدٌَّد،   ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ُد ْبُن ُعب َْيٍد، َأْخرَبانَ اَن َأمحَْ ربََ خْ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أَ َأْخرَباََن    -  3827 َوانََة،  َحدَّ
َعْن َعطَاٍء، َعنْ  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  حُمَمَِّد  قَالَ َعْن   ، اجْلَُهِِنِّ َخاِلٍد  ْبِن  زَْيِد  عَ    ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  َوَسلَّمَ ْيهِ لَ :  َفطََّر   َمْن   "  :

 ِه فَ َلهُ ِمْثُل َأْجرِِه " َخَلَفهُ يف َأْهلِ  هََّز غَازاًِي َأوْ ْو َأُحجَّ رَُجاًل، َأْو جَ َصائًِما، أَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَ اَن اْلُمَفضَُّل ْبُن حُمَمَّ ، َأْخربََ ِديٍّ عَ   يِِن ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِ  -  3828 يٍب، ا َسَلَمةُ ْبُن َشبِ ٍد اجْلُْنِدي ، َحدَّ
عَ  ثَ نَا  َمْعَشِر ح،َحدَّ َأيِب  َعْن  الرَّزَّاِق،  طَاهِ   ْبُد  أَبُو  َأْخرَبانَ َوَأْخرَباََن  اْلَفِقيُه،  َبْكٍر  ٍر  أَبُو  احلَْ   ْبُن  َعِلي   َحدَّثَ نَا  َأيِب َسنِ اْلَقطَّاُن،  ْبِن     
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ثَ نَا ِإْسَحا  اْبُن ِعيَسى، حَ ِعيَسى، َحدَّ ثَ نَا أَبُو َمعْ ُق َأظُن هُ  لَّى ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َشِر، َعْن حُمَمَّ دَّ
ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ لَُيْدِخُل اِبحلَْ   اَّللَّ َوَجلَّ  َعزَّ  اجْلَنَّةَ اْلَواِحَدةِ ِة  جَّ هللاَ  نَ َفٍر  َثاَلثََة  َواحْلَاجَّ عَ   اْلَميَِّت،  ذَ   َواْلُمنقَذ  يَ ْعِِن:  ْنُه،  ِلَك ". 

 ْلَوِصيَّ " ا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو    -  3829 احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََن  هللِا  أَبُ َعْبِد  ثَ نَا  ِِبَْروَ َحدَّ اْلَمْحُبويِب ،  اْلَعبَّاِس  حَ و  حمَُ دَّ ،  ث َ ثَ نَا  َحدَّ اللَّْيِث،  ْبُن  ْبُن  مَُّد  هللِا  َعْبُد  نَا 
ُ  َل: قَاَل َرسُ ْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ رَ    ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأيِب زَُهرْيٍ،َزَة، َعْن َعطَاءِ اَن، َعْن َأيِب محَْ ُعْثمَ  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّ  الن ََّفقَ :  مَ َعَلْيِه  َكالن ََّفَقةِ "  احْلَجِّ  يف  َعمِ ةُ  َسب ْ هللِا  َسِبيِل  يف    ." ِضْعٍف   اَئٌة 
 رجاله موثقون. المحقق: إسناده ال # ق

َعْبَدا  -  3830 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  أخربان  ْبُن عَ َن،  الدَّيْ ُنوِري  حُمَمَُّد  مِ  هللاِ ْبدِ ثَ نَا  ْبِن  ثَ نَا    ْهَراَن، َحدَّ
ثَ نَ   َسِعيدُ  قَاَل: " َمَثُل الن ََّفَقِة ِب، َعْن َأيِب زَُهرْيٍ الضبعي. . . .، َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ  طَاِء ْبِن السَّائِ ا َمْنُصوٌر، َعْن عَ ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ

َسِبيِل   ".يف  ُعِمائٍَة  َسب ْ الدِّْرَهُم   هللِا 
 ضعيف. محقق: إسناده لل ا# قا

ثَ نَا َأمحَْ َوَأْخرَباََن عَ   -  3831 ثَ نَا َخَلُف  ِليٌّ، َحدَّ ثَ نَا ُمَعاىَف ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّثَ نَا ُموَسىُد، َحدَّ َعْن َعطَاِء ْبُن َأْعنَيَ،    ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  : َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّىْن أَبِيهِ ، عَ ةَ َمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعِن اْبِن بُ َرْيدَ ْبِن السَّاِئِب، َعْن َعْلقَ  ِمْثَل َحِديِث  قَاَل: َفذََكَرهُ    اَّللَّ

 ُصوِر ْبِن َأيِب اأْلَْسَودِ َمنْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبِن عَ ْخرَبانَ أَ   -  3832 َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ثَ نَ   َأمْحَُد، َحدَّ َأْخرَباََن  َعِليِّ  أَبُ ا  ْبَداَن،  ِسْخت ََوْيِه،و  ثَ نَ   ْبُن  َسْعَدوَ َحدَّ ْبِن ا  َعْبِد هللِا  َعْن  ْيِه، 
ُ َعَلْيِه َوسَ   ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَالَ ِل، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعْبِد هللاِ اْلُمَؤمَّ   " هُ لََّم: " َماءُ زَْمَزَم ِلَما ُشِرَب لَ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف والحديث صحيح. : إسناده # قال المحقق 
 

ِن  ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد بْ ُح، َحدَّ الصَّالِ   مْحََد ْبِن يَ ْعُقوَب الشَّْيخُ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن أَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  3833
ثَ نَا ُسَوْيُد بْ  إِ : رَأَْيُت اْبَن اْلُمبَاَركِ يٍد، قَالَ َسعِ ُن  الدِّْهَقاِن، َحدَّ َقاَل: اللُهمَّ ِإنَّ اْبَن َأيِب َبَل اْلَكْعَبَة، ف َ اَنًء ُثَّ اْست َقْ  أََتى زَْمَزَم َفَمَْلَ 

ثَ نَا َعِن ابْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر: َأنَّ الاْلَمَواِل، َحدَّ  َوُهَو َذا َأْشَرُب ءُ زَْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلهُ اَل: " َما، قَ مَ نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َشرِبَُه.  ِقيَاَمِة "، ُثَّ لَِعَطِش يَ ْوِم الْ َهَذا 

 َعْنهُ ِه جْ َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك ِمْن َهَذا اْلوَ اْلُمْنَكِدِر تَ َفرََّد بِِه ُسَوْيٌد،  َغرِيٌب ِمْن َحِديِث اْبِن َأيِب اْلَمَواِل، َعِن اْبنِ 
 فيه.  فيه من تكلممحقق: إسناده ل ال# قا

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن صَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا - 3837 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ حْلَاِفُظ، َحدَّ ْعُت َعِليَّ ْبَن ا اِلِح ْبِن َهاِنٍئ، َحدَّ ْلُمْنِذِر،  نُ َعْيٍم، قَاَل: َسَِ
ْبُن     ُفَضْيٍل،ْبنُ ُد  يَ ُقوُل: َحدَّثَ نَا حُمَمَّ  ثَ نَا اْلَعاَلءُ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َأيِب َسِعيٍد اْلُْ ِن َخبَّاٍب، َعْن  اْلُمَسيَِّب، َعْن يُوُنَس بْ َحدَّ ْدِريِّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َعَلْيِه ََخُْس    َلْيِه يف رِْزِقِه َيَِْت ْوَسْعُت عَ َوأَ هُ  : ِإنَّ َعْبًدا َصحَّْحُت َلهُ ِجْسمَ َم: " يَ ُقوُل َريبِّ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىلَ هللِا َصلَّى اَّللَّ
ا احْلَِديَث َوِبِه  اَن َحَسُن ْبُن ُحَييٍّ يُ ْعِجُبهُ َهذَ ِلي  ْبُن اْلُمْنِذِر: َأْخرَبَِن بَ ْعُض َأْصَحابِنَا، قَاَل: كَ ْحُروٌم ". قَاَل عَ يَِفُد ِإيَلَّ َلمَ   ِسِننَي اَل 

ِر، َوِقيَل َلُه: َكْم َحَجْجَت؟، قَاَل: ي  ْبُن اْلُمْنذِ ِسِننَي، قَاَل َعلِ  رْتَُك احْلَجَّ ِإىَل ََخْسِ وِسِر الصَِّحيِح َأْن اَل يَ ُجِل اْلمُ لرَّ لِ  َيَُْخُذ، َوَيُِب  
 نَي ِإىَل ََثَاٍن َوََخِْسنَي ".  َما َبنْيَ ِستٍّ َوََخْسِ 

 َأيِب َسِعيدٍ يِه، َعْن أَبِ ْن  َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَِّب، عَ َوِقيلَ 
 حسن.إسناده # قال المحقق: 

 

ثَ نَا حُمَمَّ    ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدِ   -  3838 ث َ َحدَّثَ نَا َعِلي  ْبُن مَحَْشاَذ، َحدَّ نَا ِبْشُر ْبُن  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّفَّاُر، َحدَّ
ثَ نَا   ، َعِن اْن َأيِب َسِعيٍد اْلُمَسيَِّب، َعْن أَبِيِه، عَ َفَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْبُن َخِلي  فُ َخلَ اْلَولِيِد، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْْلُْدِريِّ لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

".   َأْعَواٍم لَِعْبٌد حَمُْرومٌ ِإيَلَّ يف ُكلِّ ََخَْسِة   اَل يَِفدُ   هِ ْزقِ َلهُ ِجْسَمهُ َوَأْوَسْعُت َلهُ يف رِ   َعزَّ َوَجلَّ: ِإنَّ َعْبًدا َأْصَحْحتُ   قَاَل: " يَ ُقوُل هللاُ 
ْبنُ وََكَذِلَك َروَ  َبةُ  قُ ت َي ْ أَْيًضا اْبُن َأيِب ْرفَ ُعُه، وَ وٍر، َعْن َخَلٍف َحِديثًا ي َ َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن َمْنصُ   َسِعيٍد، َعْن َخَلِف ْبِن َخِليَفَة،  اهُ  َرَواهُ 

، َعنِ ِد الرَّزَّ َعبْ ْن  ُعَمَر، عَ  حُمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َعْن َعْبِد الرَّزَّاِق َمْوقُوفًا   ْرفُوًعا، َوَرَواهُ ِب، َعْن أَبِيِه مَ  اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَّ اِق، َعِن الث َّْورِيِّ
 أَبِيِه، َعْن اِس ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َعنْ َرَة َمْوقُوفًا، َوَعْن َعبَّ يِب ُهَري ْ  أَ َعنْ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه،  َأيِب َسِعيٍد، َورُِوَي َعِن اْلَعاَلِء  َعَلى  

 وًعا  ُهَريْ َرَة َمْرفُ َأيِب 
 # قال المحقق: إسناده  

 

ثَ نَا ُعْثَمانُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  3839 ثَ نَ  بْ ْبُن ِبْشَراَن، َحدَّ َبٍل، َحدَّ َبُل ْبُن إِ ن ْ ا حَ ُن َأمْحََد ْبِن السَّمَّاِك، َحدَّ ثَ نَا ْسَحاَق ْبِن َحن ْ
: " َما ِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، يَ ْرفَ ُعهُ قَالَ  ْبِن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجايٌك، َعْن حُمَمَّدِ اَن، َحدَّثَ نَا َشرِ َسِعيُد ْبُن ُسَلْيمَ 

ْمَعاُر؟، قَاَل: " َما اِبٍر: َما  جلَِ َأْمَعَر َحاج  َقط  "، فَِقيلَ   يفٌ َأيِب مُحَْيٍد َضعِ اف ْت ََقَر "، حُمَمَُّد ْبُن اإْلِ
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِن    -  3845 ْبُن   ْيٍد، َحدَّثَ نَا حُمَمَّدُ وَن ْبِن محَُ ارُ هَ    احْلَاِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا َسِعيُد بْ يَزِيَد اآْلَدِمي ، حَ  ْرَداِء، َعْن َأيِب اُح، َعْن َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُعب َْيِد هللاِ ُن َساملٍِ اْلِقدَ دَّ ْرَداِء،  ، َعْن أُمِّ الدَّ الدَّ

ا َصلَّى  النَِّبِّ  وَ   َّللَُّ َعِن  أَ َعَلْيِه  َوَأْخرَباََن  ح  احْلَاِفُظ،َسلََّم،  هللِا  َعْبِد  ا  بُو  أَبُو  ثَ نَا  حُمَمَّدُ َحدَّ ْبُن ْلَعبَّاِس  حُمَمَُّد  َحدَّثَ نَا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن   
،بْ   يدُ  َخاِلٍد اآْلََدِمي ، َحدَّثَ نَا َسعِ ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبنِ ِإْسَحاَق الصَّغَاِن   ِد  َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُعب َيْ َعْن َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي،    ُن َساملٍِ

ْرَداِء، عَ هللِا، َعْن أُمِّ  ُ َعَلْيِه َوسَ  الدَّ ْرَداِء، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ْلَمْسِجِد احْلََراِم َعَلى َغرْيِهِ  لََّم، قَاَل: " َفْضُل الصَّاَلِة يف اْن َأيِب الدَّ
َصاَل ةُ  ائَ مِ  أَْلُف  أَْلِف  َمْسِجِدي  َويف  بَ يْ ٍة،  َمْسِجِد  َويف  اْلَمْقِدِس َخَْ َصاَلٍة،  " ِت  َصاَلٍة  َأنَّ ُسِماَئِة  َغرْيَ  َسَواٌء  َحِديِثِهَما  لَْفُظ   .

 ْمِسِمائَِة َصاَلةٍ الصَّغَاِنَّ، قَاَل: ِِبَ 
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن
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ثَ نَا أَبُو َسْهِل ْبُن زِ   َوَة اْلبُ ْنَداُر بِب َْغَداَد،َعِليِّ ْبِن ُعرْ يُل ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن  ِم ِإَْسَاعِ اسِ قَ َأْخرَباََن أَبُو الْ   - 3846 اَيٍد اْلَقطَّاُن، َحدَّثَ نَا َحدَّ
ثَ نَا    أَبُو اْلَفْضِل َصاِلحُ  ثَ نَا مَحَّ ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي ، َحدَّ  َسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّدٍ ، ح. َوَأْخرَباََن أَبُو احلَْ ْبُن زَْيدٍ ُد  اُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ

َأخْ  بْ اْلُمْقِرُئ،  احْلََسُن  الْ رَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  يُوُسُف  ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا  ْبِن  حُمَمَِّد  ثَ نَا  ُن  َعارٌِم، َحدَّ ثَ نَا  َعْن  َقاِضي، َحدَّ زَْيٍد،  ْبُن  مَحَّاُد 
ْعُت َعْبدَ ِم، َعْن عَ لِّ عَ َحِبيٍب اْلمُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصاَلٌة يف َمْسِجِدي هللِا َصلَّى اَّللَُّ اَل: قَاَل َرُسوُل   هللِا ْبَن الز َبرْيِ، قَ طَاٍء، قَاَل: َسَِ

ِمْن   أَْفَضُل  الْ َهَذا  ِإالَّ  ِفيَما ِسَواهُ  اْلمَ أَْلِف َصاَلٍة  احْلََراَم، َوَصاَلٌة يف  احْلََرامِ ِجدِ سْ َمْسِجَد  ِمْن َصاَلٍة يف    أَْفَضُل  ِِبِاَئِة    َمْسِجِدي 
 ْبِد هللِا ْبِن الز َبرْيِ ُسَلْيَماَن، َعْن عَ ". َويف رَِوايَِة َصاَلٍة 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا يُ ، حَ رٍ ٍك، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُورَ   -  3847 ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن  نَا أَبُ َحدَّث َ   وُنُس ْبُن َحبِيٍب،دَّ و َداُوَد، َحدَّ
ي َ صَ  راََبٍح،  َأيِب  ْبَن  َعطَاَء  ْعُت  قَاَل: َسَِ الز َبرْيِ ِبيٍح،  اْبُن  َنَما  بَ ي ْ َرُسولُ ُقوُل:  قَاَل  قَاَل:  ِإْذ  َوَسلَّ  ََيْطُبُ نَا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "   َم: هللِا َصلَّى 

َصاَلٌة يف اْلَمْسِجِد احْلََراِم تَ ْفُضُل ِِبِائَِة َصاَلةٍ  ِجَد احْلََراَم، وَ اهُ ِإالَّ اْلَمسْ ْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسوَ َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل مِ   َصاَلٌة يف 
،  َأْو يف احْلََرِم؟ ْسِجِد احْلََراِم َوْحَدهُ ُل الَِّذي َيْذُكُر يف اْلمَ َذا اْلَفضْ هَ  دٍ ْلٍف "، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َأاَب حُمَمَّ اَل َعطَاٌء: " َفَكأَنَّهُ ِِبِاَئِة أَ "، قَ 

  يف احْلََرِم فَِإنَّ احْلََرَم ُكلَّهُ َمْسِجٌد " قَاَل: " اَل، َبلْ 
 ال بأس به. إسناده  # قال المحقق:

 

ثَ نَا عَ  - 3848 ثَ نَا أَبُو َيَْ ِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهي ، ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد بْ مٍَّد عَ و حمَُ بُ ْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، َأْخرَباََن أَ َحدَّ َسرََّة،  ََي ْبُن َأيِب مَ َحدَّ
ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َحيَّ  ثَ نَا َأيِب، َحدَّ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل: قَا ،هللاِ ْن َُمَاِهٍد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َعْن ُعْثَماَن ْبِن اأْلَْسَوِد، عَ  َة،َحدَّ

ْيِت اْلَمْقِدِس ََخُْسِمائَِة  ةُ أَْلِف َصاَلٍة، َوَصاَلٌة يف َمْسِجِدي أَْلُف َصاَلٍة، َويف ب َ ِد احْلََراِم ِمائَ اَلٌة يف اْلَمْسجِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " صَ اَّللَُّ 
 " َصاَلٍة 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُونَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احلَْ ث َ َحدَّ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،   أَبُو  انَ ربََ خْ أَ   -  3849 َحاتٍِ الرَّاِزي ،   َسِن ْبِن أَي وَب الط وِسي ، َحدَّ
ثَ نَا حمَُ  َرُسوَل   َأيِب َذرٍّ، أَنَّهُ َسَألَ   هللِا ْبِن الصَّاِمِت، َعنْ   َعْن َعْبدِ ،  َدةَ َثِِن َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قَ تَامَُّد ْبُن َبكَّاِر ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ َحدَّ

ُ َعَلْيهِ هللِا َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: صَّاَلةُ يف َمْسِجِد َرُسوِل هللِا َصلَّ َوَسلََّم َعِن الصَّاَلِة يف بَ ْيِت اْلَمْقِدِس أَْفَضُل َأِو ال   ى اَّللَّ   ى اَّللَّ
َشِر َواْلَمْنَشِر َولَيَْأِتنَيَّ َعَلى النَّاِس زََماٌن ى يف َأْرِض اْلَمحْ لَِنْعَم اْلُمَصلَّ َأرَْبِع َصَلَواٍت ِفيِه، وَ ْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن  َصاَلٌة يف مَ "  

ن ْ َلهُ َأْو   َخرْيٌ َحْيُث يَ َرى ِمْنهُ بَ ْيَت اْلَمْقِدِس ُد َسْوٍط أَْو قَاَل: قَ ْوُس الرَُّجِل َوَلَقيْ  يًعا " َأَحب  ِإلَْيِه ِمَن الد   يَا جَِ
 رابة. وفي متنه غال بأس به # قال المحقق: إسناده 

 

احلَْ   -  3851 أَبُو  َأْخرَباََن  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ِإْسحَ َأْخرَباََن  ْبِن  راِفِع  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلُمَفضَّ َسِن  َأْخرَباََن  اْْلَُزاِعي ،  بْ لُ اَق  حُمَمَّ   ٍد، ُن 
ثَ نَا َهارُوُن ْبنُ  قَاَل َرُسوُل مَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل:  ْلَقَمَة، َعْن حمَُ نَا َجدِّي أَبُو عَ ُموَسى اْْلََرِوي ، َحدَّث َ   َحدَّ

َعَليْ   ُ اَّللَّ َمْسِجدِ هللِا َصلَّى  الصَّاَلةُ يف  َوَسلََّم: "  أَْفَضلُ َهذَ ي  ِه  ِفيَما    ا  أَْلِف َصاَلٍة  اِمْن  اْلَمْسِجَد  ِإالَّ  َواجْلُمُ ِسَواهُ  يف  حْلََراَم،  َعةُ 
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اْلَمسْ   َمْسِجِدي ِإالَّ  ِفيَما ِسَواهُ  أَْلِف ُجَُعٍة  ِمْن  أَْلِف َشهْ ِجَد احْلََراَم َوَشْهُر رََمَضاَن يف مَ َهَذا أَْفَضُل  ِمْن  أَْفَضُل   رِ ْسِجِدي َهَذا 
 َد احْلََراَم " َما ِسَواهُ ِإالَّ اْلَمْسجِ َمَضاَن ِفيرَ 

 أعرفه. فيه من لم # قال المحقق: إسناده 
 

الرَّمْحَنِ   -  3852 َعْبُد  َأْخرَباََن  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ِبَِ َوَحدَّثَ نَا  الز ْهِري ،  اْلَقاِضي  ََيََْي  ْبُن  ْبُن    هللِا  َعْبُد  َحدَّثَ نَا  َوْيِه  دَ َسعْ كََّة، 
ثَ نَا َهارُ اْلمَ  َعْبِد هللِا  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َكِثرِي ْبِن    ْبُن َأيِب َبْكٍر،  ، َحدَّثَ نَا ُعَمرُ وُن ْبُن ُموَسى اْلَفْرِوي  ْرَوزِي ، َحدَّ

، َعْن اَنِفٍع، ُ َعَلْيِه وَ َرُسوُل هللاِ َل  قَاَعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، قَاَل:    اْلُمَزِنِّ  َصاَلةٍ ِجِدي َهَذا َكأَْلفِ َسلََّم: " َصاَلٌة يف َمسْ  َصلَّى اَّللَّ
احْلََراَم، َوِصيَاُم َشْهِر رََمَضاَن ابِ ِفيَما سِ  اْلَمْسِجَد  ِإالَّ  ِفيَواهُ  أَْلِف َشْهٍر  اِبلْ ْلَمِديَنِة َكِصيَاِم  اجْلُُمَعِة  ٍف َنِة َكأَلْ ِدي مَ َما ِسَواُه، َوَصاَلةُ 

 ِفيَما ِسَواهُ ".  
 اٌد َضِعيٌف ِِبَرَّةٍ ِإْسنَ َهَذا 

 ضعيف بمرة. ه # قال المحقق: إسناد
 

، حَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، ِإْماَلًء، َأْخرَبانَ   -  3853 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ال  أَبُو َسِعيِد ْبِن اأْلَْعَرايِبِّ ث َ ائِ صَّ دَّ نَا ََيََْي  ُغ، َحدَّ
بْ َراِهيَم ْبِن أَي وَب ْبِن َماِسي  ُروِف اإْلِْسَفَرائِيِِن  هِبَا، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن إِ  ْبُن َأيِب اْلَمعْ احْلََسِن حُمَمَّدُ  ِميِد، ح وَأْخرَباََن أَبُوْبُن َعْبِد احلَْ 

الْ الْ  بَ ْرزََة  أَبُو  ثَ نَا  ْبُن حمَُ ْضلُ فَ ب َزَّاُز، َحدَّ ثَ نَا  احْلَاِسُب، َحدَّ احْلِمَّاِن ، َحدَّ   مٍَّد  الرَّ ََيََْي  َعْبُد  زَْيٍد  ثَ نَا  ْبُن  َعْن ِحيِم  أَبِيِه،  َعْن  اْلَعمِّي ، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن   ِلِه ِإىَل آِخرِهِ َمَضاَن ِِبَكَّةَ ِمْن َأوَّ َك َشْهَر رَ رَ َأدْ ى اَّللَّ

ِمائَةَ  َوِقيَاِمِه َكَتبَ ِصيَاِمهِ  لَهُ  ِبُكلِّ يَ وْ  هللاُ  َلٍة َمْغِفَرٌة َوَشَفاَعٌة،  ٍم َمْغِفَرٌة َوَشَفاَعٌة، َوِبُكلِّ لَي ْ  أَْلِف َشْهِر رََمَضاَن يف َغرْيَِها، وََكاَن َلهُ 
  ُمْسَتَجابٌَة ".  َلهُ ِبُكلِّ يَ ْوٍم َدْعَوةٌ فَ َرٍس يف َسِبيِل هللِا، وَ   مُحْاَلنُ ْومٍ ي َ  َوِبُكلِّ 

َواْلبَاِقي  فَ َرٌس،  اإْلِْسَفَرائِيِِنَّ  َيْذُكِر  مَلْ  يُوُسَف،  اْبِن  َحِديِث  زَْيٍد    َلْفُظ  ْبُن  الرَّْحيِم  َعْبُد  ي ُ َسَواٌء.  اَل  ِِبَا  َيَِْت  ُعهُ  ابِ تَ اْلَعمِّي  َضِعيٌف 
 مُ اُت َعَلْيِه َوهللاُ َأْعلَ الثِّقَ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو ُعب َْيٍد، َواْلَقاضِ احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ و َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب ََهاِن  اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَبُو رَباََن أَبُ َأخْ  - 3855 ي  ، َحدَّ
َواْبُن خَمَْلٍد، قَالُ و َعْبِد هللاِ بُ أَ  ْبنُ ،  ثَ نَا حُمَمَُّد  اْلُبسْ وا: َحدَّ اْلَولِيِد  ثَ نَا    َواْبُن َعْوٍن، عَ رِي ، َحدَّ َأيِب َخاِلٍد،  ْبُن  ثَ نَا َخاِلُد  ِن وَِكيٌع، َحدَّ

، ُ  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  َحاِطٍب، َعْن َحاِطٍب، قَاٍل ِمْن آلِ رَجُ ْن  ُموٍن، َعْن َهارُوَن َأيِب قَ َزَعَة، عَ َواأْلَْسَوِد ْبِن َميْ   الشَّْعِبِّ ى اَّللَّ
َا زَاَرِن يف َحيَاِت، َوَمنْ َوَسلََّم: " َمْن  َعَلْيهِ    اآْلِمِننَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ".  َماَت أبََِحِد احْلََرَمنْيِ بُِعَث ِمنَ  زَاَرِن بَ ْعَد َمْوِت َفَكَأَّنَّ

يف ا  ذَ كَ  َوقَاَوَجْدتُهُ  َغرْيُهُ  ِكتَايِب،  بْ : َسوَّارُ َل  َمْيُموُن  َوِقيَل  َمْيُموٍن،  ْبُن  أَْيضً   َعْنهُ  يَ ْرِوي  الَِّذي  ُهَو  ََترِيِخ ُن َسوَّاٍر، َووَِكيٌع  َويف  ا، 
ُ َعَلْيِه َوسَ   َحاِطٍب، َعْن َرُسوِل هللاِ   ِمْن َوَلدِ ٍل  جُ ، َعْن َهارُوَن َأيِب قَ َزَعَة، َعْن رَ يِّ َمْيُموُن ْبُن َسوَّاٍر اْلَعْبِدي  اْلُبَخارِ  لََّم: "  َصلَّى اَّللَّ

ث َ  يف َأَحِد احْلَرَ َمْن َماتَ   نَا َمْيُمونٌ َمنْيِ "، قَاَل يُوُسُف ْبُن رَاِشٍد: َحدَّثَ نَا وَِكيٌع، َحدَّ
 موثقون وفي إسناده من لم يسم.   رجاله# قال المحقق: إسناده 
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احْلَاِفُظ، َحدََّثِِن َداُوُد ْبُن ََيََْي،    ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدٍ ِن ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّ ْخربََ ، أَ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   اَن أَبُوربََ َأخْ   -  3856
ثَ نَا ِْمِذي ،  َحدَّ ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِإبْ رَ   َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الرتِّ ثَ نَا ُشْعَبُة، َعنْ  اجْلُدِّي  يمَ اهِ َحدَّ دَّثَ نَا َهارُوُن  َسوَّاِر ْبِن َمْيُموٍن، حَ ، َحدَّ

ُ َعَليْ   ْبُن قَ َزَعَة، َعنْ  ًدا َكاَن يف ِجَواِري يَ ْوَم الْ ِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن زَاَرِن ُمت َ رَُجٍل ِمْن آِل اْْلَطَّاِب: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِة، امَ ِقيَ َعمِّ
ِمِننَي يَ ْوَم َمِة، َوَمْن َماَت يف َأَحِد احْلََرَمنْيِ بَ َعَثهُ هللاُ ِمَن اآْل ًعا يَ ْوَم اْلِقيَا هُ َشِهيًدا َوَشِفي  َعَلى َباَلئَِها ُكْنُت لَ َسَكَن اْلَمِديَنِة َوَصربََ  َوَمنْ 

 يَاِلِسي  َكَمااُوَد الطَّ و دَ بُ اَل: ِمْن آِل اْْلَطَّاِب، َوَرَواهُ أَ اْلِقيَاَمِة ". َكَذا قَ 
 فيه من لم أعرفه.  قق: إسناده# قال المح

 

ثَ نَا يُونُ  أَبُو َبْكِر بْ َأْخرَبانَ   -  3857 ثَ نَا َسوَّاُر ْبُن  ُس ْبُن َحِبيٍب، َحدَّثَ نَا أَبُو َداُودَ ُن فُوَرٍك، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ، َحدَّ
عْ ٌل ِمْن آِل ُعَمَر، َعْن عُ اْلَعْبِدي ، َحدََّثِِن رَجُ جْلَرَّاِح  و ابُ َمْيُموٍن أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن  ُت َرُسوَل هللِا صَ َمَر، قَاَل: َسَِ لَّى اَّللَّ

 " ِمِننَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  بَ َعَثهُ هللاُ ِمَن اآْل احْلََرَمنْيِ  دِ َأحَ ِفيًعا َأْو َشِهيًدا، َوَمْن َماَت يف ْو قَاَل: " َمْن زَاَرِن ُكْنُت لَهُ شَ زَاَر َقرْبِي " أَ 
 رجاله ثقات وفيه رجل فيه جهالة. اده # قال المحقق: إسن

 

فَ َزاَر َقرْبِي َمْن َحجَّ  "    ا:َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َمْرفُوعً   ، َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعنْ َوَرَوى َحْفُص ْبُن َأيِب َداُوَد، َوُهَو َضِعيفٌ 
 َحيَاِت ".    َكاَن َكَمْن زَاَرِن يف بَ ْعَد َمْوِت 

 
ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدٍ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ   - 3858 ،  زَّْهَراِن  ال يعِ اْلب ََغِوي ، َحدَّثَ نَا أَبُو الرَّبِ   ، َحدَّ

هِبَذَ  َحْفٌص  ثَ نَا  َوَأْخرَباََن  َحدَّ احْلَِديِث.  َأمحَْ ا  ْبُن  َعْبَداَن،  َعِلي   ْبِن  ِإسْ َد  ْبُن  حُمَمَُّد  َثِِن  َحدَّ ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  الصَّفَّاُر، َأْخرَباََن  َحاَق 
ثَ نَا اْبُن َبكَّ  ثَ نَا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَمانَ َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َكَرُه، وَ َفذَ ، اٍر، َحدَّ  َم: لَّى اَّللَّ

 ُهَو َضِعيٌف يف رَِوايَِة احْلَِديثِ ِه َحْفٌص وَ تَ َفرََّد بِ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

احلَْ   -  3859 َعْبِد هللِا  أَبُو  ا َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  ِإْماَل فَّ لصَّ اِفُظ، َحدَّ بْ اُر،  حُمَمَُّد  اْلَبْصِري ، َحدَّ ًء، َحدَّثَ نَا  ُموَسى  َعْبُد ُن  ثَ نَا 
َرَة، ي ْ ُهرَ ْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب دِّيِّ َلِقيتُهُ بِب َْغَداَد، َعِن اأْلَ َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َمْرَواَن، َوُهَو يَِتيٌم لَِبِِن الس   ِلِك ْبُن َقرِيٍب،اْلمَ 
َرُسوُل هللِا َصلَّىقَالَ  قَاَل  َوَسلََّم:  :  َعَلْيِه   ُ َعْبٍد    اَّللَّ ِمْن  َما  َعَليَّ عِ "  وَكَ يَُسلُِّم  يُ ب َلُِّغِِن،  َمَلًكا  هِبَا  َقرْبِي ِإالَّ وَكََّل هللاُ  أَْمَر ْنَد  َفى 

 ِة " امَ يَ ُت َلهُ َشِهيًدا َوَشِفيًعا يَ ْوَم اْلقِ آِخَرتِِه َوُدنْ يَاهُ وَُكنْ 
 تالف. : إسناده المحقق # قال 

 

َعْمرٍو،  -  3860 َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَ   َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  ن ْ َحدَّ الد  َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن ا  َسِعيُد  يَا، َحدََّثِِن 
أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ   اْلَكْعِب ، َعنْ   َماُن ْبُن يَزِيدَ ِن أَبُو اْلُمَثَنَّ ُسَليْ ْبِن َأيِب فَُدْيٍك، َأْخربََ َْسَاِعيَل  إِ  نُ اجْلُْرَجاِن ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد بْ ُعْثَماَن  

ُ َعَلْيِه   َم اْلِقيَاَمِة " ِفيًعا يَ وْ َوشَ ا ِديَنِة حُمَْتِسبًا ُكْنُت َلهُ َشِهيدً َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن زَاَرِن اِبْلمَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. ده حقق: إسنا# قال الم
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أَبُو عَ   -  3861 احْلَاِفُظ، َحدَّ َأْخرَباََن  َعْبدُ ْبِد هللِا  ْبُن  َأمْحَُد  ِعيَسى، َحدَّثَ نَا  ْبُن  َعِلي   الن َّ ثَ نَا  الصَّفَّاُر  مَحَْدَوِيِه  ْبِن  ْيَسابُورِي ، وِس 
ْبنُ  أَي وُب  ثَ نَا  ِإَْسَاَسِن، َحدَّ احلَْ   َحدَّ ْبُن  اِبْلَمِديَنِة، َحدَّ   ِعيلَ ثَ نَا حُمَمَُّد  ُفَدْيٍك،  َأيِب  اْلَكْعِب  ْبِن  يَزِيَد  ْبُن  ْبِن ثَ نَا ُسَلْيَماُن  أََنِس  ، َعْن 

قَاَل   قَاَل:  وَ َماِلٍك،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  احْلَرَ َرُسوُل  َأَحِد  َماَت يف  َمْن   " مِ نْيِ مَ َسلََّم:  بُِعَث  اْلِقيَ   يَ ْوَم  اآْلِمِننَي  زَاَرِن َن  َوَمْن  اَمِة، 
 َواِري يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " ِديَنِة َكاَن يف جِ َتِسبًا ِإىَل اْلمَ حمُْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلَمالِيِِن ،  -  3862 أَبُو َسْعٍد  ْبُن َعِديٍّ   َأْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  اَأْخرَباََن  ْبُن ُموسَ اِفُظ، َحدَّ حلَْ   ثَ نَ ثَ نَا حُمَمَُّد  احْلُْلَواِن ، َحدَّ ْبُن ى  ا حُمَمَُّد 
اْلُعَمرِ َْسَاِعيَل ْبِن َسَُ إِ  ْبُن ِهاَلٍل، َعْن َعْبِد هللِا  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَ َرَة، َحدَّثَ نَا ُموَسى  ، َعْن    اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يِّ
َوَسلَّ َليْ عَ  َوجَ ِه  َقرْبِي  زَاَر  َمْن   " َوقِ َم:   ." َشَفاَعيِت  َلهُ  بْ َبْت  ُموَسى  َعْن  اْلَعْبدِ يَل  ِهاَلٍل  ُعَمَر.  ِن  ْبِن  هللِا  ُعب َْيِد  َعْن   ،  يِّ

 
ثَ نَا ُعب َ مَُّد ْبُن َزجْنََوْيِه الْ ثَ نَا حمَُ َحدَّ ،  و اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن إِبْ َراِهيمَ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُ َأْخرَباََن أَبُو    -  3863 ْيُد  ُقَشرْيِي ، َحدَّ

ثَ نَا ُموسَ ِم ْبِن َأيِب َمْرمَيَ اْلَورَّاُق، وََكاَن نَ ْيَسابُورِيَّ اأْلَ مَِّد ْبِن اْلَقاسِ هللِا ْبُن حمَُ  ، ى ْبُن ِهاَلٍل اْلَعْبِدي ، َفذََكَرهُ ْصِل َسَكَن بِب َْغَداَد، َحدَّ
ْيُد هللِا أَْو َعْبُد هللِا فَ ُهَو ُمْنَكٌر، َعْن اَنِفٍع، َوَسَواٌء قَاَل ُعب َ ْن ُعب َْيِد هللِا،  َعْن ُموَسى ْبِن ِهاَلٍل، عَ اهُ اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل،  َذِلَك رَوَ وَكَ 

 اْبِن ُعَمَر مَلْ َيَِْت ِبِه َغرْيُهُ َعِن 
 واه. قال المحقق: إسناده  #

 

،َعبْ   أَبُو  انَ َأْخربََ   -  3866 الس َلِمي  الرَّمْحَِن  َعْبدِ   ِد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َحاِمُد  ْبنُ   َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َحدَّ اْْلََرِوي ،  اْلُقَرِشي ،   هللِا  يُوُنَس 
ثَ نَا َعْبدُ  يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َحدَّ َحدَّ اْلمُ  هللِا ْبُن  َأيِب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن  ي َ ِر، قَاَل:  دِ ْنكَ ثَ نَا  هللِا  ْبِكي ِعْنَد َقرْبِ َرُسوِل  رَأَْيُت َجاِبرًا، َوُهَو 

اَّللَُّ  َوَسلَّمَ َصلَّى  َعَلْيِه  َرُسولَ   ْعُت  اْلَعرَبَاُت، َسَِ ُتْسَكُب  َهُهنَا  يَ ُقوُل:  َوُهَو  َوَسلَّمَ   ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َقرْبِي   هللِا َصلَّى  َبنْيَ  َما  يَ ُقوُل: " 
 راَِيِض اجْلَنَِّة "  ْوَضٌة ِمنْ رَ  يَوِمْنربَِ 

 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 
 

ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبنُ   ْلب َْغَداِدي ، هِبَا، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن ا  َأْخرَباََن أَبُو  -  3878 ثَ نَا   النَّْحِوي ، َحدَّ ُسْفيَاَن، َحدَّ
ْبنُ  ْبنُ ٍر اْْلَالَّ  حبَْ َعْبُد هللِا  اْلَولِيدِ ُل، َحدَّثَ نَا رَُدْيُح  أَبُو  ثَ نَا َسِعيدُ  َعِطيَّةَ  اْلعَ ، َحدَّ َوُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء، َعْن  ْبُن َعْبِد  الدَِّمْشِقي ،  زِيِز 

ُ َعَلْيِه َوسَ َأيِب َسْوَدَة، َعْن َمْيُمونََة زَْوِج  زاَِيِد ْبِن   ُ َعلَ َأنَّ َرُسو َم  لَّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ   مَلْ َيَِْت بَ ْيتَ ْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمنْ َل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َعْث ِبَزْيٍت يُْسَرُج ِفيِه " اْلَمْقِدِس َيَصلَّ   ى ِفيِه فَ ْلي َب ْ

 واه جدا. اده # قال المحقق: إسن
 

َعْبدُ   -  3881 اأْلَْصب ََهاِن ،    َأْخرَباََن  يُوُسَف  ْبُن  ث َ اَل ِإمْ هللِا  َحدَّ يَ ْعُقوبَ ًء،  ْبُن  حُمَمَُّد  حمَُ نَا  ثَ نَا  َحدَّ اأْلََصم ،  ُعب َْيدِ   ْبُن  هللِا مَُّد   
  ولُ َرسُ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل  ْن َأيِب َصاِلٍح، َمْوىَل الّسْعِديِّنيَ ، َحدَّثَ نَا ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد، َعْن َهاِشِم ْبِن َهاِشٍم، عَ اْلُمنَاِدي 
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا َصلَّ  َلُموَن، َوالَِّذي رْيَ َواْْلرَْيَ، َواْلَمِديَنةُ َخرْيٌ َْلُْم لَْو َكانُوا يَ عْ ِهْم يَ ُقولُوَن اْلَْ ِفُروَن ِبَعَشاِيرِ َم: " ِإنَّ رَِجااًل َيْست َنْ ى اَّللَّ
بِيَ  َيْصرِبُ َعَلى أَلَْوائَِها وَ نَ ْفُس حُمَمٍَّد  َأَحدٌ دَّ شِ ِدِه اَل  َشِهيدً َِتَا  َلهُ  َأْو ُِهَا جَِ  ِإالَّ ُكْنُت  َأْو َشِفيًعا  اْلقِ ا  يَ ْوَم  َوالَِّذييًعا  نَ ْفُس    يَاَمِة، 

َا لَت َْنِفي َخَبَث َأْهِلَها َكمَ  َها  رُ َيَْ الَِّذي نَ ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه اَل  ا يَ ْنِفي اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديِد، وَ حُمَمٍَّد بَِيِدِه ِإنَّ َها ِإالَّ ُج ِمن ْ  َأَحٌد رَاِغبًا َعن ْ
 ِمْنهُ "  أَْبَدَْلَا هللاُ َخرْيًا

 رجاله ثقات. ده حقق: إسنا# قال الم
 

َأْخربََ   -  3882 ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن الصَّ َأْخرَباََن  أَبُو َعِليٍّ حُمَمَُّد  ثَ نَااَن  ْبُن َعِليِّ   وَّاُف، َحدَّ اْلَولِيدِ ْبنِ   احْلََسُن  اْلَفاِرِسي ،    
ثَ نَا   احْلَِميِد،  أَبُو احلَْ َحدَّ الْ َسِن َخَلُف ْبُن َعْبِد  أَبُو الصَّبَّاِح َعْبُد  ثَ نَا  َأيِب َحدَّ اأْلَْنَصاِري ، َعْن  ْبُن َسِعيٍد  الّرَمان، َعْن َغُفوِر   َهاِشٍم 

َم اْلِقيَاَمِة اَعيِت َوَجاَء يَ وْ  اْست َْوَجَب َشفَ َماَت يف َأَحِد احْلََرَمنْيِ  لََّم أَنَّهُ قَاَل: " َمنْ َلْيِه َوسَ  عَ  َسْلَماَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ زَاَذاَن، َعنْ 
 ِمَن اآْلِمِننَي ".  

 ِمْن َهَذا َكَما َر َأْحَسنَ يٌف، َورُِوَي ِبِِْسنَاٍد آخَ َعْبُد اْلَغُفوِر َهَذا َضعِ 
 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

اْلفَ   ْخرَبانَ أَ   -  3883 َأْخرَبانَ أَبُو طَاِهٍر  ِباَلٍل،  ِقيُه،  أَبُو اأْلَْزَهِر، َحدَّثَ نَا زَْيُد ْبُن ُحبَاِب، َعنْ   أَبُو َحاِمِد ْبُن  ْبنِ َحدَّثَ نَا     َعْبِد هللِا 
، َعْن َأيِب   آِمنًا "  حْلََرَمنْيِ بُِعثَ : " َمْن َماَت يف َأَحِد ا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َصلَّى اَّللَُّ  ِبِّ  الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَّ اْلُمَؤمَِّل اْلَمْخُزوِميِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

اأْلَ   -  3884 يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َبْكرٍ َحدَّثَ نَا  أَبُو  َأْخرَباََن  ْبنُ ْصب ََهاِن ،  َعِلي   َأْخرَباََن  اْلَقطَّاُن،  أَ احلَْ     ْبِن  اْلِْ َسِن  ِعيَسى  اَليل ،  يِب 
ثَ نَا عَ حَ  ، َعْن عُ  اْلُقَرِشي ، َحدََّثِِن َصاِلُح ْبُن َأيِب اأْلَْخَضِر،  ْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن ُعب َْيِد هللاِ دَّ َحدَّثَُه، ب َْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، أَنَّهُ  َعِن الز ْهِريِّ

َا َأنَّ َتِة،  الص َمي ْ َرُسولَ عَ َسَِ   َعِن  َعَليْ   ْت   ُ اَّللَّ َصلَّى  َمنِ هللِا   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم،  ميَُ ِه  َأْن  اْسَتطَاَع  اِبْلَمِدينَ   َماَت وَت  َفَمْن  فَ ْلَيُمْت  ِة 
 ِهيًدا ".  اِبْلَمِديَنِة ُكْنُت َلهُ َشِفيًعا َوشَ 

 ْخَضِر به َعْن َصاِلِح ْبِن َأيِب اأْلَ لطَّوِيُل،  ا ْيدٍ َكَذِلَك َرَواهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن محَُ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: وَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن ِمْلَحاَن، فرقهما َواللَّْفُظ ، َحدَّثَ نَا ُعب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، َوابْ وَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   -  3885
ثَ نَاثَ نَا ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ َحاَن، َحدَّ ِمْلِن  اِلبْ  َثِِن يُوُنُس، عَ   ، َحدَّ َتِة، ِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعب َْيِد هللاِ اللَّْيُث، َحدَّ  ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن الص َمي ْ

ْعتُ َها حُتَدُِّث،َلْيِه َوسَ عَ   ْت يف ِحْجِر َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ِمْن َبِِن اللَّْيِث ْبِن َبْكٍر َكانَ اْمَرأَةٍ  ِت َأيِب ُعب َْيٍد يَ ْعِِن َعْن َصِفيََّة بِنْ   لََّم َسَِ
َعْت رَ أَ  َا َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمِن اْستَ نَّ  ا ُيْشَفعُ هبَِ   تْ ِة فَ ْلَيُمْت هِبَا فَِإنَّهُ َمْن ميَُ طَاَع ِمْنُكْم َأْن مَيُوَت اِبْلَمِدينَ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َتِة،  هللِا َفَسأَْلُتهُ هللِا ْبَن َعْبِد  قَاَل: ُثَّ َلِقيُت َعْبدَ  َلهُ َأْو ُيْشَهُد َلهُ ". ثَنِيِه َعِن الص َمي ْ  َعْن َحِديِثَها َفَحدَّ
َبِغي، فَ َقاَل: َعنْ مَلْ َيْضِبْط َشْيُخنَا إِ  َأمْحَُد: "  قَاَل الشَّْيخُ  ُد هللِا  ٌأ، َوُعب َْيُد هللِا، َوَعبْ  َأيِب ُعب َْيٍد، َوُهَو َخطَ يََّة بِْنتِ فِ  صَ ْسنَاَدهُ َكَما يَ ن ْ

ِد بْ ِن ِعْكرَِمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عَ اَمَة ْبِن زَْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا بْ  ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب "، َوَرَواهُ الدَّرَاَوْرِدي ، َعْن ُأسَ نا َعْبِد هللِا ْبنِ ُِهَا ابْ 
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َعةَ  أَبِيِه، َغرْيَ أَنَّهُ قَ ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َعنْ هللِا ْبِن   اأْلَْسَلِميَِّة  اَل: َعْن ُسب َي ْ َتَة َوذََكَر ِفيِه زاَِيدَ   َا ُهَو َعْن ُصَمي ْ ِإَّنَّ ٌة َوهللاُ َوُهَو َخطَأٌ 
 َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

َثِِن   ثَ نَاَحدَّ   ْسَحاَق الضَُّبِعي ،ِس حُمَمَُّد ْبُن إِ َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّا   قَ تَاَدَة،  نُ  بْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصرِ   -  3886 احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد، َحدَّ
َثِِن  ِد  َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ اأْلَْصب ََهاِن ، َأْخرَبانَ ُن يُوُسَف  بْ   رَاَوْرِدي ، ح َوَأْخرَباََن َعْبُد هللاِ  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد الدَّ اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ

ثَ نَا ََيََْي ْبُن  ْلَفاِكِهي ، َحدَّ ْبِن ِإْسَحاَق ا ثَ نَا َعْبُد ا ثَ نَا أَبُو ََيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، َحدَّ  نِ  بْ ْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ُأَساَمةَ حُمَمٍَّد اجْلَارِي، َحدَّ
ْبِن  ْن َعْبِد هللِا ْبِن ِعْكرِمَ زَْيٍد، عَ  ْبِن عُ َة، َعْن َعْبِد هللِا  أَبِيهِ َعْبِد هللِا  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َمَر، َعْن  َأنَّ  اأْلَْسَلِميَِّة،  َعَة   َعَلْيِه  ، َعْن ُسب َي ْ

ِة  ا يَ ْوَم اْلِقيَامَ ِهيًدا َأْو َشِفيعً َأَحٌد ِإالَّ ُكْنُت َلهُ شَ ِإنَّهُ َلْن مَيُوَت هِبَا  ْلَيُمْت فَ  ف َ َنةِ طَاَع ِمْنُكْم َأْن مَيُوَت اِبْلَمِديَوَسلََّم، قَاَل: " َمِن اْستَ 
ْبنِ  َأمْحَُد: " َويف رَِوايَِة ِإَْسَاِعيَل  اْْلَطَّ    َأيِب أَُوْيٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ ". قَاَل الشَّْيُخ  ْبِن  ْبِن ُعَمَر  اَل  قَاَل: " فَ ، وَ ابِ َعْبِد هللِا  ِإنَّهُ 

  " يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ   يًدا َأْو َشِفيًعاَحٌد ِإالَّ ُكْنُت َلهُ َشهِ مَيُوُت هِبَا أَ 
 م فيه أحد. رجاله ثقات غير عبد هللا بن عكرمة ولم يتكل# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَ ْبِد احْلََكِم الرَّ َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن عَ بُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ،  دَّثَ نَا أَ حَ   ِن،ْبِد هللِا، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَسَ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  3905 ، َحدَّ ا ْمِلي 
ثَ نَا ََيََْي  َعِتيُق ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن ِصدِّيِق ْبِن ُموَسى ْبِن َعْبِد هللاِ  ، َعْن أَبِيِه، ِن ُعْرَوةَ بْ   امِ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ِهشَ  ْبِن الز َبرْيِ، َحدَّ

ْهِلِه فَ ْلُيْطرِق ُْهْم َوَلْو  : " ِإَذا َقِدَم َأَحدُُكْم َعَلى َأْهِلِه ِمْن َسَفٍر فَ ْلُيهِد أِلَ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    َصلَّى اَّللَُّ َة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعْن َعاِئشَ 
 ِحَجارًَة ". َكاَن 

 ََيََْي " ْن عَ  " تَ َفرََّد ِبِه َعِتيٌق،
 م أعرفه. فيه من لقال المحقق: إسناده  #
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 وَ بَابٌ فِي الْجِهَادِ نْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُ الس ادِسُ وَالْعِشْرُونَ مِ 
 

َعْبِد هللاِ   -  3907 أَبُو  أَبُوَأْخرَباََن  َحدَّثَ نَا  احْلَاِفُظ،  السَّمَّ َعْمرِ     ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ْبنُ   ْماَلًء،إِ   اكِ و  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  َثِم َحدَّ اْْلَي ْ  
ثَ نَا حُمَمَّدُ اْلب َْلِدي ،   َعاِن ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ  ْبُن َكِثرٍي الصَّ َحدَّ بَاِن  اَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّ ن ْ ِد ْبِن ُعْقَبَة الشَّي ْ

،  ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن بُ ْردٍ اَن أَبُو اْلَولِيِد حُمَمَّ َأْخربََ   ِة،وفَ اِبْلكُ  ثَ نَا حُمَمَّدُ  اأْلَْنطَاِكي  ، َحدَّثَ نَا اأْلَْوزَاِعي ، َعْن َيَْ َحدَّ يِصي  ََي ْبِن   ْبُن َكِثرٍي اْلِمصِّ
ُ َعَلْيهِ نَ َفًرا ِمْن َأْصَحاِب النَّ َعْداَن ق َ  َل:َمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َساَلٍم، قَاَأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسلَ  :  نَا: " َلْو نَ ْعَلمُ  َوَسلََّم، فَ ُقْلِبِّ َصلَّى اَّللَّ

َعِمْلنَاهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللِا  ِإىَل  َأَحب   اأْلَْعَماِل  َوَجلَّ. }َسبَّ َأي   َعزَّ  فَأَنْ َزَل هللاُ  َوَما يف ،  السََّمَواِت  َما يف  َوهُ اأْلَ   َح َّللَِِّ  اْلَعزِيُز   وَ ْرِض 
  هللاَ َيُِب  الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن يف ْفَعلُوَن ِإنَّ ا اَل تَ ْفَعُلوَن َكرُبَ َمْقتًا ِعْنَد هللِا َأْن تَ ُقولُوا َما اَل ت َ ُنوا ملَ تَ ُقولُوَن مَ  أَي  َها الَِّذيَن آمَ احْلَِكيُم ايَ 

يَاٌن  ُْم بُ ن ْ نَا َرُسوُل هللاِ ىَل آِخِر الس ورَِة فَ َقَرأَ وٌص{. إِ صُ َمرْ َسِبيِلِه َصفًّا َكَأنَّ ُ َعلَ  َها َعَلي ْ  َذا.  ْيِه َوَسلََّم َهكَ َصلَّى اَّللَّ
أَ  ْبُن  نَا ََيََْي  َوقَ َرَأَها َعَلي ْ  : اأْلَْوزَاِعي  بْ قَاَل  اأْلَوْ يِب َكِثرٍي َهَكَذا. قَاَل: حُمَمَُّد  نَا  َوقَ َرَأَها َعَلي ْ أَبُو اْلَولِيِد:   َهَكذَ ِعي  زَاُن َكِثرٍي،  ا. قَاَل 

نَا حُمَمَّ  ْبُن َكِثرٍي هَ َوقَ َرَأَها َعَلي ْ أَبُ ُد  اْلَولِيِد:َكَذا. َوقَاَل  أَبُو  نَا  َوقَ َرَأَها َعَلي ْ ْبُن ُعْقَبَة،  احْلََسِن  َوق َ   و  أَبُو َعْبِد هللِا:  َرَأَها َهَكَذا. قَاَل 
بَ  نَا أَبُو احْلََسِن الشَّي ْ نَا أَبُ ُمَصنُِّف اْلِكتَاِب، َوقَ رَ ا. قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد   َهَكذَ اِن  َعَلي ْ َذا. َوقَاَل: يف َحِديِث اْبِن و َعْبِد هللِا َهكَ َأَها َعَلي ْ
نَا حمَُ السَّمَّاِك، قَاَل ِإبْ َراِهيُم بْ  َثِم: َوقَ َرَأَها َعَلي ْ السَّمَّاِك، َوقَ َرَأَها    اَل لَنَا أَبُو َعْمرِو ْبنُ َذا. قَ َهكَ ِة  مَُّد ْبُن َكِثرٍي ِإىَل آِخِر الس ورَ ُن اْْلَي ْ

نَا ِإبْ َراِهيمُ عَ  َثِم  َلي ْ نَا أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّمَّ ِإىَل آِخِر الس ورَِة َهَكَذا. قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: َوقَ َرأَ  ْبُن اْْلَي ْ اِك ِمْن َأوَِّل الس ورَِة ِإىَل َها َعَلي ْ
نَا أَبُو َعْبدِ َذا. َوق َ كَ ا هَ آِخرِهَ  َماُم الزَِّكي  تَِقي  الدِّيِن زَاهِ ِمِري : َوقَ َرَأهَ اَل َعِليٌّ السَّاهللِا الس ورََة َهَكَذا. قَ   َرأَ َعَلي ْ نَا الشَّْيُخ اإْلِ ٌر  ا َعَلي ْ

َماُم َأمْحَُد َهَكذَ ِإىَل آِخِر الس ورَِة. َوقَاَل: قَ رَ  نَا اإْلِ يِث الس َنِن ِمْن َحدِ : َوَرَويْ نَاهُ يف ِكتَاِب  ا. قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَدُ  آِخرِهَ ىَل ا إِ َأَها َعَلي ْ
ِإْسَحاقَ  ،    َأيِب  اأْلَْوزَاِعيِّ َمْزَيَد، َعِن  ْبِن  َواْلَولِيِد   ، ْبُن ُمسْ اْلَفَزارِيِّ اْلَولِيُد  َرَواهُ  اأْلَْوزَاِعيِّ،وََكَذِلَك،  ْبنِ قْ اْلِْ َورُِوَي َعِن    ِلٍم، َعِن   ِل 

ىَل اِبحْلِْفِظ  هللِا ْبِن َساَلٍم، َواجْلََماَعةُ َأوْ ونََة، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َعْبِد  ، َعْن ََيََْي، َعْن ِهاَلِل ْبِن َأيِب َمْيمُ زاَِيٍد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ 
 ِمَن اْلَواِحدِ 

 رجاله موثقون. لمحقق: إسناده # قال ا
 

ثَ نَا َعْبُد  َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو يَ ْعِِن اْبَن    رَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري ،خْ أَ   حْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، ا   أَبُو  انَ َأْخربََ   -  3917 اَنِفٍع، َحدَّ
ثَ نَا ََيََْي ْبُن أَي  هللِا ْبنُ  ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل    ْمرِو، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عَ  َيَسارٍ ْبنِ ِد  َسِعيٍد، َعْن َسِعي  وَب، َعْن ََيََْي ْبنِ  َصاِلٍح، َحدَّ

" َحجَّ   هللِا َصلَّى قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َعْشِر  اَّللَّ ِمْن  َخرْيٌ  ََيُج   مَلْ  ِلَمْن  َقْد َحجَّ  ٌة  ِلَمْن  َوَغْزَوٌة  ِحَجٍج، َغَزَواٍت،  َعْشِر  ِمْن  َخرْيٌ 
ِط يف َدِمِه " ا َأَجاَز اأْلَْودِ َبْحَر َفَكَأَّنََّ اْلرَبِّ، َوَمْن َأَجاَز الْ   ِمْن َعْشِر َغَزَواٍت يف ِر َخرْيٌ َبحْ الْ َوَغْزَوٌة يف   يََة ُكلََّها، َواْلَمائُِد ِفيِه َكاْلُمَتَشحِّ

 نعرفه.   ال بأس فيه وفيه من لمقال المحقق: إسناده # 
 

َنْصرِ   -  3918 أَبُو  بْ َوَأْخرَباََن  احْلَسَ قَ تَادَ   نُ   أَبُو  َأْخرَباََن  ْبنُ َة،  حُمَمَُّد  ث َ   ِن  َحدَّ َراُج،  السِّ َسعِ احْلََسِن  َحدَّثَ نَا  َمِطنٌي،  َعْبِد  نَا  ْبُن  يُد 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد الْ  َثِِن ِمْرَداٌس اللَّْيثِ َعزِيِز َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِ اجْلَبَّاِر، َحدَّ ُ  ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللاِ ْن َأيِب ، عَ ي  يِز، قَاَل: َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

 ٍت "  ِمْن َعْشِر َغَزَواٍت، َواْلَغْزَوةُ أَْفَضُل ِمْن َعْشِر َحجَّا" حَلَجٌَّة أَْفَضلُ َوَسلََّم، قَاَل:  َعَلْيهِ 
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 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا وُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ اَق، َحدَّثَ نَا يُ ُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسحَ ْقِرُئ، َأْخرَباََن احْلَسَ ٍد اْلمُ مَّ حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن    -  3923 ، َحدَّ
، َعْن َأيِب ِإاَيسٍ ا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن ُسْفيَاَن، عَ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأَْسَاَء، َحدَّثَ نَ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   أََنٍس،  نْ ، عَ ْن زَْيٍد اْلَعمِّيِّ

 "   ، َورَْهبَانِيَّةُ َهِذِه اأْلُمَِّة اجْلَِهاُد يف َسِبيِل هللاِ َمٍة رَْهبَانِيَّةً : " ِإنَّ ِلُكلِّ أَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ُن، َحدَّ سَ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن، َأْخرَباََن وَ  - 3924  قَ ْيٍس،  ِن اأْلَْزَرِق ْبنِ ثَ نَا ُشْعَبُة، عَ ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ثَ نَا يُوُسُف، َحدَّ
َأنَّ   يَ ُقوُل:  َساَلَمَة،  ْبَن  َعْسَعَس  ْعُت  َوَسلَّ قَاَل: َسَِ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ رَُجاًل ِمنْ النَِّبَّ َصلَّى  فَ َفَقَد  َسَفٍر  أَ َم َكاَن يف  ِإّنِ   َحابِِه،صْ   فَ َقاَل: 

إْلِْساَلِم أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدةِ   يَ ْفَعْلهُ َأَحدُُكْم، فَ َلَصرْبُ َساَعٍة يف بَ ْعِض َمَواِطِن ااَل تَ ْفَعْلهُ َواَل بَُّد. قَاَل: " فَ ْن ُأْخَلَو اجلََبَل َوأَتَ عَ َأرَْدُت أَ 
ء، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِن َعِليِّ ْبِن السَّقَّاي  ْبُن حُمَمَِّد بْ أَبُو احْلَُسنْيِ َعلِ اَن َوَأْخربََ  ". يًاِه َعزَّ َوَجلَّ َأْربَِعنَي َسَنًة َخالِ رَبِّ 

 ْيِن احْلَِديَثنْيِ َق، َفذََكَر َهذَ ِإْسَحا
 رجاله ثقات والحديث مرسل.  # قال المحقق: إسناده

 

، َحدَّثَ نَا   ْلَعْنرَبِي ، َحدَّثَ نَااَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ بُو َعبْ  أَ انَ َأْخربََ   -  3926 ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِمي 
َثِِن َعْبُد هللاِ  هللِا  ِن ُحَصنْيٍ، َأنَّ َرُسوَل احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن بْ  َن، َعنِ اَحسَّ ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن ِهَشاِم ْبِن   ْبُن َصاِلٍح اْلِمْصِري ، َحدَّ

اَّللَُّ  َوَسلَّمَ َصلَّى  َعَلْيِه  أَْفضَ   هللِا،  َسِبيِل  يف  الصَّفِّ  يف  الرَُّجِل  ُمَقاُم   " قَاَل:  سِ   رَُجٍل  ِعبَاَدِة  ِمْن  هللِا  ِعْنَد  ". ُل  َسَنًة   تِّنَي 
 

ثَ نَا حمَُ  أَبُو احْلََسِن اْلِمْصِري   ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَبانَ َسنْيِ احلُْ   بُوَوَأْخرَباََن أَ   -  3927 ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن  مَُّد ْبُن َعْمرِو  ، َحدَّ ْبِن اَنِفٍع، َحدَّ
 يَ ُقْل " ِعْنَد هللِا "  ْسنَاِدِه ََنَْوهُ َغرْيَ أَنَّهُ ملَْ َصاِلٍح،. َفذََكَرهُ ِبِِ 

 ون. رجاله موثق اده# قال المحقق: إسن
 

أَبُ   -  3929 َأْخرَبَِن َعْبُد  و َعْبِد هللِا احْلَاَأْخرَباََن  ث َ ِفُظ،  اْْلَُزاِعي ، ِِبَكََّة، َحدَّ ْبِن ِإْسَحاَق  ْبُن حُمَمَِّد  َمَسرََّة، َحدَّثَ نَا نَا اْبُن َأيِب  هللِا 
ثَ نَا َكْهَمُس بْ َعْبُد هللِا ْبُن   ثَ نَا ُمْصَعُب ْبُن َثَ   َسِن،احلَْ   نُ يَزِيَد اْلُمْقرُِئ، َحدَّ : قَاَل ُعْثَماُن ْبُن ِن الز َبرْيِ، قَالَ ِبٍت، َعْن َعْبِد هللِا بْ َحدَّ

ُ َعَلْيهِ َرُسوَل ُت  عْ دَِّثُكْم ِبِه ِإالَّ الضَّن  ِبُكْم. َسَِ ُكْم َحِديثًا مَلْ مَيْن َْعِِن َأْن ُأحَ  ُأَحدِّثُ َعفَّاَن: َوُهَو ََيُْطُب َعَلى اْلِمْنرَبِ: ِإّنِ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
َلٍة يف َسبِ َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َحرْ  ُلَها َوُيَصاُم َنَارَُها "  يِل هللِا أَْفَضلُ ُس لَي ْ َلٍة يُ َقاُم لَي ْ  ِمْن أَْلِف لَي ْ

 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق
 

ثَ نَا اْلَعبَّاُس بْ ْبُن اْلَعبَّاِس اْلَعَقِب  َزةُ  ا محَْ نَ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّث َ َأْخربََ   -  3930 ْعُقوُب ْبُن ِري ، َحدَّثَ نَا ي َ ُن حُمَمٍَّد الد و ، َحدَّ
ْعُت َأاَب ُهَريْ رَ ِلِح ْبِن َكْيَساَن، قَاَل قَاَل أَبُو عَ ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحدَّثَ نَا َأيِب، َعْن َصا نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ُقوُل: أَ ي َ   َة،ْبِد الرَّمْحَِن: َسَِ
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َننْيِ َأْن ت َ اَل: " ُحّرَِم َعلَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ اَّللَُّ  ِمْن   اَبَتْت حَتُْرُس اإْلِْساَلَم َوَأْهَلهُ نَاَْلَُما النَّاُر: َعنْيٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة هللِا، َوَعنْيٌ  ى َعي ْ
 َأْهِل اْلُكْفِر " 

 قطاع. ون وفيه انرجاله موثق اده# قال المحقق: إسن
 

أَ َأخْ   -  3933 ث َ رَباََن  احْلَاِفُظ، َحدَّ اْلَعبَّاسُ بُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َمْزيَ   نَا  ْبِن  اْلَولِيِد  َأيِب،  ْبُن  َأْخرَبَِن  اْلَبرْيُوِت ،  َد 
ثَ نَا اأْلَْوزَاِعي ، َحدََّثِِن أَبُ حَ  ْعُت َرُسوَل ِض الر وِم: اَي َأاَب َعْبِد هللِا،  أِبَرْ َعْبِد هللاِ  اَل: ِقيَل أِلَيِب ِبٍح، قَ صْ و مُ دَّ َأاَل تَ رَْكُب؟ فَ َقاَل: ِإّنِ َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا صَ  َلَح َدابَّيِت ى النَّاِر ". قَاَل: " َوَأصْ  َعلَ هللاُ   َمايف َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َحرََّمهُ   َمِن اْغرَبَّْت َقَدَماهُ   َم يَ ُقوُل: "لَّى اَّللَّ
 َأْكثَ َر َماِشيًا ِمْنهُ  َما رُِئَي يَ ْوًما، َعْن َعِشريِت فَ َواْست َْغََن 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

َعلِ َأخْ   -  3934 َعْبدَ رَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اي   ْبُن ُعب َْيِد  َأمْحَُد  َأْخرَباََن  َعِليٍّ اُر، حَ فَّ لصَّ اَن،  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  أَ دَّ ثَ نَا  اْْلَزَّاُز، َحدَّ ْبُن    مْحَُد 
 ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َسْلَماَن  َعِن اْبِن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َصْفَوانَ ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َوُعَمَر ْبِن َماِلٍك،  اْلِمْصِري ، َحدَّ   ِعيَسى
ُ عَ َريْ َرَة، قَاَل: َأَمَر َرسُ َأيِب هُ   نْ ، عَ اأْلََغرِّ  َلَة، أُْم َّنَْكُ َسرِيٍَّة َأْن َتَْ َلْيِه َوَسلََّم بِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُث  ُرَج قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا أََنْرُُج اللَّي ْ

 اْْلَِراُف: َحِديَقةٌ ِة ". وَ نَّ ب وَن َأْن تَبِيُتوا هكذا يف ِخَراِف اجلَْ َحّتَّ ُنْصِبَح؟ قَاَل: " أََفاَل حتُِ 
 صحيح. : إسناده المحقق # قال 

 

َحدَّثَ نَا يَزِيُد ْبُن احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة،    ثَ نَاُظ، َأْخرَبَِن َعْبُد هللِا ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي، َحدَّ و َعْبِد هللِا احْلَافِ َوَأْخرَباََن أَبُ   -  3936
َثِِن امَُّد حمَُ  انَ َهارُوَن، َأْخربََ  ، َعِن اْبِن َعبَّاِس، قَاَل: حَمُْموِد ْبِن لَبِ ْنَصاِري ، َعْن حْلَاِرُث ْبُن اْلَفضيِل اأْلَ ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ يٍد اأْلَْنَصاِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل َرُسوُل هللاِ   ًة َوَعِشيًّا " َعَلْيِهْم رِْزقُ ُهْم بُْكرَ قُ بَِّة َخْضَراَء ََيُْرُج  ِة يف نَّ اجلَْ الش َهَداءُ َعَلى اَبِرٍق َنٍْر بِبَاِب  َصلَّى اَّللَّ
 صحيح. المحقق: إسناده ال # ق

 

َأْخرَبانَ   -  3947 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اأْلََصم ، حَ َأْخرَباََن  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ِإْسحَ   ْبِن  َداُوَد  ْبُن  مُحَْيُد  ثَ نَا  ثَ نَ ، حَ اقَ دَّ ْبُن دَّ يَزِيُد  ا 
بْ َخاِلٍد، َحدَّ  الرَّمْحَِن  َعْبُد  أَ َثِِن  َعْن  ََثِبٍت،  َمْكُحو ُن  َعْن  قَ بِيِه،  قَاَل:   ، اجْلَُذاِميِّ قَ ْيِس  َعْن  ُمرََّة،  ْبِن  َعْن َكِثرِي  َرُسوُل هللِا  ٍل،  اَل 

ُ َعَليْ  ، ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َدِمِه، َوُيَاُر    هُ يف َأوَِّل َدفَعٍة ِمنْ اٍل: يُ ْغَفُر َلهُ َخِطيئ َتُ تَّ ِخصَ  سِ ِه َوَسلََّم: " ِإنَّ لِْلَقِتيِل ِعْنَد هللاِ َصلَّى اَّللَّ
اجلَْ  ِمَن  َمْقَعَدهُ  َويَ َرى  اْلَكَراَمِة،  ُحلََّة  اأْلَكْ َوَُيَلَّى  اْلَفزَِع  ِمَن  َويُ ْؤَمُن  اْلِعنِي  نَِّة،  احْلُوِر  ِمَن  َويُ َزوَُّج   ". رَبِ، 

 فيه من لم أعرفه.  قق: إسناده# قال المح
َأمْحََد ْبنِ   -  3948 ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد،  َوَأْخرَباََن َعِلي   َأمْحَُد  ثَ نَا ُعب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، َحدَّ   َعْبَداَن، َأْخرَباََن  ثَ نَا  َحدَّ اْلَوهَّاِب، َحدَّ ثَ نَا َعْبُد 

ُ َعَلْيِه  ثَُه، َأنَّ َرُسو اجْلَُذاِميِّ، َحدَّ    ْبِن ُمرََّة، أنَّ قَ ْيسِ ِإىَل َمْكُحوٍل، ِإىَل َكِثريِ ُرد هُ  ي َ   ِه،ِقيَُّة، َعِن اْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن أَبِي بَ  َل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  " انِ ميَ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " ُحلَّةُ اإْلِ  -نَّ َفذَكََّرهُ  -ْنَد هللِا ِست  ِخَصاٍل "  َوَسلََّم قَاَل: " لِْلَقِتيِل عِ 

 ن. رجاله موثقومحقق: إسناده ل ال# قا
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ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد احْلَسَ  -  3950 ، َحدَّ ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن  أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا    ُن ْبُن َعِليٍّ اْلُمؤمِِّلي  حُمَمٍَّد  اْلَبْصِري ، َحدَّ
، َحدَّثَ نَا حُمَمَّ  َهِقي  ثَ نَا ُمْسلِ اِويََة الن َّْيَسابُوِري ،  ُن ُمعَ  بْ دُ اْلب َي ْ ْبِد هللِا ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن أََنِس ْبِن ْن ُشَرْيِك ْبِن عَ ٌم الزَّجْنِي ، عَ ِِبَكََّة، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ َماِلٍك، قَاَل: قَا ْن اَل يف َسِبيِل هللِا يُرِيُد أَ  ْفِسِه َوَماِلِه حُمَْتِسبًاَج بِن َ َخرَ ٌل  َوَسلََّم: " الش َهَداءُ َثاَلثٌَة: رَجُ   َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  َوُأِجرَي ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوأُوِمنَ ِتَل ُغِفَرْت لَهُ ُذنُوبُهُ ُكل َها،   يُ َقاِتَل، يَُكثُِّر َسَواَد اْلُمْسِلِمنَي، فَِإْن َماَت َأْو قُ اَل يَ ْقِتَل، َواَل يُ ْقَتَل، وَ 

ُجٌل َخَرَج ُوِضَع َعَلى رَْأِسِه ََتُج اْلَوقَاِر َواْْلُْلِد. َوالثَّاِن رَ ةُ اْلَكَراَمِة، وَ ْت َعَلْيِه ُحلَّ َن احْلُوِر اْلَعنْيِ، َوُحلَّ ِع اأْلَْكرَبِ، َوزُوَِّج مِ اْلَفزَ   نَ مِ 
 َعزَّ ِن َبنْيَ َيَدِي هللاِ َم َخِليِل الرَّمحَْ هُ َمَع رُْكَبِة ِإبْ َراِهيَأْو قُِتَل َكاَنْت رُْكب َتُ   ْن َماتَ إِ ، فَ بًا يُرِيُد َأْن يَ ْقِتَل، َواَل يُ ْقَتلَ بِن َْفِسِه َوَمالِِه حُمَْتسِ 

ُمْقَتِدٍر. وَ  يَ ْقِتَل وَ الثَّاِلُث رَُجٌل َخَرَج بِن َْفِسِه َومَ َوَجلَّ يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد مليٍك  أَْو قُِتَل  َل، فَإِ تُ يَ قْ الِِه حُمَْتِسبًا يُرِيُد َأْن  َماَت  ْن 
َفُه، َواِضَعهُ ْوَم اْلِقيَاَمِة َشاِهًرا  َجاَء ي َ  نَا َمرََّتنْيِ فَِإانَّ َقْد بََذْلنَا  النَّاُس َجاثُوَن َعَلى الر َكِب يَ ُقولُوَن: َأاَل أَْفِسُحوا لَ َعَلى َعاتِِقِه، وَ   َسي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا صَ ُل  ُسو ِدَمائِنَا َوَأْمَوالَنَا َّللَِِّ قَاَل رَ  َلْو قَالُوا  َم: " َوالَِّذي نَ ْفِسي بِيَ لَّى اَّللَّ بْ َراِهي ِدهِ  َم َخِليِل الرَّمْحَِن َأْو لَِنِبٍّ َذِلَك إِلِ
َيْجِلُسوَن فَ ي َْنظُُروَن  ٍر َعْن ميَِنِي اْلَعْرِش، ف َ ِمْن نُو َر  ابِ ْن َواِجِب َحقِِّهْم َحّتَّ َيَْتُوا َمنَ ى َْلُْم َعِن الطَّرِيِق ِلَما يَ َرى مِ ِمَن اأْلَنِْبيَاِء، لَت ََنحَّ 

َبنْيَ كَ  يَ ْقِضي  يَِ ْيَف  اَل  النَّاِس،  َواَل   اْلَمْوِت،  َغمَّ  َواَل    ُدوَن  اْلرَبْزَِخ،  يف  يَ ُهم  يَ ْغَتم وَن  َواَل  الصَّْيَحُة،  َواَل  هُ يْفَزُعُهُم  احلَِْساُب،  ُم 
ال  يَ ْنظُ َراصِّ اْلِميَزاُن، َواَل  َبنْيَ ُط  يَ ْقِضي  أُعْ   النَّاِس، َواَل َيْسأَلُونَ   ُروَن َكْيَف  ئًا ِإالَّ  َيْشفَ َشي ْ ُعوَن يف َشْيٍء ِإالَّ ُشفُِّعوا ِفيِه، طُوا، َواَل 

، َويَ ْنِزُل ِمَن اجْلَنَّةِ  َويُ ْعَطى ِمَن اجْلَنَّةِ   َحْيُث َأَحبَّ ".   َما َأَحبَّ
 "   ِمْنهُ َسابُوِري  َغرْيُهُ َأْوَثقُ الن َّيْ  ةَ ِويَ " حُمَمَُّد ْبُن ُمَعا

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 انَ َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، َأْخربََ   ْبنُ   ُن يَ ْعُقوَب، َأْخرَباََن حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد بْ   -  3954
ثَُه، أَ ُعَشانََة اْلَمعافِ ُن احْلَاِرِث، َأنَّ أاََب  ْهٍب، َأْخرَباََن َعْمُرو بْ اْبُن وَ  َع َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، يَ ُقوُل: َسَِ ِريَّ، َحدَّ ْعُت  نَّهُ َسَِ

ُ َعلَ  وا  ارُِه، ِإَذا أُِمرُ َقى هِبُِم اْلَمكَ ُمَهاِجُروَن الَِّذيَن يُ ت َّ  اجْلَنََّة اْلُفَقَراَء الْ َتْدُخلُ   ةٍ لَّ ْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " ِإنَّ َأوَُّل ث ُ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُهْم َحاَجٌة  ُعوا َوَأطَاُعوا، َوِإْن َكاَنْت ِلَرُجٍل ِمن ْ ْوَم اْلِقيَاَمِة ْدُعو ي َ  يَ  مَيُوَت، َوِهَي يف َصْدرِِه، َوِإنَّ هللاَ ِإىَل الس ْلطَاِن مَلْ تُ ْقَض لَهُ َحّتَّ َسَِ

ِبيِلي َوَجاَهُدوا يف َسِبيِلي الَِّذيَن قَاتَ ُلوا يف َسِبيِل هللِا، َوقُتُِلوا، وأُوُذوا يف سَ   وُل: أَْين ِعبَاِديزِيَنِتَها، فَ ي َقُ ، فَ تَْأِت ِبُزْخُرِفَها وَ اجْلَنَّةَ 
َهاَر، َونُ َقدُِّس َلَك  َك اللَّْيَل َوالن َّ ََنُْن ُنَسبُِّح لَ َكةُ فَ ي َُقولُوَن: رَب َّنَا  َذاٍب، فَ تَْأِت اْلَماَلئِ َواَل عَ   ابٍ سَ وا اجْلَنََّة، فَ َيْدُخُلوَنَا بَِغرْيِ حِ اْدُخلُ 

نَا، فَ ي َُقوُل الرَّب  تَ بَاَرَك َوت َ ِمْن َهُؤاَلِء الَِّذيَن آثَ ْرََتُْم َعلَ   َعَلْيِهُم  ُذوا يف َسِبيِلي، فَ َتْدُخلُ ي َوأُو يلِ َسبِ َعاىَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن قَاتَ ُلوا يف  ي ْ
 [ " 24ا َصرَبْتُْ فَ ن ََعَم ُعْقََب الدَّاُر{ ]الرعد:  اَلٌم َعَلْيُكْم ِبَِ }ِمْن ُكلِّ اَبٍب سَ اْلَماَلِئَكةُ 
 رجاله ثقات. ده حقق: إسنا# قال الم

 

َأْخربََ َأْخربََ   -  3955 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  الْ   انَ اَن  أَ أَبُو   ، اْلِمْعَقِلي  َعبْ َعبَّاِس  ْبُن  حُمَمَُّد  َعبْ ْخرَباََن  ْبِن  هللِا  َأْخربََ ِد  احْلََكِم،  اْبُن ِد  اَن 
، َعْن َعْبِد هللاِ َعيَّاِش ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأيِب َعبْ   َوْهٍب، َأْخرَبَِن َسِعيُد ْبُن َأيِب أَي وَب، َعنْ  رٍو، قَاَل: قَاَل يل ِن َعمْ  بْ ِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليِّ

ُ َعَليْ َرُسولُ  اِجرِيَن  لُهُ َأْعَلُم. قَاَل: " فُ َقَراءُ اْلُمهَ ْمَرٍة َتْدُخُل اجْلَنَّةَ ِمْن أُمَّيِت؟ " قُ ْلنَا: هللاُ َوَرُسو تَ ْعَلُم َأوََّل زُ ِه َوَسلََّم: " أَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
إِ  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  َوَيْست َْفِتُحوَن، في َ ِب اجلَْ ابَ   ىَل َيَْتُوَن  أَ نَِّة  اْْلََزنَُة:  ُتمْ ُقوُل َْلُُم  َا َكاَنْت    ؟ قَالُوا: أبَِيِّ َو َقْد ُحوِسب ْ َوِإَّنَّ َشْيٍء حُتَاِسبُونَ نَا؟ 



317 

 

نَ َأْسيَافُ نَا َعَلى َعوَ  اُس  قَ ْبَل َأْن يَْدخَلَها النَّ  َن ِفيَها َأْربَِعنَي َعاًماَيِقيُلو ف َ  مْ ا َعَلى َذِلَك ". قَاَل: " فَ يُ ْفَتُح ْلَُ اتِِقنَا يف َسِبيِل هللِا َحّتَّ ِمت ْ
 " 

 رجاله موثقون. : إسناده # قال المحقق 
 

بَ   -  3956 َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  ثَ نَاَأْخرَباََن  احْلََسِن، َحدَّ ْبُن  َأمْحَُد  يَ ْعُقوبَ   ْكٍر  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  ْبُن ثَ نَا  َحدَّ ،  أَبُو  حُمَمَُّد 
،  و، َعْن َأيِب ِإْسحَ اوِيَةُ ْبُن َعْمرٍ غَاِن ، َأْخرَباََن ُمعَ ِإْسَحاَق الصَّ  َبَة ْبِن َعْبٍد  اَق، َعْن َصْفَواَن يَ ْعِِن اْبَن َعْمرٍو، َعِن أيب اْلُمَثَنَّ َعْن ُعت ْ

  ، ُ عَ  َوَسلََّم، قَاَل: قَاَل رَ َعَلْيهِ   َّللَُّ وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى االس َلِميِّ َلى َثاَلثَ َلْيِه َوَسلََّم:  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ٌة: رَُجٌل  " اْلَقت ْ
  َجنَِّة هللِا حَتَْت َعْرِشهِ ُن يف  َتحَ مْ هم َحّتَّ يُ ْقَتَل َفَذاَك الشَِّهيُد اْلمُ  َحّتَّ ِإَذا َلِقَي اْلَعُدوَّ قَاتَ لَ ُمْؤِمٌن َجاَهَد بِن َْفِسِه َوَماِلِه يف َسِبيِل هللاِ 

ِة، َورَ َن ِإالَّ ِبَدرََجةِ اَل يَ ْفُضُلهُ النَِّبي و  ِل هللِا َحّتَّ ، َجاَهَد ِِبَاِلِه َونَ ْفِسِه يف َسِبي ُجٌل ُمْؤِمٌن فَ َرَق َعَلى نَ ْفِسِه ِمَن الذ نُوِب َواْْلَطَاايَ  الن  بُ وَّ
، قَ  ِإنَّ السَّ حَتُط  ِمْن ذُنُوِبِه َوخَ   يُ ْقَتَل فَتِْلَك خَمَْمَصةٌ َحّتَّ    لَ اتَ ِإَذا لَِقَي اْلَعُدوَّ اْْلَطَااَي، َوأُْدِخَل ِمْن َأيِّ أَبْ َواِب اجْلَنَِّة   ْيَف حَمَاطَااَيهُ 

َعةُ أَبْ َواٍب، َوبَ ْعُضَها أَْفَضُل    ا ََثَانَِيَة أَبْ َواٍب، َوجِلََهنَّمَ َشاَء، فَِإنَّ ْلََ  َذا َلِقَي ن َْفِسِه َوَمالِِه َحّتَّ إِ رَُجٌل ُمنَاِفٌق َجاَهَد بِ ْعٍض، وَ  ب َ ِمنْ َسب ْ
 ْيَف اَل مَيُْحو النَِّفاَق " يِل هللِا َحّتَّ يُ ْقَتَل، فَِإنَّ َذِلَك يف النَّاِر ِإنَّ السَّ  قَاَتَل يف َسبِ اْلَعُدوَّ 
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ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن مَحَْداَن    ،ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ مَُّد  حمَُ   انَ َأْخربََ   -  3964 ُب، هِبَْمَداَن، َحدَّثَ نَا ِهاَلُل بْ َحدَّ ُن اْلَعاَلِء الر َقي ، اجْلالَّ
ثَ نَا أ ثَ نَاَحدَّ ْبِن مُحَْيٍد أَبُو َعْبِد الرَّ   مْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َحدَّ ِه، َعْن ُخَرميِْ   الر َكنْيِ ْبِن الرَّبِيِع،، َعِن  نِ محَْ َعِبيَدةُ  ْبِن فَاِتٍك   َعْن َعمِّ

، قَاَل: قَااأْلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ح:َسِديِّ   رِ َبكْ ْفُظ حِلَِديِثِه َهَذا، َحدََّثِِن أَبُو  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َواللَّ  أَبُو عَ َوَأْخرَبانَ   َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ثَ نَا حُمَمَّ ْبِن ابَ  ثَ نَا مَسَلَمةُ ْبُن َجْعَفٍر اْلَبَجِلي ، َعِن  دِّي ُمَعاِويَةُ بْ ْضِر، َحدَّثَ نَا جَ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّ َلَوْيِه، َحدَّ الر َكنْيِ ْبِن ُن َعْمرٍو، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى فَاِتكٍ  نِ  بْ َثِِن َعمَِّي، َعِن َأيِب ََيََْي ُخَرميِْ الرَّبِيِع، قَاَل: َحدَّ  َماُل ْربَ َعٌة، َواأْلَعْ قَاَل: " النَّاُس أَ اَّللَّ
َوَجَبْت لَهُ ْؤِمنًا  مُ   اتَ َكاِفًرا َوَجَبْت َلهُ النَّاُر، َوَمْن مَ ٍف َوَسْبِعِماَئِة ِضْعٍف، َفَمْن َماَت  ِستٌَّة: َفُموِجبَاٌت، َوِمْثٌل ِِبِْثٍل َوَعَشَرِة َأْضَعا

ُب َلهُ  ْلَعْبُد يَ ْعَمُل اِبحْلََسَنِة، فَ ُتْكتَ . َواْلَعْبُد يَِهم  اِبحْلََسَنِة، فَ ُتْكَتُب َلهُ َحَسَنٌة، َوا ِإالَّ ِِبِْثِلَها   َئِة َفاَل ُيَْزىاْلَعْبُد يَ ْعَمُل اِبلسَّيِّ اجْلَنَُّة، وَ 
ُعِماَئِة ِضْعٍف. َوالنَّ ِل هللِا، فَ ُيَضاَعُف َلهُ سَ  َسِبي يف َقةً َعْشًرا، َواْلَعْبُد يُ ْنِفُق نفَ  نْ يَا، َوُمَوسٌَّع َعَلْيِه يف َوسٌَّع َعَلْيِه يف اُس َأْربَ َعٌة: َفمُ ب ْ  الد 

ُمَقرتٌَّ عَ اآْلِخَرِة، َوُمَوسٌَّع عَ  َأْو  نْ يَا،  َوُمَقرتٌَّ َعَلْيهِ َلْيِه يف الد  اآْلِخَرِة،  َوُمَوسٌَّع َعَلْيِه يف الد نْ يَ    يف َلْيِه يف  نْ يَا اآْلِخَرِة، َوَشِقيٌّ يف ا  ا،  لد 
". َواآْلِخرَ   ةِ 

 
ثَ نَا َأمْحَُد ْبنُ   رَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَدُ َأخْ   - 3965 رِيُر،  َم الضَّ آدَ ُن  اْْلَزَّاُز، َحدَّثَ نَا ِبْشُر بْ   َعِليٍّ   ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ

َمْسَلَمةُ  ثَ نَا  اْلبَ   َحدَّ َجْعَفٍر  ِبِِسْ ْبُن  َفذََكَرهُ  َغرْيَ  َجِلي ،.  َوَمْعنَاُه.  فَ ُتْكَتبُ نَاِدِه   " اِبحْلََسَنِة:  اْْلَمِّ  ِعْنَد  زَاَد  َوَعَشَرةُ   أَنَّهُ  َحَسَنٌة  َلهُ 
َعِماَئِة ِضْعٍف "، وَ   َعْشًرا  هُ  لَ ْلَعْبُد يَ ْعَمُل اِبحْلََسَنِة، فَ ُتْكَتبُ َأْضَعاٍف، َوا َرِة ". الد نْ يَا َواآْلخِ ُتوٌر َعَلْيِه يف  قَاَل يف آِخَرُه: " َوَمقْ َوَسب ْ

َمْن َرَواهُ َعِن الر َكنْيِ، َعْن  يَ ْعِِن رَِوايَ   -قَاَل اْلُبَخاِري : " اأْلَوَُّل َأَصح    لَ ةُ  ميِْ ْبِن فَاِتٍك " ْن ُخرَ ، عَ ةَ أَبِيِه، َعْن َعمِِّه َيِسرِي ْبِن ُعَمي ْ
  َعَلْيِه يف الد نْ يَا " ُمَقرتٌَّ 
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ث َ وبَ قُ ِن ِإْسَحاَق، َحدَّثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ عْ ، َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ   -  3966 نَا ، َحدَّ
ثَ نَ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ  َنَة، َعِن اْبِن َأيِب َسْيٍف، َعنِ ْيُموٍن، َحدَّثَ نَ ا َمْهِدي  ْبُن مَ ِد ْبِن َأَْسَاء، َحدَّ اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد   ا َواِصٌل، َمْوىَل َأيِب ُعي َي ْ

رَجُ  َعْن عِ الرَّمْحَِن،  الشَّاِم،  َأْهِل  فُ َقَهاِء  ِمْن  َعلَ ْبِن غُ   اضِ يَ ٍل  َدَخْلُت  قَاَل:  اجلَْ طَْيٍف،  ْبِن  ُعب َْيَدَة  َأيِب  إِ ى  فَ َقاَل:  ْعُت  رَّاِح،  ّنِ َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن أَنْ فَ َرسُ   فَِبَسْبِع ِماَئٍة " َق نَ َفَقًة فَاِضَلةً يف َسِبيِل هللِا وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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، َأخْ   ُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكرٍ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر بْ   - 3968 ، حَ اْلَفاِرِسي  ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ ََيََْي ْبُن دَّثَ نَا  رَباََن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َحدَّ
ْبِن ُمسْ ََيََْي، أخربان ِإَْسَاِعيلُ  ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُشَرْحِبيَل  َأنَّ َرْوَح ْبَن زِ اْْلَْواَل ٍم  لِ    ، َْتِيًما الدَّ ِنِّ يُ ن َقِّي َشِعريًا   اِريَّ فَ َوَجَدهُ نْ بَاٍع، زَاَر 

ْعُت رَ َكاَن يف َهُؤاَلِء َمْن َيْكِفيَك، فَ قَ   َوَحْوَلهُ َأْهُلُه؟ فَ َقاَل َلهُ َرْوٌح: َأَما  ِلَفَرِسِه، قَاَل: لَّى هللا هللِا صَ   ولَ سُ اَل َْتِيُم: بَ َلى، َوَلِكِنِّ َسَِ
 ٍة َحَسَنًة " ، ُثَّ يُ َعلُِّقهُ َعَلْيِه، ِإالَّ َكَتَب هللاُ َلهُ ِبُكلِّ َحبَّ ِلَفَرِسِه َشِعريًاُمْسِلٍم يُ ن َقِّي  يَ ُقوُل: " َما ِمِن اْمِرئٍ  َعليِه َوَسلََّم،
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ثَ نَا يَ ْعقُ رَباََن َعْبُد هللِا ْبُن جَ َن، َأخْ َذاَشاَأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبِن    -  3970 ثَ نَا حمَُ ُسْفيَاَن، حَ   وُب ْبنُ ْعَفٍر، َحدَّ مَُّد ْبُن رُْمٍح الت َجْيِب ، دَّ
َثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعنْ  َوَة ْبِن ُشَرْيٍح، َعِن اْبِن َشفِ  َحدَّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحي ْ َصلَّى   ْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل هللاِ و ْبِن ارِ َعمْ يٍّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لِْلغَازِ ْفَلٌة َكَغْزَوٍة "لََّم، قَاَل: " ق َ اَّللَّ  ْجُر اْلغَاِزي " ي َأْجُرُه، َولِْلَجاِعِل َأْجُرهُ َوأَ . َوقَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
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، َوأَبُو َسِعي   زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق،  و طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُواحْلَاِفُظ، َوأَبُ بُو َعْبِد هللِا  رَباََن أَ َأخْ   -  3971 ِد  َوأَبُو اْلَعبَّاِس الشَّاْذاَيِخي 
أَبُو   ثَ نَا  َأيِب َعْمرٍو، َحدَّ يَ ْعُقوَب، أخرب ْبُن  ْبُن  بْ حمَُ ان  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَ   ُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبدِ مَُّد  ْبنُ احْلََكِم، قَاَل، أخربان  َوُشَعْيُب    يِب 

قَااَل: ْبِن    اللَّْيِث،  اْلَولِيِد  َعِن  اْْلَاِد،  اْبِن  َعِن  اللَّْيُث،  ْبِن سُ َأْخرَباََن  ُعْثَماَن  َعْن  اْلَولِيِد،  قَاَأيِب  اْْلَطَّاِب،  ْبِن  ُعَمَر  َعْن   َل: َراقََة، 
ُ ْعُت رَ َسَِ  لَّ َكاَن َلهُ هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن َجهََّز غَازاًِي َحّتَّ َيْسَتقِ َس غَاٍز َأظَلَّهُ " َمْن َأَظلَّ رَأْ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

تًا يف اجْلَنَِّة "ِه اْسُم هللِا َبََن هللاُ لَ َكُر ِفيذْ ا يُ وَت َأْو يَ ْرِجَع، َوَمْن َبََن َمْسِجدً ِمْثُل َأْجرِِه َحّتَّ ميَُ   َولِيُد: َفذََكْرتُ . قَاَل: َوقَاَل الْ هُ بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل:  ِِن َهَذا احْلَِديُث َعْن َرُسوِل هللِا  َهَذا احْلَِديَث لِْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد فَ َقاَل: َقْد بَ َلغَ  ُمَحمَِّد ْبِن ْرتُهُ لِ كَ َفذَ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَل: بَ َلَغِِن َهذَ َفِكاَلُِهَا َقْد قَ ، َولَِزْيِد ْبِن َأْسَلَم اْلُمْنَكِدرِ   ا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 منقطع وفيه من لم نعرفه.  قق: إسناده# قال المح

 

لصَّغَاِن ، َحدَّثَ نَا  ِإْسَحاَق ا حُمَمَُّد ْبنُ   ثَ نَامَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ أخربان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ اِفُظ،  حلَْ  اَأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ   -  3972
ثَُه،  ِن ُحن َْيٍف، َأنَّ َسْهاًل، ْهِل بْ  سَ ْبنِ مَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حمَُ ََيََْي ْبُن َأيِب َبْكٍر، َحدَّثَ نَا زَُهرْيُ  َحدَّ
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ُ عَ َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ِتِه، َأظَلَّهُ هللاُ  ُعْسَرتِِه، َأْو ُمَكاتِبًا يف رَقَ بَ اَل: " َمْن َأَعاَن َُمَاِهًدا يف َسِبيِل هللِا، أَْو غَارًِما يف َلْيِه َوَسلََّم قَ  َصلَّى اَّللَّ
  ِظلَّهُ " لَّ ِإالَّ ظِ  اَل يف ِظلِِّه يَ ْوَم 

 ليس بالقوي.سناده # قال المحقق: إ
 

ثَ نَا    التَّارِيِخ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبنُ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف  َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  3974 زََكرايَّ ْبُن َدل َوْيِه،  َعْبِد هللِا ْبُن ِدينَاٍر، َحدَّ
ثَ نَا أمحَْ  ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ِليِل ْبِن َعْبِد هللاِ َدْيٍك، َعِن اْلَْ ُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب فُ ٍب، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد بْ ْبُن َحرْ ُد  َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َجَبٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َعاِذ ْبنِ َغَنٍم، َعْن مُ  إِلَْيِه،  ِلِه، أَْو ِكتَاَب َأْهِلِه  ِكتَاَب اْلغَاِزي ِإىَل َأهْ بَ لََّغ  ْن  مَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
، ولٌ اْْلَِليُل ْبُن َعْبِد هللِا َهَذا ََمْهُ َتَب َلهُ بَ َراَءًة ِمَن النَّاِر ". " وَ يِه َعَتُق رَقَ َبٍة، َوَأْعطَاهُ هللاُ ِكتَابَهُ بَِيِميِنِه، وَكَ  ِبُكلِّ َحْرٍف فِ َكاَن َلهُ 

 َأْعَلُم "   احْلَِديِث ُمْنَكٌر، َوهللاُ َمِْتُ وَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َواِلِدي، َحدَّثَ نَا حمَُ  - 3975 ث َ مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الث ََّقِفي ، حَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َحدَّ ثَ نَا أَبُو ُعَمَر الد وِري ، َحدَّ   نَا دَّ
ِإَسَْ أَ  اْلُمَؤدَُّب، َعِن  بُو  اْلُمَسيَِّب، عَ اِعيَل  ْبِن  ابْ ِعيَسى  اَنِفٍع، َعِن  يُ ْنِفُقوَن  ِن ُعَمَر، قَاَل:  ْن  الَِّذيَن  }َمَثُل  اآْليَةُ  نَ َزَلْت َهِذِه  َلمَّا 

ُ َعَليْ  ئَةُ َحبٍَّة{، قَاَل َرُسولُ َلٍة ِماب ُ ُسن ْ ٍة أَنْ ب ََتْت َسْبَع سنَاِبَل يف ُكلِّ  َواَْلُْم يف َسِبيِل هللِا َكَمَثِل َحبَّ َأمْ   زِْد ِه َوَسلََّم: " َربِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ
  " َحَسنًاأُمَّيِت  قَ ْرًضا  يُ ْقِرُض هللاَ  الَِّذي  َذا  فَ ن ََزَلْت }َمْن  َأْضَعافًا َكِثريَةً   قَاَل:  َلهُ  َرُسوُل هللِا  245{ ]البقرة:  فَ ُيَضاِعَفهُ  قَاَل   ،]

َا يُ َوىفَّ أُمَّيِت " قَاَل: فَ ن ََزَلتْ  ْيِه َوَسلََّم: " َربِّ زِدْ  َعلَ َّللَُّ ى اَصلَّ   [ 10َرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب{ ]الزمر:   الصَّاِبُروَن َأجْ  }ِإَّنَّ
 ضعيف # قال المحقق: إسناده 
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 سَبِيلِ اهللِ عَز  وَجَلَّ ةِ فِي  بَطَ رَا وَهُوَ بَابٌ فِي الْمُ   شُعَبِ الْإمِيَانِ   وَالْعِشْرُونَ مِنْ   بع الس ا 
 

ثَ نَا أَ ْبِد هللاِ ْبُن عَ   صَّفَّاُر، َأْخرَباََن َعبَّاسُ ، َأْخرَباََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد ال َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد الس كَِّري    -  3981 ْقُِفي ، َحدَّ بُو َعْبِد  الرتَّ
ث َ   َُمَاِهٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، أَنَّهُ بو اأْلَْسَوِد، َعنْ ْبِد الرَّمْحَِن أَحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن عَ   ْعِِن اْبَن َأيِب أَي وَب،ِعيُد ي َ ا سَ نَ الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ، َحدَّ

اْلُمَرابَطَ  يف  السَّاحِ َكاَن  ِإىَل  َفَخَرُجوا  فَ َفَرُغوا،  فَاْنَصَرَف  ِة،  أبََْس،  اَل  ِقيَل:  ُثَّ  َوأَ االنَّ ِل،  َفمَ ُس،  َواِقٌف  ُهَريْ َرَة،  ِإْنَساٌن،  بُو  ِبِه  رَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ َأاَب ُهَريْ َرَة؟ ف َ َما يُوِقُفَك اَي    فَ َقاَل: ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ، َخرْيٌ ِمْن ُقوُل: " َمْوِقُف َساَعٍة يف َسِبيِل هللاِ َقاَل: َسَِ

َلِة اْلَقدْ   َجِر اأْلَْسَوِد " َد احلَْ ِعنْ ِر ِقيَاِم لَي ْ
 صحيح... ناده محقق: إس# قال ال

 

أَبُو  -  3985 ْبُن    َأْخرَباََن  َعِلي   ْبنُ احْلََسِن  احْلََسُن  َأْخرَباََن  اْلُمْقرُِئ،  َعِليٍّ  ْبِن  يُ حُمَمَِّد  ثَ نَا  َحدَّ ِإْسَحاَق،  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن    وُسُف 
ثَ نَا اللَّ ِد الطَّ لِي وَ يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا أَبُو الْ  رْيِ، َعْن َأيِب اْْلَطَّاِب، َعْن ٍب، َعْن َأيِب اْلَْ َد ْبِن َأيِب َحِبيْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِييَاِلِسي ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: َخطَب َنَ  َأاَل ُأْخرِبُُكْم ِِبَرْيِ ِإىَل ََنَْلٍة، فَ َقاَل: "    ظَْهَرهُ ٌد  نِ َوَسلََّم يف َغْزَوِة تَ ُبوٍك، َوُهَو ُمسْ ا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْيِه يف َسِبيِل هللِا  ِسِه، َأْو ظََهِر بَِعريِِه، أَْو َقَدمَ  هللِا، قَاَل: " َخرْيُ النَّاِس رَُجٌل ََيِْمُل َعَلى ظََهِر فَ رَ : بَ َلى، اَي َرُسولَ النَّاِس؟ " قَالُوا
  " ِإىَل َشْيٍء ِمْنهُ  ، َواَل يَ ْرَعِويَجِريٌء يُ ْقَرأُ ِكتَاَب هللاِ نَّ َشرَّ النَّاِس فَاِجٌر ُت، َوإِ َموْ الْ َحّتَّ َيَْتَِيهُ  

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا  ْبِن زاَِيٍد اْلَبْصِري ،   مَّدِ  حمَُ ْبنُ ِن ، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْصب ََها َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدٍ   - 3986
ثَ نَا سُ أَي وَب اْلَمْخرَ   ْبنُ  َنَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب جُنَْيٍح، عَ ِمي ، َحدَّ ُ ْن َُمَاِهٍد، َعْن أُمِّ ِمْبَشٍر، تَ ب ْ ْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ ُلُغ ِبِه النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 نَهُ " َعُدوَّ َوَيُِيُفو فَ َرِسِه َيُِيُف الْ زَِلًة رَُجٌل َعَلى َمِْتِ قَاَل: " َخرْيُ النَّاِس َمنْ لََّم، َوسَ ِه َعَليْ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا إِبْ َراِهيمُ   اَن،هِبَْمدَ ،  ِفظُ بُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد احْلَا، َأْخرَباََن أَ َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  3987 ثَ نَا  ْبُن احْلَُسنْيِ، َحدَّ   َحدَّ
يُع ْبُن ثَ ْوٍب الرََّحِب ، َعْن خَ ََيََْي ْبُن َصالِ  ثَ نَا جَِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َداَن، َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ اِلِد ْبِن َمعْ ٍح اْلُوَحاِظي ، َحدَّ

اْلَقْدِر يف اْلُمْسِلِمنَي، أَ   ْن َوراِء بَ ْيَضةِ َثاَلَث لَيَاٍل ُمَراِبطًا مِ َسلََّم: " أَلَْن َأْحُرَس  َلْيِه وَ عَ   َصلَّى اَّللَُّ  َلةُ  َحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن ُتِصيَبِِن لَي ْ
  اْلَمْقِدِس " ْلَمْسِجَدْيِن: اْلَمِديَنِة، َأْو بَ ْيتِ َأَحِد ا 

، قَاَل: قَاَل رَ اَمَة الْ مَ  أُ َوِبِِْسنَاِدِه، َعْن َأيِب  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُسوُل هللِا  بَاِهِليِّ ِمْن    " َمْن َماَت ُمَراِبطًا يف َسِبيلِ َصلَّى اَّللَّ هللِا َأمََّنهُ هللاُ 
َنِة اْلَقرْبِ "   ِفت ْ

ُ َعَلْيِه َوسَ ِبِِْسنَاِدِه، َعْن َأيِب أَُماَمَة، أَ وَ  َكْعب َْيِه   ِمْن رَُجٍل َجَعَ   ِبيِل هللِا َأْعظَُم َأْجرًا" ِإنَّ اْلُمَراِبَط يف سَ   ، قَاَل:مَ لَّ نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ْهٍر صيَاَمهُ َوقَياَمهُ " رايد شَ 
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أَُماَمَة،   َأيِب  َعْن  َعلَ َوِبِِْسنَاِدِه،   ُ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلمُ يْ َأنَّ  ِإنَّ َصاَلَة  قَاَل: "  َوَسلََّم،  تَ ْعدِ ابِ رَ ِه  ِمائَِة َصاَلٍة،  ِط  َونَ َفَقةُ  ُل ََخَْس 
 ائَِة ِدينَاٍر يُ ْنِفُقهُ يف َغرْيِِه " َضُل ِمْن ِتْسِعمِ ْرَهِم ِمْنهُ أَفْ الدِّينَاِر َوالدِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ ، َأنَّ النَِّبَّ  أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ َوِبِِْسنَاِدِه، َعْن َأيِب  مََّن هللاُ  يف َسِبيِل هللِا ِإالَّ أَ    رَُجٍل يَ ْغبَار  َوْجُههُ َما ِمنْ   : "الَ  َصلَّى اَّللَّ
 يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "   أَمََّن هللاُ َقَدَمْيِه ِمَن النَّارِ ِة، َوَما ِمْن رَُجٍل يَ ْغبَار  َقَدَماهُ يف َسِبيِل هللِا ِإالَّ  يَ ْوَم اْلِقيَامَ َوْجَههَ 

 يف. عضه # قال المحقق: إسناد
 

ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، َحدَّثَ نَا أَبُو َصا أَبُو َجْعَفِر بْ هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبانَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  3988  هللِا ْبُن  ِلٍح َعْبدُ ُن ُعب َْيٍد، َحدَّ
ْبنُ ْعوَ شَ   مْحَِن، رَُجٌل ِمَن اأْلَْزِد يُ َقاُل لَهُ َصاِلٍح، َأنَّ َعْبَد الرَّ  ثَ   ذُ  ْعُت اْبَن عَ َعْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ َج َرُسوُل ائٍِذ، يَ ُقوُل: َخرَ ُه، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َجنَازَِة رَُجٍل فَ َلمَّا َوضْ هللِا صَ  فَِإنَّهُ  هللِا،    ولَ سُ  هللاُ َعْنُه: اَل ُتَصلِّ َعَلْيِه اَي رَ َع، قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضيَ لَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِ اْلت ََفَت َرُسوُل هللِا َصلَّ رَُجٌل فَاِجٌر، فَ  َأَحٌد ِمْنُكْم َعَلى َعَمِل اإْلِسْ َوَسلََّم ِإىَل ال  ى اَّللَّ اَلِم؟ " فَ َقاَل نَّاِس، فَ َقاَل: " َهْل رَآهُ 

َلًة يف َسِبيِل هللاِ رَُجٌل: نَ َعْم، اَي َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّ َصلَّى  ، فَ وَل هللِا، َحَرَس لَي ْ َاَب، َوقَالَ ، َوَحَثى َعَلْيِه  ى اَّللَّ :  الرت 
اِل النَّاِس،  َأْعمَ َعنْ ُل  . َوقَاَل: " اَي ُعَمُر ِإنََّك اَل َتْسأَ ْشَهُد أَنََّك ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة " " َأْصَحاُبَك يَظُن وَن أَنََّك ِمْن َأْهِل النَّاِر، َوأاََن أَ 

 ُل َعِن اْلِفْطَرِة " َوَلِكْن َتْسأَ 
 به.  بأسال # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا اْلُمقْ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   - 3989 ثَ نَ ،  ِرئُ ثَ نَا أَبُو اأْلَْزَهِر َحدَّ ا َسِعيُد َحدَّ
، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاَأيِب اْْلرَْيِ مَ   َأيِب َحِبيٍب، َعنْ َب، َحدَّثَ نَا يَزِيُد ْبُن  ْبُن َأيِب أَي و  َتاَل َهِذِه اآْليَةَ  ْرثَِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اْلي ََزِنِّ ِمٍر، أَنَّهُ 

َة الرَّْمُي " [ قَاَل: " َأاَل ِإنَّ ا60: ]األنفال { ةٍ ِعد وا َْلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّ }َوأَ   ْلُقوَّ
 ات. ه ثقرجال# قال المحقق: إسناده 

 

 وَهُوَ بَابٌ فِي الثَبَاتِ لِلْعَدُوِّ وَتَرْكِ الْفِرَارِ مِنَ الز حْفِ  
 

ثَ نَا ْبِن زاَِيٍد اْلَبْصرِي ، ِِبَكََّة، حَ   مَّدِ بُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حمَُ اَن أَ ربََ َأخْ ُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعبْ   -  4004 دَّ
ْبِن   حُمَمَِّد  ْبُن  أَبُوَجْعَفُر  َحدَّثَ نَا  َعفَّاُن،  ثَ نَا  َحدَّ َعبْ   َشاِكٍر،  ْبُن  َداُوُد  َأْخرَباََن  ْبنِ َعَوانََة،  مُحَْيِد  َعْن  اأْلَْوِدي ،  هللِا  الرَّمحَْ ْبدِ عَ   ِد  ِن  

َأنَّ   النَّ احْلِْمرَيِي ،  َأْصَحاِب  ِمْن  َأْصب ََهاَن يف ِخاَلَفِة عُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِبِّ َصلَّى اَّللَُّ رَُجاًل  ِإىَل  َلُه: مُحََمُة، َجاَء  يُ َقاُل  َمَر، فَ َقاَل: " ، 
َلْيِه.   فَاْعزِْم َلهُ عَ ، ولو َكاَن َكاِذابً فَاْعزِْم لَهُ َعَلى ِصْدِقهِ ةُ َصاِدقًا ِفيَما يَ ُقوُل  َن مُحَمَ َكاْن   يَ ْزُعُم أَنَّهُ َيُِبَّ ِلَقاَءَك، فَإِ اللُهمَّ ِإنَّ مُحََمةَ 

ا النَّاُس، ِإانَّ َوهللِا  اَي أَي  هَ "  َقاَم أَبُو ُموَسى اأْلَْشَعِري  فَ َقاَل:َخَذهُ بَْطُنهُ َفَماَت أَبْصب ََهاَن. ف َ اللُهمَّ اَل تَ ُردَّ مُحََمَة ِمْن َسَفرِِه َهِذا "، فَأَ 
ْعنَ مَ  ْعنَا ِفيَما َسَِ ُ َعلَ ا ِمْن نَِبيُِّكْم ا َسَِ   َماَت َشِهيًدا " ْيِه َوَسلََّم، َواَل ِفيَما بَ َلَغ َعِلَمنَا ِإالَّ َأنَّ مُحََمةَ َصلَّى اَّللَّ

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
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أَبُو    -  4008 ا  دِ َعبْ َأْخرَباََن  الَّ هللِا  اجْلُْزِء  َوَجدْ حْلَاِفُظ، يف  الشَّْعِبِّ ِذي  ِِبَطِّ  ََسَاِعي  ِفيِه  َأمحَْ تُهُ  َجْعَفٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  ُعب َْيٍد ،  ْبُن  ُد 
ثَ نَا ِإبْ رَ  ثَ نَا َعبْ احْلَاِفُظ، َحدَّ َراٍق، رْبٍ، َعْن زاَِيِد ْبِن خِمْ يَعةُ ْبُن ُكْلثُوِم ْبِن جَ نَا رَبِ ث َ دَّ ُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلَعَتِكي ، حَ اِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، َحدَّ

عُ  اْبِن  النَِّبَّ َعِن  َأنَّ  َأْعَرايِبٍّ َمَر،  ِِبِبَاِء  َمرَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  الْ   يُرِيُدوَن  َأْصَحاِبِه  يف  َوُهَو  اَنِحَيةً ،  اأْلَْعَرايِب   فَ َرَفَع  َن مِ   َغْزَو، 
اْلَقْوُم؟اْْلِبَا َمِن  َلُه: َرُسوُل هللاِ   ِء، فَ َقاَل:  َعلَ   َفِقيَل   ُ َوأَ َصلَّى اَّللَّ ن ْ ْيِه َوَسلََّم  الد  ِمْن َعَرِض  اْلَغْزَو، فَ َقاَل: َهْل  يُرِيُدوَن  يَا  ْصَحابُهُ 

َقَلُه، َوَساَر مَ ، فَ َعَمَد ِإىَل َبْكٍر لَ ْسِلِمنيَ ْلمُ  ايُبوَن اْلغَنَائَِم، ُثَّ تُ َقسَُّم َبنْيَ ُيِصيُبوَن؟ ِقيَل لَُه: نَ َعْم، ُيصِ  نُو بَِبْكرِهِ َعُهْم َفَجَعَل يَدْ هُ فَاْعت َ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَجَعَل َأْصحَ ِإىَل  ُ َعَلْيِه وَ ابُهُ َيُذوُدوَن َبْكَرهُ َعْنُه، فَ َقا َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُعوا يل  َم: " دُ لَّ سَ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

فَ َوا إِنَّ النَّْجِديَّ،  بَِيِدِه  نَ ْفِسي  ُملُوِك  لَِّذي  ِلَمْن  قَالَ هُ   ." النَِّب  اجْلَنَِّة  ِبَذِلَك  فَُأْخرِبَ  فَاْسُتْشِهَد   ، اْلَعُدوَّ فَ َلُقوا  َعَلْيِه  :   ُ اَّللَّ َصلَّى   
ت َْبِشرًا : رَأَيْ نَاَك ُمسْ ا اَي َرُسوَل هللاِ  َأْعَرَض َعْنُه، فَ ُقْلنَ ُثَّ   -َل: َمْسُرورًا َيْضَحُك  َأْو قَا  -  رًاََتهُ فَ َقَعَد ِعْنَد رَْأِسِه ُمْست َْبشِ َوَسلََّم، فَأَ 

 َعَلى هللِا   رُوِحهِ َمةِ َرا، فَ َلمَّا رَأَْيُت ِمْن كَ -اَل: ُسُروِري َأْو قَ   -رَأَيْ ُتْم ِمِن اْسِتْبَشارِي    َتَضَحُك، ُثَّ َأْعَرْضَت َعْنُه، فَ َقاَل: " أَمَّا َما
 اآْلَن ِعْنَد رَْأِسِه " احْلُوِر اْلِعنِي  نَّ َزْوَجَتهُ ِمنَ مَّا ِإْعَراِضي َعْنُه، فَإِ تَ َعاىَل، َوأَ 

 # قال المحقق: إسناده  
 

َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ   -  4009 أَبُو  َأْخربََ   احْلَاِفُظ،  َأمْحَدَ   ْبُن  حُمَمَُّد  َحِبيٍب  أَبُو  اِن  بْ   ِن  ثَ نَا سَ ُموَسى  ْبُن َعمَّاٍر، ْلَمَصاِحِفي ، َحدَّ ْهُل 
ث َ  اْلي َْقظَاِن، َعْن زَ ْبُن ُموَسى، َحدَّث َ نَا ُعب َْيُد هللِا  َحدَّ َأيِب  الث َمايل ، َعْن  أَبُو مَحَْزَة  َمَع َرُسوِل هللِا اَذاَن، َعْن َجرِيٍر، قَاَل: َخَرْجنَا  نَا 

ُ َعَلْيهِ  َي يُرِيُد ".  هُ اِبلطََّعاِم مُ رَُجٌل اَل َعْهَد لَ هُ َشْخٌص، فَ َقاَل: " َهَذا  ى َرَواِحِلنَا، فَ َرَفَع لَ َم َعلَ َسلَّ وَ   َصلَّى اَّللَّ ْنُذ َكَذا وََكَذا، َوِإايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْسرَ فََأْسرََع النَِّب  صَ  ِمْن أَْيَن ِل الث َّْلَجِم، َفَسأََلهُ  ت َثَ َرْت َشَفتَاهُ ِمْن َأكَ َقِد ان ْ   ًّت فَ   ْعنَا َمَعهُ َحّتَّ اْست َْقب ََلُه، فَِإَذالَّى اَّللَّ

ب َْل ف َ أَق ْ ثَُه،  َفَحدَّ أِلاَُبيَِعهُ َت؟  حُمَمًَّدا  أُرِيُد  يَ ْثِرَب،  أُرِيُد  َوَأاَن  َرسُ َقاَل:  َأاَن  حُمَمٌَّد،  فَأاََن   " قَاَل:  ايَ ،  َعَلْيَك  قَاَل، السَّاَلُم    وُل هللِا ". 
قَ وَل هللاِ سُ رَ  اإْلِْساَلَم.  يلَ  ِصْف  َأنَّ  .  َتْشَهَد  َأْن   " هللاُ اَل:  ِإالَّ  ِإَلَه  َرُسو اَل  َوَأّنِ  قَاَل:     ." هللِا  ِعْنِد  ِمْن  ِجْئُت  ِِبَا  َوتَِقرَّ  هللِا،  ُل 

َوتُِقيَم الصَّاَلَة ".،  أَق ْرَ  َوتُ َؤدَِّي الْرت. قَاَل: "  أَق َْرْرُت. قَاَل: "  ". قَ َكازَّ قَاَل:  أَق َْرْرُت. قَاَل: " وَ ةَ  َتُصوَم رََمَضاَن ". قَاَل:  اَل: 
اْزَدمَحْنَا ِحنَي أَْنَشأَ  َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل َجرِيٌر: وَ َت ". قَاَل: أَق َْرْرُت. ُثَّ اْنَصَرَف َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ " َوحَتُجَّ اْلب َيْ أَق َْرْرُت. قَاَل:  

ا َلهُ  لِ سْ إْلِ َيِصُف  َشْيٍء  اَلَم  َأيِّ  ِإىَل  وَُكنَّان َْنظَُر  ِصَفُتُه،  َتِهي  َنسْ   تَ ن ْ َأْن  اْنصَ َنَابُهُ  ُثَّ  َمَعُه،أََلُه،  َواْنَصَرف ْنَا  يف   َرَف  َبْكَرهُ  ِبِه  فَ َوَقَع 
َر إِلَْيِه، ُثَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َنظَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   أَََتهُ ، فَ اَت، فَ َقالُوا: َقْد َماَت اَي َرُسوَل هللاِ َفمَ اجْلُْرَداِن، فَاْنَدقَّْت ُعنُ ُقُه،  َأخاِفيِق  

َلهُ  ُشق وا تَ  اَل ُثَّ قَاَل: " اْحُفُروا َلهُ حلًَْدا، وَ  فَ نَّاُه، فَ َغسَّْلنَاهُ َوَحنَّْطنَاُه،ْجِهِه، فَ َقاَل: " امحُِْلوهُ ِإىَل اْلَماِء ". فَأُِمْراَن، َفدَ َأْعَرَض َعْنهُ ِبوَ 
ا  اللَّْحَد فَِإنَّ  لَنَا، َوالشَّق  أِلَ فإن  اْلِكتَاِب  للَّْحَد  َأاَل ُأَحدِّثُُكمْ "، َوَجَلَس َعَلى قَ ْهِل  ثُ نَا ِبَشْيٍء، ُثَّ قَاَل:   َحِديَث َهَذا  رْبِِه اَل َُيَدِّ
َأْعَرْضُت ْم ِبظُْلٍم ِإّنِ ْلِبُسوا ِإميَانَُ الَِّذيَن آَمُنوا َومَلْ ي َ   قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:ْن َقدْ ِمَّ ا ٌؤ َعِمَل قَِلياًل، َوُأِجَر َكِثريًا، َهذَ الرَُّجِل. " َهَذا اْمرُ 

 رَُّجَل َكاَن َجائًِعا " َثَاِر اجْلَنَِّة، فَ َعَرْفُت َأنَّ ال َعْنهُ آنًِفا، َوَمَلَكاِن يَُدسَّاِن يف ِشْدِقِه ِمنْ 
 ضعيف جدا.  اده# قال المحقق: إسن
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  إِلَى الْإِمَامِ أَوْ عَامِلِهِ عَلَى الْغَانِمِيَ  خُمُسِ الْمَغْنَمِ   بَابٌ فِي أَدَاءِ   الْإِميَانِ وَهُوَنْ شُعَبِ  وَالْعِشْرُونَ مِ   تاسعال 

 
أَبُ َأخْ   -  4020 َوأَ رَباََن  ْبُن قَ تَاَدَة،  َنْصِر  الْ و  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَ ارِ فَ بُو   ، أَبُو َعْمرِوِسي  ْبُن   مَ ْبنُ   ْخرَباََن  إِبْ َراِهيُم  ثَ نَا  طٍَر، َحدَّ

، ثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي، َأْخرَباََن َخالِ   َعِليٍّ ُجٍل، ِمْن بَ ْلِقنَي، َعِن اْبِن َعمٍّ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، َعْن رَ ُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َخاِلدٍ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ اَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا  نََّه قَ أَ   ُه،لَ  ُت: اَي َرُسوَل هللِا: ِِبَا أُِمْرَت؟ قَاَل: " أُِمْرُت َأْن ِدي اْلُقَرى، فَ ُقْللََّم، َوُهَو بَ َواَصلَّى اَّللَّ

 ْغُضوُب َعَلْيِهمْ ِء ِعْنَدَك؟ قَاَل: " اْلمَ َكاَة " قُ ْلُت: َمْن َهُؤاَل تُوا الزَّ ؤْ َوي ُ َه ِإالَّ هللاُ، َويُِقيُموا الصَّاَلَة،  اِتَل النَّاَس َحّتَّ يَ ُقولُوا اَل ِإلَ أُقَ 
 نيَ مِ يَ ْعِِن اْلُمْسلِ   -َأَْخاٍس ِْلَُؤاَلِء "  ؟ قَاَل: " َّللَِِّ َُخُُسهُ َوَأْربَ َعةُ الضَّالِّنَي النََّصاَرى ". قُ ْلُت: َما تَ ُقوُل يف َهَذا اْلَمالِ اْلي َُهوُد، َواَل 

 ِبَك مَلْ يُكْن أبََِحقَّ بِِه ِمْن َأِخيَك اْلُمْسِلِم "  َسْهًما ِمْن َجنْ ، َوَلِو انْ ت ََزْعتَ  ِمْن َأَحٍد؟، قَاَل: " اَل : فَ َهْل َأَحٌد َأَحق  بِهِ قُ ْلتُ  -
 رجاله ثقات. ناده محقق: إس# قال ال

 

ْبِن َمْرَواَن،  ْبِد اْلَمِلِك  حُمَمَُّد ْبُن عَ   ْمرٍو الرَّزَّاُز، َأْخرَبانَ و َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن عَ اَن أَبُ ْخربََ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أَ َأْخربََ   -  4025
اْلكُ  اْلَورَّاُق  أاََبَن  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثَ نَا  َأابَ َحدَّ ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  ابْ ويف ، َحدَّ َعِن  َمْرَثَد،  ْبِن  َعْلَقَمَة  َعْن  قَالَ َرْيَدةَ ب ُ   نِ َن،  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن   ، 

وِل ا َسْبِعنَي َخرِيًفا، َويُ ْؤَتى ابْلغُلُ  لََيِزُن َسْبَع َحَلَقاٍت فَ يُ ْلَقى يف َجَهنََّم فَ ي َْهِوي ِفيهَ : " ِإنَّ احْلََجرَ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
يَُكلَُّف َصا َمَعُه، ُثَّ  َيَْ   هُ ِحبُ فَ يُ ْلَقى  فَ هُ َأْن   " قَاَل:   ." بِِه  يَ غْ ِتَ  هللِا: }َوَمْن  قَ ْوَل  ِِبَا  َو  اْلِقيَ ُلْل َيَِْت  يَ ْوَم  اَمِة{ ]آل عمران:  َغلَّ 

161 " ] 
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  بَابٌ فِي الْعِتْقِ اثُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ لَ الثَّ 
 

ْبنِ احْلََسنِ و  أَبُ َأْخرَباََن    -  4026 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد  َعبْ    َعِلي   َأمْحَُد  َأْخرَباََن  احْلَْريِب ،    الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَاَداَن،  احْلََسِن  ْبُن  ِإْسَحاُق 
ثَ نَا أَبُو نُ َعيْ  ثَ نَا ِعيَسى ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ اْليَاِمي ، عَ ٍم، َحدَّ َثِِن طَْلَحةُ  ِن اْلرَبَاِء، قَاَل: َجاءَ  مْحَِن ْبِن َعْوَسَجَة، عَ ْبِد الرَّ عَ   نْ مْحَِن، َحدَّ

ِإىَل   َصلَّ َأْعَرايِبٌّ  هللِا  َعلِّْمِِن َرُسوِل  هللِا  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل:ى  اجْلَنََّة.  يُْدِخُلِِن  َعَماًل  أََقَصْرَت      لَِئْن ُكْنَت   "
َفرَِد بِِعْتِقَها،  ْيَسا َواِحًدا؟ قَاَة " قَاَل: َأَولَ لنََّسَمَة، َوُفكَّ الرَّقَ بَ َت اْلَمْسأَلََة. َأْعِتِق ا َأْعَرضْ ْد  قَ اْْلُْطَبَة، لَ  َل: " اَل ِعْتُق النََّسَمِة: َأْن يَ ن ْ

اْلوَُكوُف    الرَّقَ َبِة َأْن يُِعنَي يف ََثَِنَها،  َوُفك   ُتِطْق ذَ -  َعَلى ِذي الرَِّحِم الظَّاملِِ   ْلَفْيءُ َوا:  َأظُن هُ قَالَ   -َواْلِمْنَحةُ  ِلَك، فََأْطِعِم  ، فَِإْن مَلْ 
 ِإالَّ ِمْن َخرْيٍ "   ْن مَلْ ُتِطْق َذِلَك، َفُكفَّ ِلَساَنكَ لظَّْمآَن، َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف، َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر، فَإِ اِئَع، َواْسِق ااجلَْ 

 ه ثقات. الرج # قال المحقق: إسناده
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 الْإِيفَاءِ بِالْعُقُودِ وَ بَابٌ فِي  نْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ مِ 
 

ثَ نَاوَِكيُل، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ لْ رْيِ َجاِمُع ْبُن َأمْحََد اَأْخرَباََن أَبُو اْلَْ   -  4045 ثَ نَا ُمْسِلُم  مَ ُعثْ   َدآاَبِذيٌّ، َحدَّ اُن ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ
ثَ نَا أَبُو ِهاَلٍل، َعْن قَ تَادَ ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ف َ َة، َعْن أََنٍس، قَاَل: َخطَب َنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى ا، َحدَّ  اَل َقاَل: " اَل ِإميَاَن ِلَمنْ َّللَّ

 َد َلهُ " هْ  عَ ْن اَل ، َواَل ِديَن ِلمَ َأَمانََة لَهُ 
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ثَ نَا، اِبْلُكوفَِة، َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفِر ْبِن ُدَحْيمٍ  َهاِشٍم اْلَعَلِوي   زَْيُد ْبُن َأيِب َأْخرَبانَ   -  4046 ن َْيِِن ، َحدَّثَ نَا احْلَُسنْيِ احلُْ حُمَمَُّد ْبُن    ، َحدَّ
بَ  اِلٍك، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى َسْعِد ْبِن ِسنَاَن، َعْن أََنِس ْبِن مَ  ِن َأيِب َحِبيٍب، َعنْ َعْن يَزِيَد بْ ْيُث ْبُن َسْعٍد، لَ  نَاةُ ْبُن َسِعيٍد، َحدَّث َ قُ ت َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  اَل: " ِإَذا َحدََّث َأَحدُُكْم َفاَل َيْكِذْب، َوِإَذا قَ ؟  ا ِهيَ ِة ". قَالُوا: َومَ  َلُكْم اِبجْلَنَّ ُلوا يل ِبِستٍّ أَتَ َقبَّلُ َم أَنَُّه، قَاَل: " أَْقبِ اَّللَّ
 "  ْم، َواْحَفظُوا فُ ُروَجُكمْ َفاَل ََيُْن، َغض وا أَْبَصارَُكْم، وَُكف وا أَْيِدَيكُ َوَعَد َفاَل ََيُْلْف، َوِإَذا اؤْتَُِن 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن  ، َحدَّثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ْسَحاَق، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي  إِ  يِب أَ   ْبنُ  أَبُو زََكرايَّ َأْخرَبانَ  - 4047 ارِِمي ، َحدَّ
مُ  َعْن  َعنْ َصاِلٍح،  َصاِلٍح،  ْبِن  طَْلَحةَ   َعاِويََة  َأيِب  ْبِن  َعبَّاَعِليِّ  اْبِن  َعِن   ، { قَ ْولِِه:  يف  أَ ٍس،  اِبْلُعُقوِد{  هَ ي   اَي  َأْوفُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا 

  اْلُقْرآِن ُكلِِّه " َحلَّ هللاُ، َوَما َحرََّم، َوَما فَ ْرَض، َوَما َحدَّ يف ، " يَ ْعِِن اِبْلُعُهوِد، يَ ْعِِن َما أَ [ 1]املائدة: 
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َهِقي   احلُْ   و احْلََسِن َعِلي  ْبنُ َأْخرَباََن أَبُ  -  4048 ُن َأمْحََد ْبِن أَبُو َحْفَص ُعَمُر بْ   ، َأْخرَبانَ -ِة َصاِحُب اْلَمْدَرسَ   -َسنْيِ ْبِن َعِليٍّ اْلب َي ْ
ثَ نَا احْلََسنُ ِن زاَِيٍد الطَّيَاِلِسي ،  مَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم بْ حُمَمٍَّد بِِقْرِميسنَي، َحدَّثَ نَا حمَُ  ثَ نَا ِمْسِكنُي  شُ    َأيِب  ْبُن َأمْحََد ْبنِ َحدَّ َعْيٍب احْلَرَّاِن ، َحدَّ

ثَ نَا ُمَعاُن ْبُن رِفَاَعَة، عَ ْبُن بَُكرْيٍ  َرُسوِل هللِا   ةُ ْبُن َحاِطٍب ِإىَل اَمَة، قَاَل: َجاَء ثَ ْعَلبَ ْن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أُمَ ، َحدَّ
َأْن يَ ْرزَُقِِن َمااًل َقاف َ    َعَلْيِه َوَسلََّم،َصلَّى اَّللَُّ  ُ عَ َل: اَي َرُسوَل هللِا ادُْع هللاَ  َلْيِه َوَسلََّم: " اَي ثَ ْعَلَبُة، قَِليُل َما  ، فَ َقاُل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ِمْن َكِثريٍ   تُ َؤدِّي َخرْيٌ  ايَ َشَكَرُه،  قَاَل:   " تُِطيُقهُ  اَل  اْد   هللِا  َرُسوَل  يَ رْ   َأْن  هللَا،  أَلََتَصدََّقنَّ مَ   زَُقِِن ُع  هللاُ  َأْعطَاِن  لَِئْن  فَ َوهللِا   ااًل، 
َعَلنَّ. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ اْرزُْقهُ  َوأَلَف ْ  ُد َمَع َرُسوِل هللاِ هُ َغِنيَمٌة، َفَكاَن َيْشهَ َمااًل ". قَاَل: َفَصاَرْت لَ َصلَّى اَّللَّ

  ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َن اْلَمِديَنِة، َفَكاَن اَل َيْشَهُد مَ َسلََّم، فَ َلمَّا َكثُ َرْت َغَنُمُه، َوَّنََْت َخَرَج مِ وَ   هِ َعَليْ َصلَّى اَّللَّ   َع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َواْلِعَشاَء،   فَ ت ََقدَّ اْلَمْغِرَب  َغَنَمُه،  َيشْ فَ َنَمْت  اَل  َفَكاَن  َرُسوِل  َم،  َمَع  فَ َنمَ لَّ صَ   هللاِ َهُد  اجْلُُمَعَة،  ِإالَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َغَنُمهُ ى  ْت 

َم، َفكَ  ُ َعلَ وََكثُ َرْت، فَ ت ََقدَّ ُ َعَلْيهِ َعَث النَِّب  َصلَّ َواَل َغرْيَِها. قَاَل: فَ ب َ ْيِه َوَسلََّم يف ُجَُعٍة  اَن اَل َيْشَهُد َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ى اَّللَّ
. قَاَل: فَ َلمَّا -َأْو ََنَْوَها    -َرف ْتُُم اْجَعُلوا طَرِيَقُكْم َعَليَّ  فَ َقاَل َْلُْم: ِإَذا فَ َرْغُتْم َواْنصَ  رَِجااًل َيَُْخُذوَن الصََّدَقَة، َفَذَهُبوا ِإلَْيِه  مَ لَّ َوسَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َرفُوا، َومَلْ َيَُْخُذوا ِمْنهُ الصََّدَقَة، فَأَتَ ُوا  صَ انْ . فَ ِذِه ِإالَّ ِجْزيَةٌ اَل: َوهللِا َما هَ َواْنَصَرفُوا أَتَ ْوُه، فَ قَ فَ َرُغوا   َم،  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َعزَّ   هللاُ  فَأَنْ َزَل  قَاَل،  ِِبَا  عَ فََأْخرَبُوهُ  َمْن  ُهْم  }َوِمن ْ مِ َوَجلَّ:  آََتاَن  لَِئْن  هللاَ  لََنصَّ اَهَد  َفْضِلِه  ]التوبة:ْن  قَ ْولِِه:   ِإىَل [  75  دََّقنَّ{ 
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ن َ 77}َيْكِذبُوَن{ ]التوبة:   ِبَصَدقَِتهِ [. قَاَل: فَ َلمَّا  اْلُقْرآُن َجاَء  ِفيِه  َعَلْيِه َوَسلََّم،َزَل   ُ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ فََأََب َرُسوُل هللِا    
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  ْيٌء ٍر، فََأََب َأْن َيَُْخَذَها، َوقَاَل: شَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَء ِبَصَدقَِتِه ِإىَل َأيِب َبكْ َّللَُّ ى افَ َلمَّا قُِبَض َصلَّ َأْن َيَُْخَذَها،    ى اَّللَّ

ُ َعلَ  ِإىَل ُعَمَر، فََأََب َأْن   ِتهِ َدقَ و َبْكٍر، َجاَء ِبصَ َلمَّا قُِبَض أَبُ َوَأََب َأْن َيَُْخَذَها، ف َ   ْيِه َوَسلََّم اَل آُخُذَها.مَلْ َيَُْخْذَها َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ا، َوَأََب َذِلَك.   َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل أَبُو َبْكٍر، اَل آُخُذهَ مَلْ َيَُْخْذَها َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َيَُْخَذَها، َوقَاَل: َشْيٌء 

َا  لشَّْيخُ قَاَل ا ُ َعَلْيهِ لَّ صَ   مَلْ َيَُْخِذ النَِّب   َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " َوِإَّنَّ نَِّتِه،   َذِلَك أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َعَلى سُ َم زََكاَة َمالِِه، َوَجَرى يف َوَسلَّ   ى اَّللَّ
الَّ  َواْلِكتَاُب  اَنَفَق،  َقْد  اَنطِ أِلَنَّهُ َكاَن  َشْأنِِه  نَ َزَل يف  قَاَل:  ِذي  َحْيُث  ِبَذِلَك،  نِفَ ٌق  قُ ُلوهبِِ }فََأْعَقب َُهْم  إِ اقًا يف  ِِبَا ي َ   ىَل ْم  يَ ْلَقْونَهُ  ْوِم 

َما َوَعُدوهُ   بِ [ َوَعِلُموا هِبََذا بَ َقاَءهُ َعَلى نَِفاِقِه َحّتَّ ميَُ 77َوِِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن{ ]التوبة:  َأْخَلُفوا هللاَ  َصَدقَِة َمالِِه وَت، َوإنَّ ِإت ْيَانَهُ 
 ِل الت َّْفِسرِي، َوهللاُ َأْعَلُم " ا احْلَِديِث َنظٌَر، َوُهَو َمْشُهوٌر ِفيَما َبنْيَ َأهْ ذَ  هَ نَادِ قَ ْهًرا، َويف ِإسْ  ْن يُ ْؤَخَذ ِمْنهُ خَمَاَفًة أَ 

 ضعيف. ال المحقق: إسناده # ق
 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيِد الصَّفَّاُر،حَ   ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،َوَأْخرَباََن َعِلي  بْ   -  4050 َعْبِد هللِا، َحدَّثَ نَا َراِهيُم ْبُن  ِإب ْ ٍم  َحدَّثَ نَا أَبُو ُمْسلِ   دَّ
  اَن َبنْيَ ُمَعاِويََة َوَبنْيَ ْيِم ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: كَ  اْلَفْيِض، َشْيٍخ ِمَن اْبِن َأيِب ُعَقْيٍل، َعْن ُسلَ  َحْرٍب، َحدَّثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن َأيِب ُسَلْيَماُن ْبنُ 
َعْهدٌ  يَ الر وِم  َفَكاَن  قَاَل:  ا ّتَّ حَ   ِسريُ .  انْ َقَضِت  َأْرِضِهْم، فَِإَذا  ِمْن  َقرِيبًا  َيُكوَن  َعلَ   رَُجٌل  َفَجاَء  َغَزاُهْم،  َوُهَو  ْلُمدَّةُ  َلُه،  فَ َرٍس  ى 

َأْكرَبُ، َوفَاٌء اَل  َبَسَة.ُه: َعْمُرو ْبُن عَ ْن َبِِن ُسَلْيٍم يُ َقاُل لَ  َغْدٌر، فَِإَذا رَُجٌل مِ يَ ُقوُل: هللاُ  ْعتُ   ن ْ ُ َعَلْيِه وَل هللاِ سُ  رَ قَاَل: َسَِ  َصلَّى اَّللَّ
َوَبنْيَ قَ ْوٍم عَ   َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َنهُ  َقِضي َأَمُدَها َأْو يُ ْنبِ ْهٌد َفاَل َيُشدَّ َعَقَدُه، َواَل َيَِلََّها َحّتَّ ي َ َمْن َكاَنْت بَ ي ْ "   ُذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍ ن ْ

 يُوشِ ُمَعاِويَةُ اِبجلُْ قَاَل: فَ َرَجَع 
 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماِن ْبُن ُعب َيْ اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمحَْ َأْخرَباََن أَبُو    -  4051 ثَ نَا إِ ِد هللِا اْْلََرِقي ، َحدَّ َْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، َن اْلَفِقيُه، َحدَّ
ثَ نَا ََيََْي بْ حَ  احْلَِمي دَّ َأيِب ث َ دَّ ِد، حَ ُن َعْبِد  اْلُقَرِشي ، َحدََّثِِن  ْبُن َسِعيٍد  ِإْسَحاُق  َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: " َكيْ نَا  جتَُِدوا  ، َعْن  أَنْ ُتْم ِإَذا مَلْ  َف 

لَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َعِن الصَّاِدِق ا ، وَ َعمْ ائِنًا؟. قَاَل: " ن َ َأاَب ُهَريْ َرَة كَ قَالُوا: وتَ َرى َذِلَك اَي    ينَارًا، َواَل ِدْرَِهًا؟ "قال: َأْو مَلْ جَتتبوا دِ 
ُ َعَلْيِه َوسَ واْلَمْصُدوِق رَ  ت ََهُك ِذمَّةُ هللاِ لََّم ". قَالُوا: َمَّت َذِلَك اَي َأاَب ُهَريْ َرَة؟ قَاُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْمَسُك ، َوِذمَّةُ َرُسوِلِه فَ يُ َل: " تُ ن ْ

 ُيْمِسُك اأْلَْسِخيَاءُ أِبَْيِديِهْم " ف َ ، ْرضِ ُر َعْن َأْهِل اأْلَ هللاُ اْلَقطْ 
 صحيح. ناده # قال المحقق: إس

 

ثَ نَا أَبُو حمَُ   -  4054 ، ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن امَِّد ْبُن يُوُسَف، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  َحدَّ ثَ نَا َعِلي     لسَِّبيِعي  ْبُن اْلَعبَّاِس  اِبْلُكوفَِة، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمارََة بْ ِد لِيوَ ْبِن الْ  ، َحدَّ ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبنُ اْلَبَجِلي  ثَ نَا َعْمُرو ْبُن ََثِبٍت، َعْن َجاِبرٍ ِن ُصب َْيٍح، َحدَّ ، َعْن ِغيَاِث  َأاَبَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلٌث لَْيَس أِلََحدٍ لَّ صَ   هللاِ اَل: قَاَل َرُسوُل   َأيِب طَاِلٍب، قَ لرَّمْحَِن، َعْن َعِليِّ ْبنِ ْبِن َعْبِد ا ِمَن النَّاِس ِفيِهنَّ   ى اَّللَّ
 "  اِفرً  َكاُمْسِلٍم َكاَن َأوْ  اأْلََمانَِة ِإىَل   اَن َأْو َكاِفًرا، َوَأَداءُ ءُ اِبْلَعْهِد ِلُمْسِلٍم كَ اْلَواِلَدْيِن ُمْسِلًما َكاَن أَْو َكاِفًرا، َواْلَوفَارُْخَصٌة: ِبر  

 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 
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 هَا ، وَمَا يَجِبُ مِنْ شُكْرِ انِ وَهُوَ بَابٌ فِي تَعْدِيدِ نِعَمِ اهللِ عَز  وَجَلَّ الثَّلَاثُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَ لِثُ وَ الثَّا 
 

ثَ نَا أَبُو يَ ْعَلىدِ ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبِن عَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  4056 ثَ نَا َخَلُف ْبُن ِهشَ مُ الْ   يٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّ اٍم، وِصِلي ، َحدَّ
ْبِن   َعِليِّ  َعْن  زَْيٍد،  ْبُن  ثَ نَا مَحَّاُد  الرَّمحَْ َحدَّ َعْبِد  َعْن  َبْكَرَة، َعنِ زَْيٍد،  َأيِب  ْبِن  ْبِن  ِن  اأْلَْسَوِد  ق ُ   قَاَل:  َرُسوَل هللاِ ُسَرْيٍع،  :  ْلُت: اَي 

 َحِة هللِا ".  ْخَرى. قَاَل: " َهاِت َواْبَدْأ ِِبَدْ ِِبَْدَحٍة، َوَمَدْحُتَك أبُِ َدْحُت هللاَ مَ 
 ُجْدَعانَ  َهَكَذا َرَواهُ َعِلي  ْبُن زَْيِد ْبنِ 

 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن
 

ثَ نَا الُ ِعي اَسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أخربان ِإَسَْ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  4057 ثَ نَا حُمَمَّ  ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، َحدَّ ُد ْبُن حْلََسُن ْبُن َساَلٍم، َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد السَّ  ثَ نَا يُوُنُس بْ اَلِم ْبُن َحْرٍب اْلُماَل ُمَقاتٍِل اْلَمْرَوِزي ، َحدَّ ، َحدَّ هُ أََتى  أَنَّ ،  ْسَوِد ْبِن ُسَرْيعٍ حْلََسِن، َعِن اأْلَ ُن ُعب َْيٍد، َعِن اِئي 

ُ َعلَ النَّ   ُشْدهُ "  احْلَْمَد َومَلْ َيْست َنْ  َريبِّ ِِبََحاِمَد. قَاَل: " أََما ِإنَّ رَبََّك َيُِب  ْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإّنِ مَحَْدتُ ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
 ه انقطاع. رجاله ثقات لكن في # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ُعب َْيُد ْبُن شَ رَباََن َأمْحَُد بْ  ْبُن َعْبَداَن، َأخْ َسنِ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ  - 4058 ْيُث،  رِيٍك، َحدَّثَ نَا ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، َحدَّثَ نَا اللَّ ُن ُعب َْيٍد، َحدَّ
أَ  ْبِن  يَزِيَد  ْبنِ َعْن  َسْعِد  َعْن  َحِبيٍب،  أَنَ يِب  َعْن  ِسنَاٍن،  َرُسوِل هللاِ   َعْن  ُ  ٍس،  اَّللَّ أَ يْ َعلَ  َصلَّى  َوَسلََّم  التََّأّنِ ِه   " قَاَل:  ِمَن هللِا، نَُّه،   

 هللِا ِمَن احْلَْمِد " ا ِمْن َشْيٍء َأَحب  ِإىَل طَاِن، َوَما َشْيٌء َأْكثَ ُر َمَعاِذيَر ِمَن هللِا َومَ َواْلَعَجَلةُ ِمَن الشَّيْ 
 .حسن# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو زُ   ُن َأمْحََد ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد بْ   َهلَِّب ،ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلمُ   ةُ زَ َأْخرَباََن أَبُو يَ ْعَلى محَْ   -  4060 ْرَعةَ  َسِعيٍد الرَّاِزي ، َحدَّ
 ْبِن َحْفِص ْبِن ُعَمُر ْبُن يُوُنَس، َعْن ِعيَسى ْبِن َعونِ   نَاث َ ُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَُرِمي ، َحدَّ ِرمِي الرَّاِزي ، َحدَّثَ نَا َسِعيَعْبِد اْلكَ ُعب َْيُد هللِا ْبُن  

، َعْن أََنسِ فُ َراِفَصَة، َعْن َعبْ    : " َما أَنْ َعَم هللاُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ    ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَالَ ِد اْلَمَلِك ْبِن زُرَارََة اأْلَْنَصاِريِّ
َة ٍل َأْو َماٍل َأْو َوَلدٍ َمٍة ِمْن َأهْ نِعْ ْن َعَلى َعْبٍد مِ   ِإالَّ اِبهلِل، َفرَيَى ِفيِه آَفًة ُدوَن اْلَمْوِت " ، فَ ي َُقوُل َما َشاَء هللاُ اَل قُ وَّ

ُ  َعْن َُثَاَمَة، َعْن  بُو َبْكٍر اْْلَُذيل ،  َوى يف َهَذا اْلَمْعََن أَ رَ وَ  ئًا يُ ْعجِ ِه َوَسلََّم: " َمْن رََأى شَ يْ َعلَ أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ بُُه، فَ َقاَل: ي ْ
 َة ِإالَّ اِبهلِل مَلْ َيُضرَّهُ " َما َشاَء هللاُ اَل قُ وَّ 

 واه جدا.  # قال المحقق: إسناده
 

ثَ نَا قُ َراٌد أَبُو  بَّاُس ْبُن حُمَمَّدٍ ، َحدَّثَ نَا اْلعَ َقِب  رَباََن مَحَْزةُ ْبُن اْلَعبَّاِس اْلعَ  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ  حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَبانَ  - 4063 الد وِري ، َحدَّ
، قَاَل: قَاَل  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   يِد ْبِن ُجَبرْيٍ،ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعْن َسعِ َمْسُعوِدي ، َعْن َحِبيِب  وٍح، َحدَّثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا الْ نُ 

اَّللَُّ هللاِ   ولُ َرسُ  َصلَّى   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  ا     اجْلَنَِّة  ِإىَل  يُْدَعى  َمْن  َوالضَّرَّاءِ َأوَُّل  السَّرَّاِء  يف  هللاَ  ََيَْمُدوَن   ".   لَِّذيَن 
 لقوي.با ليس# قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَ   نُ بْ   َد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَدُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  4064 ثَ نَا َْتْتَاٌم، َحدَّ ثَ نَا قَ يْ   اُعب َْيٍد، َحدَّ ، َحدَّ ُس، َعْن َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
 رَّاِء " ى السَّرَّاِء َوالضَّ َمُدوَن هللاَ َعلَ " احْلَامُدوَن الَِّذيَن َيَْ اِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل:  َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَ 

 ضعيف. ده سنا: إحقق # قال الم
 

ْمَساُر، بِب َْغَداٍد، َأْخرَباََن َأمْحَُد بْ   ِن ْبُن َعْبدِ ْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمحَْ َأْخرَباََن أَبُو ا   -  4067 ثَ نَا َعْبُد هللِا بْ َسْلَماَن اْلَفِقيُه، حَ   نُ هللِا السِّ ُن دَّ
نْ يَا، حَ  ثَ نَا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّادٍ َأيِب الد  ، َوأَْزَهُر ْبُن  لن َّ  ا دَّ ثَ نَا ِبْشُر ْبُن َمْنصُ َمْرَواَن الرَّ ْرِسي  ، َحدَّ ، َعْن زَُهرْيِ ْبِن  قَاِشي  وٍر السَِّليِمي 
ُ َعَلْيِه  النَِّبَّ صَ اءَ قُ بَ ْنَصاِر ِمْن َأْهِل  ا رَُجٌل ِمَن اأْلَ يْ َرَة، قَاَل: َدعَ ْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهرَ َهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، عَ حُمَمٍَّد، َعْن سُ  لَّى اَّللَّ

نَا فَ َهدَ يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم، َمنَّ " احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي  ، قَاَل:  -أَْو قَاَل: يََدْيِه    -طَِعَم َوَغَسَل يََدهُ  لََّم، فَاْنطََلْقنَا َمَعُه، فَ َلمَّا  َوسَ  ااَن،  َعَلي ْ
ْمُد َّللَِِّ  َكاَفٍئ َواَل َمْكُفوٍر، َواَل ُمْست َْغًَن َعْنُه. احلَْ َغرْيَ ُمَودٍَّع رََجاَء َريبِّ َواَل مُ اَلاَن. احْلَْمُد َّللَِِّ  ٍء َحَسٍن أَبْ اَل بَ   َوَسَقااَن، وَُكلَّ   َوَأْطَعَمنَا

َلى َكِثرٍي ِمَّْن  َن اْلَعَمى، َوَفضََّل عَ ، َوَبصََّر مِ لَةِ اَل ، َوَهَدى ِمَن الضَّ َسى ِمَن اْلُعْريِ َن الشََّراِب، وَكَ  ِمَن الطََّعاِم، َوَسَقى مِ الَِّذي َأْطَعمَ 
 احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي "  َخَلَقهُ تَ ْفِضياًل.

 رجاله موثقون. سناده # قال المحقق: إ
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ رَباََن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن  ٍد، َأخْ َداغْ  ْبُن ُعب َْيِد هللِا احْلََريف ، بِب َ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَنِ   - 4069 َأيِب   اْلَفِقيُه، َحدَّ
ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َصبَاَح، حَ  َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُسلَ الد نْ يَا، َحدَّ ٍد، َعْن مَّ حمَُ   َعْن اْلَقاِسِم ْبنِ َأيِب الّزاَِنِد،    ْبُن زاَِيٍد، َعنْ   ْيَماَن، َأْخرَباََن ِهَشامُ دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ِئَشَة، َعِن النَِّبِّ صَ َعا َا ِمْن ِعنْ " َما أَنْ َعَم هللاُ َجلَّ َوَعزَّ َعَلى َعْبٍد نِْعَمةً لَّى اَّللَّ  لَهُ  ِد هللِا ِإالَّ َكَتَب هللاُ ، فَ َعِلَم َأنَّ
رَُّجَل َيْشرَتِي الث َّْوَب اِبلدِّينَاِر،   قَ ْبَل َأْن َيْست َْغِفَرُه، َوِإنَّ ال َغَفَر هللاُ لَهُ َذِلكَ ى َذْنٍب ِإالَّ َعلَ ةً  ِمْن َعْبٍد نََدامَ   َوَما َعِلَم هللاُ   ِبُشْكرَِها،

لُ فَ ي َْلَبُسهُ   يَ ب ْ َفَما  هللاَ  يَ غْ فَ َيْحَمُد  َحّتَّ  رُْكب َت َْيِه  ". ُغ  َلهُ   ِفَر 
 

ثَ نَا احْلََسُن ْبنُ  حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ ِل، َأْخرَبانَ َفضْ الْ و احْلَُسنْيِ ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُ   -  4070 ُسْفيَاَن، َحدَّثَ نَا أَبُو ََيََْي حُمَمَُّد    اْلُمْقِرُئ، َحدَّ
ثَ نَاْبُن َيَْ  ِِبَْعنَاهُ  أَبُو الّزاَِنِد، َفذََكرَ َواَن َوُهَو  ذَكْ ُن  ِِن َعْبُد هللِا بْ ُن زاَِيٍد، َحدَّثَ دَّثَ نَا ِهَشاُم بْ ِبْشُر ْبُن إِبْ َراِهيَم، حَ   ََي اْلَقْصِري ، َحدَّ هُ 

ْفيَاَن، َعْن حَمُْبوٍب  َوَرَواهُ يَ ْعُقوُب ْبُن سُ   ِمْثُل اأْلَوَِّل.  ِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّدٍ ِر الث َّْوَب. َورُِوَي َعِن اْلَولِيِد ْبِن ِهَشاٍم، عَ َغرْيَ أَنَّهُ مَلْ يُْذكَ 
، عَ الْ  بَزِيُع ْبُن َحسَّاَن،  ْبِن زاَِيٍد َمْوقُوفًا َعَلى َعائِ َشاِم  هِ   نْ َعْبِديِّ  َصلَّى َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َشَة. َوَرَواهُ 

ُ َعَلْيِه   ٌف " َوَسلََّم. " َوبَزِيُع َضِعي اَّللَّ
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

، َعنْ ، َعْن إِبْ َراِهيَم بْ اْلَفَلْسِطيِِن   دٍ زَيْ َوَرَواهُ َأمْحَُد ْبُن  اَلْت: قَاَل  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَ  ِن َعْبِد احْلَِميِد اْلَواِسِطيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوُل هللِا صَ   ِإالَّ قَِبَل هللاُ َشَكَرهُ قَ ْبَل لنِّْعَمَة ِمْن ِعْنِد هللاِ َأنَّ تِْلَك اَم  لِ  ِمْن نِْعَمٍة، فَ عَ  هللاُ َعَلى َعْبدٍ َم: " َما أَنْ َعمَ لَّى اَّللَّ

". أَ  ََيَْمَدهُ   ْن 
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ثَ نَا أَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللاِ   - 4071  ْبُن  ثَ نَا َأمْحَدُ دَّ ، حَ بَّاُس ْبُن مَحَْزةَ ، َحدَّثَ نَا اْلعَ َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ بُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن   احْلَاِفُظ، َحدَّ
 ِِن ، َفذََكَرهُ زَْيٍد اْلَفَلْسِطي

  بأس به. ال# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعلِ   ْبِن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر،  هللِا حُمَمَّدِ   ِفُظ َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  4072 ،    رٍ حبَْ   يِّ ْبنِ َحدَّ اْلرُبِّيِّ
إِ  ْبُن  ُموَسى  ثَ نَا  اْلمُ َحدَّ ْبُن  َخَلُف  َعْبِد هللاِ َْسَاِعيَل، َحدَّثَ نَا  ْبُن  َبْكُر  ثَ نَا  اْلُمْنِذِر، َحدَّ أبو  َماِلكٍ ْنِذِر  ْبِن  أََنِس  َعْن  قَاَل ،  قَاَل:   ،

عَ َرُسوُل هللاِ   ُ اَّللَّ " َصلَّى  َوَسلََّم:  أَ   َلْيِه  ِإَذا  قَاَل  ِفَراِشِه:إِ   َوىَمْن  الَِّذي  ىَل  َواحْلَْمُد َّللَِّ   احْلَْمُد َّللَِِّ  َوآَواِن،  َأْطَعَمِِن    َكَفاِن  الَِّذي 
 ْلِق ُكلِِّهْم " يِع حَمَاِمِد اْلَْ ، فَ َقْد محََِد هللاَ َِبَمِ ِذي َمنَّ َعَليَّ فَأَْفَضلَ َوَسَقاِن، َواحْلَْمُد َّللَِِّ الَّ 

 موثقون. له  رجا# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأمحَْ رَباََن أَ  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأخْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ   -  4074 َبٍل، َحدَّثَ نَ مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي،  َد ْبِن َحن ْ
، عَ ْعَلى، َعْن َسِعيدٍ ثَ نَا َعْبُد اأْلَ َحدَّ  ، َعْن َأيِب أَي وَب اأْلَْنصَ َعْن َأيِب حُمَمٍَّد احلَْ  اْلَوْرِد،  َأيِب ْن   اجْلَُرْيرِيِّ َع َرُسوُل ْضَرِميِّ ، قَاَل: َسَِ اِريِّ

َعَليْ   ُ يَ ُقولُ   ِه َوَسلَّمَ هللِا َصلَّى اَّللَّ ِفيِه. فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ  مَحًْدا َكِثريًا طَيِّبًا  : احْلَْمُد َّللَِّ رَُجاًل  َعَليْ لَّ صَ   ُمبَارًَكا   ُ ِه َوَسلََّم: " َمْن  ى اَّللَّ
ْضَعَة َعَشَر  نَ ْفِسي بَِيِدِه رَأَْيُت بِ   و هِبَا. قَاَل: " َوالَِّذيااًب " قَاَل: أاََن اَي َرُسوَل هللِا، قُ ْلتُ َها، َأْرجُ ِحُب اْلَكِلَمِة؟ مَلْ يَ ُقْل ِإالَّ َصوَ َصا
َتِدرُونََ َملَ    َوَجلَّ " ىَل هللِا َعزَّ إِ   َهاا أَي  ُهْم يَ ْرفَ عُ ًكا يَ ب ْ

 حسن.إسناده # قال المحقق: 
 

ثَ نَا ِإَسَْ   ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبنُ   َأْخرَباََن َعِلي    -  4079 ثَ نَا ِمْنَجاُب ْبنُ   اِعيُل ْبنُ ُعب َْيٍد، َحدَّ  احْلَاِرِث، اْلَفْضِل، َحدَّ
ثَ نَا َعِلي  بْ  ، َعْن -َشكَّ ِمْنَجاٌب    - َبِشرِي ْبِن غَاِلٍب  ُشَرْيٍك، َعْن ِبْشِر ْبِن غَاِلٍب، أَوْ   ْلِت اْلَعاِمِري ، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ لصَّ ُن اَحدَّ

َلًة َك َأْن تَ ْعُبَد هللاَ عَ ُد، ِإْذ َسرَّ مَّ حمَُ   ُم، فَ َقاَل: " ايَ يُل َعَلْيِه السَّاَل َل َعَلْيِه ِجربِْ  َعَلْيِه َوَسلََّم نَ زَ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعِليٍّ  زَّ َوَجلَّ لَي ْ
َلَك احْلَْمُد مَحًْدا كَ   َحقَّ ِعبَاَدتِِه، اللُهمَّ  يَ ْوًما. فَ ُقِل:  َمَع ُخُلودِ َأْو  احْلَْمُد مَحْدً ِثريًا َخاِلًدا  َوَلَك  َلهُ َك،  ت ََهى  ُمن ْ  ُدوَن ِعْلِمَك، ا اَل 

ت ََهى لَ اَل   ًداَلَك احْلَْمُد محَْ وَ  ُِ ِإالَّ ِرَضاَك ". قَاَل: الشَّْيُخ َأمْحَُد: " مَلْ   احْلَْمُد مَحًْدا اَل َأْجَر ِلَقائِلِ هُ ُدوَن َمِشيئَِتَك َوَلكَ  ُمن ْ َأْكتُ ْبهُ  ِه
 "  يٍّ َوَمْن ُدونَهُ ِفيِه اْنِقطَاٌع َبنْيَ َعلِ ِإالَّ َهَكَذا، وَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، َحدَّثَ نَا    ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َماِت ثَ نَا أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن عَ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ربََ َأخْ   -  4080  احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََكمِ السَِّبيِعي 
ثَ نَا ُحْسُن ْبُن ُحَسنْيٍ اْلعَ حلْ ا ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن    حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبنِ   هللاِ   َريِب ، َحدَّثَ نَا ِعيَسى ْبُن َعْبدِ رِبي ، َحدَّ

 نْ ِإنَّ َلَك َعَليَّ إِ َقاَل: " اللُهمَّ  ًة ِمْن َأْهِلِه، ف َ  َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: بَ َعثَ 
َسارَ  َأْشُكَرَك حَ َدْدََتُْم  َأْن  أَ ِلِمنَي  لَِبثُوا  َفَما  قَاَل:   ." ُشْكِرَك  اَّللَُّ قَّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى  فَ َقاَل:  َساِلِمنَي.  َجاُءوا  " ْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   
تَ قُ فَ ُقْلُت: اَي َرُسو ِغ نَ َعِم هللِا ".  حْلَْمُد َّللَِِّ َعَلى َسابِ ا  ْشَكَرهُ َحقَّ ُشْكرِِه؟ قَاَل: " َأْو ملَْ  َعزَّ َوَجلَّ َأْن أَ ْن رُدَُّهُم هللاُ إِ   ْل:َل هللِا أمََلْ 

 أَف َْعْل؟ ".  
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 ِوَي يف َذِلَك ِبِِْسنَاٍد آَخَر " قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " َوَقْد رُ ِوي  ". َسى ْبُن َعْبِد هللِا اْلَعلَ قَاَل احْلَاِكُم: " تَ َفرََّد بِِه ِعي
 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق

 

ثَ نَا َعْبُد هللِا  َريف ، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقي ُن ُعب َْيِد هللِا احلِْ ْبُد الرَّمْحَِن بْ َأْخرَباََن عَ   -  4081 ثَ نَا َعْبُد ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدَّ ُه، َحدَّ
ثَ نَا ي َ ْبُن َشِبيٍب اْلُمدَ هللِا   ، َمْوىَل آلِ  ُسَليْ َحدََّثِِن   ٍد الز ْهِري ،ُب ْبُن حُمَمَّ ُقو عْ ِن ، َحدَّ َجْحٍش، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن    َماُن ْبُن َساملٍِ

ِإْن َسلََّمُهُم هللاُ   ِر، َوقَاَل: "َصانْ َم بَ ْعثًا ِمَن اأْلَ  َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ   دِِّه، قَاَل: بَ َعَث َرُسولُ َرَة، َعْن أَبِيِه، َعْن جَ َكْعِب ْبِن ُعجْ 
َعَليَّ يف وَ  فَِإنَّ َّللَِِّ  َغِنُمو   َغنََّمُهْم،  َأْن  يَ ْلب َثُوا  فَ َلْم  قَاَل:   ،" ُشْكًرا  بَ ْعضُ َذِلَك  فَ َقاَل  َوَسِلُموا،  ت َ   ا  ْعنَاَك  ِإْن َأْصَحاِبِه: َسَِ ُقوُل: " 

َوَغنَّ َسلَّ  ْكًرا َوَلَك اْلَمن  َفْضاًل ". ْد فَ َعْلُت "، قُ ْلُت: " اللُهمَّ َلَك شُ َك ُشْكًرا "، قَاَل: " قَ َليَّ يف َذلِ  عَ َمُهْم، فَِإنَّ َّللَِّ َمُهُم هللاُ 
  ْبِن ُعب َْيدٍ  ُمْسَنِد َأمْحَدَ طَّاِب، َوُهَو يف ريِيَن، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَْ َخَر، َعْن َحْفَصَة بِْنِت سِ َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آ

 واه جدا. محقق: إسناده لل ا# قا
 

ثَ نَ أَبُو َعْبِد هللاِ  َأْخرَبانَ  - 4084 ث َ َعِليِّ ْبِن زِ  حْلََسُن ْبنُ ا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن ا احْلَاِفُظ، َحدَّ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز اَيٍد، َحدَّ
ثَ نَا َعبْ ْبُن َعْبدِ  اأْلَُوْيِسي ، َحدَّ أَ الرَّ ُد   هللِا  ْبُن  ثَ نَ مْحَِن  الّرَِجاِل، َحدَّ أَبِي يِب  ْبُن أيب َصاِلٍح، َعْن  النَِّبَّ ا ُسَهْيُل  َأنَّ  َأيِب ُهَريْ َرَة،  ِه، َعْن 

ُكتَِبْت َلهُ ِعْشُروَن،    َح َواِحَدةً َسبَّ ْن  ْنهُ ِعْشُروَن، َومَ وَن، َوحمَُِيْت عَ ُكِتَبْت لَهُ ِعْشرُ : " َمْن َكربََّ َواِحَدًة،   َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َصلَّى اَّللَُّ 
 َثاَلثُوَن "  َد َواِحَدًة ُكِتَبْت َلهُ َثاَلثُوَن، َوحمَُِيْت َعْنهُ َوحمَُِيْت َعْنهُ ِعْشُروَن، َوَمْن محَِ 

 صحيح. إسناده # قال المحقق: 
 

احْلُسَ   -  4085 أَبُو  َأْخرَبانَ َأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  ْبُن  ثَ نَا    يلُ اعِ ِإَسَْ   نْيِ  الصَّفَّاُر، َحدَّ حُمَمٍَّد  َعبْ ْبُن  ثَ نَا  َمْنُصوٍر، َحدَّ ْبُن  الرَّزَّاِق، َأمْحَُد  ُد 
ُ عَ و، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ نَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرٍ َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعْن قَ تَاَدَة، أَ  ، َما َشَكَر  ْكرِ ش  احْلَْمُد رَْأُس ال  َلْيِه َوَسلََّم: " َصلَّى اَّللَّ

  " هللاَ َعْبٌد اَل ََيَْمُدهُ 
 أنه منقطع.رجاله ثقات إال # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حمَُ َد ْبُن َعِديٍّ ، َأْخرَباََن أَبُو َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  4086 َبَسَة، َحدَّثَ نَا ُسَليْ   مَِّد ْبنِ ، َحدَّ ْبُن َسَلَمَة،   انُ مَ َعن ْ
ثَ نَا حمَُ  ْبِن اْلُمِغريَِة، َوحُمَمَُّد ْبُن عَ ُد ْبُن حُمَمَّدِ َوَأمحَْ  ثَ نَا ُسَلْيُم ْبُن ُعْثَماَن، َحدَّ ْعُت َأاَب أَُماَمَة، ي َ مَُّد ْبُن زاَِيٍد، قَاَل:  ْوٍف، َحدَّ ُقوُل:  َسَِ

 َمْلُجوَمٍة يف َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ رٍَّة، َكاَنْت َلهُ ِمْثَل ِماَئِة فَ َرسٍ ْمُد َّللَِِّ ِمائََة مَ َمْن قَاَل: احلَْ "   َم: َعَلْيِه َوَسلَّ  هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَل َرُسولُ 
 " 

  يف َمكََّة " َحرُ نْ َكاَنْت َلهُ ِمْثَل ِمائَِة َبَدنٍَة ت ُ   حِبَْمِدِه ِمائََة َمرٍَّة،: ُسْبَحاَن هللِا وَ قَاَل: " َمْن قَالَ  نَاِدِه،َوِبِِسْ 
 ٍة، َكاَنْت َلهُ ِمْثَل ِعْتِق ِماَئِة رَقَ َبٍة ".  رَبُ ِماَئَة َمرَّ " َمْن قَاَل: هللاُ َأكْ َوِبِِْسنَاِدِه، قَاَل: 

 زاَِيٍد "  َعْن حُمَمَِّد ْبنِ ُن ُعْثَماَن اْلَفْوزِي ، تَ َفرََّد ِبِه: ُسَلْيُمان بْ " 
 ا. ضعيف جد# قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَ ٍم، ابِ ُمْكرَ   اِفُظ، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبنِ اِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  4087 ا ُسَلْيُمان  ْلَبْصَرِة، َحدَّ
َبَة، حَ يِد هللِا اْلغَْياَلِن  ْبُن ُعبَ  ْبُن قُ ت َي ْ َأيِب  ثَ نَ دَّ ، َحدَّثَ نَا َسْلُم  أَ بَ ْلٍج، َعْن ُمصْ ا ُشْعَبُة، َعْن  َأنَّ  أَبِيِه،  ْبِن َسْعٍد، َعْن  ْعَرابِيًّا قَاَل  َعِب 

ُ َعَلْيِه وَ  َفعَ َسلََّم: َعلِّْمِِن ُدَعاءً لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اأْلَْمُر ُكل هُ    ْيَك يَ ْرِجعُ ِإلَ وَ    احْلَْمُد ُكل ُه،ُقِل: اللُهمَّ َلكَ   ِِن بِِه، قَاَل: "، َلَعلَّ هللاَ َأْن يَ ن ْ
 " 

 ال بأس به. قق: إسناده المح # قال
 

أَبُو احلَْ َأخْ   -  4088 احْلَاِفُظ، أخربان  أَبُو َعْبِد هللِا  َأمْحَدَ رَباََن  ْبُن  اْْلَطَّ َسِن حُمَمَُّد  ْبِن  اأْلَْنَصاِري   ْبِن حُمَمَِّد  بِب َْغَداَد، حَ اِب  ثَ نَا ،  دَّ
، َحدَّثَ نَا َخالِ ُن احْلََسِن ابْ  ُعب َْيُد هللاِ  ثَ نَا اْبُن َأيِب ْلَمالَّ اٍر، َعْن َأيِب َسِعيٍد ِذْئٍب، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيسَ ُد ْبُن يَزِيَد، َحدَّ

، َأنَّ رَُجاًل، قَ اْلُْ  ُ َعَلْيهِ اَل لِلنَِّبِّ َصلَّ ْدرِيِّ اَلُم، قَاَل: " نَ َزَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ ْدُعو ِبِه يف َصاَلِت؟،  اِء َخرْيًا أَ عَ لد   َوَسلََّم: َأي  اى اَّللَّ
ْمُر  اأْلَ   عُ ُه، َوإِلَْيَك يَ ْرجِ َك اْْلَْلُق ُكل  ُمْلُك ُكل ُه، َولَ حْلَْمُد ُكل ُه، َوَلَك الْ الصَّاَلِة: اللُهمَّ َلَك ا  فَ َقاَل: ِإنَّ َخرْيَ الد َعاِء َأْن تَ ُقوَل يف 

 ُكلِِّه ".   ُكلِِّه َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن الشَّرِّ  ، َأْسأَُلَك ِمَن اْْلرَْيِ ُكل هُ 
  َأيِب ِذْئٍب " رِي ، َعِن اْبنِ َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلُعمَ قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: " تَ َفرََّد ِبِه: 

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

ثَ نَا َأيِب ْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َأْخربََ ، َأْخرَباََن أَبُو بَ  هللِا احْلَاِفظُ ْبدِ عَ   َأْخرَباََن أَبُو  -  4090 ثَ نَا اَن َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي ، َحدَّ ، َحدَّ
قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل:ْبِن اْلُمْنكَ ِد  مَّ مُحَْيٍد، َعْن حمَُ   مَُّد ْبُن َأيِب ْيٍس، َحدَّثَ نَا حمَُ َة َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ق َ أَبُو ُمَعاِويَ 

ُ َعلَ  اهِبَا، وَ  ث َ َة َجدََّد هللاُ لَهُ قَاَْلَا الثَّانِيَ ُشْكَرَها، فَِإْن  َّللَِِّ ِإالَّ َوَقْد َأدَّىْعَمٍة، فَ َقاَل: احْلَْمُد ْيِه َوَسلََّم: " َما أَنْ َعَم هللاُ َعَلى َعْبٍد ِمْن نِ اَّللَّ
 َر هللاُ َلهُ ذُنُوبَهُ " قَاَْلَا الثَّالَِثَة َغفَ  فَِإنْ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

، بِن َْيَسابُوَر،  ْبِد الرَّمحَْ َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو عَ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبنُ   -  4092 يَم ْبُن َأمْحََد ْبِن  اهِ بْ رَ َوأَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن إِ ِن الس َلَمي 
ثَ نَا َعِلي  اَن، َحدَّثَ نَا أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد بْ تُ رَْكاَن، هِبَْمدَ  ثَ نَا    ُن حُمَمٍَّد الرَّفَّاء اْْلََرِوي ، َحدَّ َعزِيِز، َعْن َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الْ ْبُن ُمْشَكاَن، َحدَّ

ْبِن طَْهمَ ِإبْ رَ  الز  اِهيَم  َأيِب  َعَلْيِه َوَسلََّم: "، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ، َعْن َجاِبرٍ رْيِ بَ اَن، َعْن   ُ نِْعَمةٌ    َصلَّى اَّللَّ َعُم َعَلْيِه  يُ ن ْ ِمْن َعْبٍد  َما 
هللاَ  احْلَْمُد  فَ َيْحَمِد  ِإالَّ َكاَن  ا   قَاَل:   ." َها  ِمن ْ رَ أَْفَضَل  َأمْحَُد  " كَ لشَّْيُخ  هللاُ:  امِحَهُ  هِبََذا  رُِوَي  َواِبلَّ سْ إْلِ َذا  َمْوُصواًل  نَاِد  َلُه،  قَ ب ْ ِذي 

ُ ْسَنًدا. َواْلَمْحُفوُظ َعِن احْلََسِن مُ   ُأْخَرى "  َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرِساًل ِمْن قَ ْوِلِه َمرًَّة، َوَعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ِبْشرَ   -  4093 ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن حمَُ ،  انَ َأْخرَباََنه  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن مَ مٍَّد  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  الرَّزَّاِق،  الصَّفَّاُر، َحدَّثَ نَا  ثَ نَا َعْبُد  ْنُصوٍر، َحدَّ
َمًة، َفَحِمَد هللاَ  َلى َعْبٍد نِعْ عَ   : " َما أَنْ َعَم هللاُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللِا َصلَّى اَّللَُّ َسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َمُر، َعْن رَُجٍل، َعِن احلَْ َأْخرَباََن َمعْ 

َها، ِإالَّ َكاَن مَحُْد هللِا تَ َعاىَل َعلَ  َها َكائَِنًة َما َكاَنْت " ي ْ   َأْعظََم ِمن ْ
 . مرسل وفيه رجل لم يسمإسناده  # قال المحقق:
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بَاِن  هللاِ   يِب ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن أَ   -  4098 ثَ نَا أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد بْ  حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّي ْ ُن َعْبِد ، َحدَّ
 َعَلْيِه اَّللَُّ ى  بِِه النَِّب  َصلَّ اَن ِمَّا يَْدُعو  ْنَكِدِر، قَاَل: كَ ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلمُ ، حدثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ اْلَوهَّاِب، َأْخرَباََن َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ 

لٌَة َعَلى َأنَّ  َما تَ َقدََّم، َوِفيِه َداَل َوُحْسِن ِعبَاَدِتَك ". " َوَهَذا اْلُمْرَسُل َشاِهٌد لِ مَّ َأِعِنِّ َعَلى ُشْكِرَك َوذِْكِرَك  َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " اللهُ 
 ِه " تِ ونَ َمَتِه ِإالَّ ِِبَعُ ِر هللِا َعَلى نِعْ  َيِصُل ِإىَل ُشكْ اْلَعْبَد اَل 

 . ت والحديث مرسلرجاله كلهم ثقا# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حمَُ ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد  َأْخرَباََن َعلِ   -  4104 َبَة، َحدَّ   مَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبنِ ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ ِميِد  ثَ نَا َعْبُد احلَْ َأيِب َشي ْ
ٍب، َعِن ِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأيِبِّ ْبِن َكعْ َن، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد بْ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأابَ َصاِلٍح، َحدَّ و  أَبُ ْبُن َصاِلٍح  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، النَِّبِّ َصلَّى  ُمهُ كِّْرُهْم أبَِ ذَ  نْ َلْيِه السَّاَلُم: أَ  ِإىَل ُموَسى عَ قَاَل: " أَْوَحى هللاُ اَّللَّ ِم هللِا. َوَأايَّ  نِْعَمٌة "   ايَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ث َ َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل حُمَمَُّد ْبُن َنْصَروَ   -  4105   َق إِبْ َراِهيُم ْبنُ اَن أَبُو ِإْسَحا، بُِبَخاَرى، َأْخربََ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َخْنبٍ ْيِه اْلَمْرَوِزي ، َحدَّ
إِ َحاَق احْلَريب سْ إِ  أَبُو وَِكيٍع،  ، َحدَّثَ نَا ُموَسى ْبُن  الْ َْسَاِعيَل، َأْخرَباََن  أَبُو  َوَأْخرَباََن  الرَّمْحَِن، ح.  َأيِب َعْبِد  الرَّمْحَِن  َعْن  ْبُن َقاِسِم َعْبُد 

َأْخربََ  هللِا،  ْبُن  ُعب َْيِد  َأمْحَُد  ثَ نَ اَن  َحدَّ ْبنُ َسْلَماَن،  هللِا  َعْبُد  حَ   يِب أَ   ا  نْ يَا،  ِإَسَْ الد  ْبُن  ُعَمُر  ثَ نَا  ِإسْ دَّ ثَ نَا  َحدَّ اْْلَْمَداِن ،  ْبُن  اِعيَل  َحاُق 
، َعِن الن    الرَّمْحَِن الشَّاِميِّ، عَ ِعيَسى، َعْن َأيِب وَِكيٍع، َعْن َأيِب َعْبدِ  َعَلْيِه   وُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، قَاَل: قَاَل َرسُ ْعَماِن ْبِن َبِشريٍ ِن الشَّْعِبِّ

، َعِن النَّ َويف رَِوايَِة اْلمَ   َم:َوَسلَّ  َوتَ رُْكَها ُكفْ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " التََّحد ُث بِِنَعِم هللاِ ِبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْرَوِزيِّ َيْشُكِر  ُشْكٌر،  َوَمْن اَل  ٌر، 
 َكٌة َواْلُفْرقَةُ َعَذاٌب " اَل َيْشُكِر هللاَ، َواجْلََماَعةُ بَ رَ  َمْن اَل َيْشُكِر النَّاسَ ايَِتِه: " وَ رِوَ   أَبُو اْلَقاِسِم يف اْلَكِثرَي ". زَادَ  ِليَل اَل َيْشُكرِ اْلقَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، َأْخرَباََن حمَُ ْبِد الرَّمْحَِن الس َلمِ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  4111 أَبُو َبْكِر ْبُن   ، َحدَّثَ نَااَن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ْخربََ مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن، أَ ي 
َبَة، َحدَّ  ُ َعلَ ، َأنَّ النَِّبَّ  ِن اأْلَْسَوِد ْبِن ُسَرْيعٍ ْسِكنٍي، َعِن احْلََسِن، عَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمْصَعٍب، َحدَّثَ نَا َساَلُم ْبُن مِ َأيِب َشي ْ ْيِه َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَك، َواَل أَتُوُب ِإىَل حُمَمٍَّد، اللُهمَّ ِإّنِ أَتُوُب إِ  رٍي، فَ َقاَل:سِ أبَِ  َوَسلََّم أََتى  َعْرَف احْلَقَّ أِلَْهِلِه " فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ث َ رَباََن َأمْحَدُ َأخْ ،  ِن ْبُن ُعب َْيِد هللاِ  َعْبُد الرَّمحَْ َأْخرَبانَ   -  4115 نْ يَا، ْبُن َسْلَماَن، َحدَّ ثَ نَا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلَن   نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد  َحدَّ
ثَ نَا مَحَّ ثَ نَا اْلُمَؤمَُّل ْبُن إِ اْلَمْرَوزِي ، َحدَّ  ثَ نَا مُحَْيدٌ اُد ْبُن َسَلَمَة،  َْسَاِعيَل، َحدَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ ِن َحِبيٍب، عَ  بْ ْلقِ الطَّوِيُل، َعْن طَ   َحدَّ

ُ َعَلْيِه وَ  نْ يَا َواآْل َسلََّم، قَاَل: " َأْرَبٌع َمْن أُْعِطي َُهنَّ فَ َقْد أُعْ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ بََدٌن  ِلَساٌن َذاِكٌر، وَ ِخَرِة: قَ ْلٌب َشاِكٌر، وَ ِطَي َخرْيَ الد 
 َمالِِه "   ْواًن يف نَ ْفِسَها َواَل  تَ ْبِغيِه خَ  اَل َجةٌ ِء َصاِبٌر، َوَزوْ َعَلى اْلَباَل 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َوأَ   -  4116 احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  ْبُن احلَْ َوَأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَ بُو  ثَ نَا  قَااَل َحدَّ ُهوَ َسِن،  اْلَعبَّاِس  اأْلََصم ، َحدَّ بُو  ْبنُ   حُمَمَُّد    ثَ نَا 
ثَ نَا َسِعيُد بْ اَق الصَّغَاِن  ْسحَ إِ  َثِِن اْبُن زَْحٍر، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُن َأيِب َمْرمَيَ، َأْخرَبَِن ََيََْي  ، َحدَّ يِب َعْبِد  يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم أَ ْبُن أَي وَب، َحدَّ

أَُماَمَة،  الرَّمْحَِن، َعنْ  َأيِب  ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل: "ْيِه َوَسلَّمَ َعلَ    هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: قَاَل َرُسولُ   َوِلَساٌن      َذاِكٌر، اَي ُمَعاُذ، قَ ْلٌب َشاِكٌر، 
 ا اْكت َن ََز النَّاُس " يَاَك، َوِديِنَك َخرْيٌ، مَ َوَزْوَجٌة َصاحِلٌَة تُِعيُنَك َعَلى َأْمِر ُدن ْ 

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو بَ احلَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4117 ، ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإَْسَاِعيَل اأْلَْشَعِري    ِس َأمْحَدُ يِب َدارٍِم، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاْكِر ْبُن أَ اِفُظ، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ  لس َلِمي ، أخربان زَاِهُر  رَّمْحَِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ا الِد  بْ أَبُو عَ    اْلُمَعلَّى، ح، َوَأْخرَبانَ اُل، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ ِمْهَراَن اجْلمَّ   َحدَّ

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو اْْلََجرِ ْبُن َأمْحَدَ  ثَ نَا حُمَمَُّد بْ  اْلَفِقيُه، َحدَّ َثَمَة، َعنْ لَّى، َعْن زاَِيِد مَُّد ْبُن اْلُمعَ ُن مُحَْيٍد، َحدَّثَ نَا حمَُ ي ، َحدَّ  يِب  أَ ْبِن َخي ْ
ُ  ، قَاَل: الس َلِمي  يف رَِوايَِتِه:   َعْبِد هللِا ْبِن سخربَةَ َداُوَد، َعنْ  بْ تُِلي َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن ا َعْن سخربََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َعِلي  ْبُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ". َوَرَواهُ أَْيًضا ولَِئَك َْلُُم اأْلَْمُن َلُه. قَاَل: أُ َما : فَاْست َْغَفَر، ِقيلَ  فَ َغَفَر، َوظََلمَ  َفَشَكَر، َوظُِلمَ  َفَصرْبَ، َوأُْعِطيَ 
. َولَْيَس اِبْلَقوِ حَبٍْر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمَعلَّى الْ  . َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آخِ ُكويفِّ  َر َكَمايِّ

 ضعيف جدا. ده حقق: إسنا# قال الم
 

احلَْ أَ   انَ َأْخربََ   -  4118 الْ بُو  حُمَمٍَّد  ْبُن  َعِلي   حمَُ َسِن  ْبُن  احْلََسُن  َأْخرَباََن  ِإْسحَ ُمْقِرُئ،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  َحدَّ ِإْسَحاَق،  ْبِن  اَق مَِّد 
اْلُمَسيِِّب، َعْن   َمَلَة، َعْن َسِعيِد ْبنِ ِن ْبِن َحرْ محَْ الرَّ اِشٍد، َعْن َعْبِد  ثَ نَا ُعَمُر ْبُن رَ َمْخُزوِمي ، َحدَّ نَا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد الْ الت ْسرَتِي ، َحدَّث َ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأيِب ُهَريْ َرَة، قَ  اَن يف َكَنِفِه  حَمَب ََّتُه، وَكَ مْحَِتِه، َوَأرَاهُ ٌث، َأْدَخَلهُ هللاُ يف رَ َم: " َمْن َكاَنْت ِفيِه َثاَل اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْسنَاُد أَْيًضا َضِعيفٌ ، َوِإَذا َغِضَب َفرَتَ ". َوَهَذا اإْلِ َر، َوِإَذا َقَدَر َغَفرَ ا أُْعِطَي َشكَ ذَ  إِ َمنْ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو عَ   -  4119 َوأَ َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َشاْبِد  ْبِن  َعِليِّ  َعْبدُ بُو  حُمَمٍَّد  أَبُو  ثَ نَا  ْبنُ  هللاِ َذاَن، َحدَّ اْلفَ     ُدُرْست ََوْيِه  ْبِن  اِرِسي ، َجْعَفِر 
ثَ نَا يَ ْعُقوُب بْ  ثَ نَا ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد، َمْوىَل َعْبِد اُن ُسفْ َحدَّ ِن ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ دَّثَ نَا حُمَمَُّد  ُعْثَماَن اْلَمِديِِن ، حَ   لرَّمْحَِن ْبِن َأاَبَن ْبنِ يَاَن، َحدَّ

، َعِن اْبِن عَ  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، عَ ُقَرِشي ، َعنْ الْ ٍب ْبِن َأيِب ِذئْ  ُ َعَليْ ْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ِه َوَسلََّم: "  بَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
وَل هللِا؟، قَاَل: " َمْن ِإَذا ِقيَل: َوَما ُهنَّ اَي َرسُ بَِّتِه "،   حمََ يف   ِتِه، َوَأْدَخَلهُ  َعَلْيِه ِبَرمحَْ يف َكن ََفِه، َوَسرتََ  ُكنَّ ِفيِه، آَواهُ هللاُ  َثاَلٌث َمنْ 

اَن، َوُهَو َأاَبَن ْبِن ُعْثمَ ىَل َمْرَواَن ْبِن  هُ ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد َموْ َكَذا، قَاَل: َوقَاَل َغريُْ    َشَكَر، َوِإَذا َقِدَر َغَفَر، َوِإَذا َغِضَب َفرَتَ "أُْعِطيَ 
َأْهلِ ُهو َشْيٌخ َمَْ  ي ُ   ٌل ِمْن  َما اَل  بْ ِمْصَر يَ ْرِوي  بْ تَاَبُع َعَلْيِه َوُهَو َغرْيُ ُعَمَر  الَِّذي يَ ْرِوي، َعْن ََيََْي  اْلَيَماِميِّ  َأيِب َكِثرٍي،. ِن رَاِشٍد  ِن 

َعبْ َوَرَواهُ  ْبُن  ُمطَرُِّف  أَْيًضا  ُمصْ   أَبُو  هللِا  اْلَمِديِِن  ِد  ذِ َعٍب  َأيِب  اْبِن  َعِن   ٍب. ئْ ، 
 

اْلَماَأْخربََ   -  4120 َسْعٍد  أَبُو  ْبنُ اَن  َأمْحََد  أَبُو  َأْخرَباََن  َأيِب صَ لِيِِن ،  ْبِن  َداُوَد  ْبُن  َأمْحَُد  ، َحدَّثَ نَا  َعِديٍّ أَبُو ُمصْ   َعٍب  اِلٍح، َحدَّثَ نَا 
 ذََكَرهُ بَِنْحِوهِ يِب ِذْئٍب، فَ  أَ ْبنِ َعْبِد الرَّمْحَِن  ِِن حُمَمَُّد ْبنُ  ُمطَرٌِّف، َحدَّثَ اْلَمِديِِن  يُ َلقَّبُ 
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نَاجَّاُر احْلَاِفُظ،  حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ النَّ ، َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكٍر   أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي  َأْخرَبانَ   -  4132 ثَ نَا َأْماَلهُ َعَلي ْ ، َحدَّ
ثَ نَا  اُد، َأْخرَباََن َسِعيدُ َنْصٍر اللَّبَّ   نُ  بْ َأمْحَدُ   ْرِدي ، قَااَل: ِز ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاوَ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َحازٍِم، َوَعْبُد اْلَعزِي  ْبُن َداُوَد الز َبرْيِي ، َحدَّ

 َلهُ َفَدَخَل َعَلْيِه،  تَْأَذَن ُسْفيَاُن الث َّْورِي ، فََأِذنَ ِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، فَاسْ  بْ نْيِ سَ ْبِن احلُْ  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ  ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َجْعَفرِ 
ب َُعِِن الس  طَاُن، َوأاََن رَجُ َيطْلُُبَك الس ْل  ْيَك، قَاَل: ِإنََّك رَُجلٌ : اَي ُسْفيَاُن، قَاَل: لَب َّ ُثَّ َجَلَس، فَ َقاَل َجْعَفرٌ  ُه:  ، َوقَاَل َغريُْ انُ ْلطَ ٌل يَ ت ْ

ُ يِب، َعْن َجدِّي، َأنَّ َرسُ اُن: حُتَدِّْث فَأَقُوُم، قَاَل: َجْعَفٌر: َأْخرَبَِن أَ ، فَ ُقْم َغرْيَ َمْطُروٍد. قَاَل ُسْفيَ اتَِّقي الس ْلطَانَ  وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َمْن أَنْ عَ َلْيِه َوَسلََّم، قَ عَ  بِ اَل: "  َعَلْيِه  اْست َْبطَ ٍة، فَ ْلَيْحمَ مَ ِنعْ َم هللاُ  َوَمِن  الّرِْزَق فَ ْلَيْست َْغِفِر هللاَ، َومَ ِد هللاَ،  أَْمٌر فَ ْلي َُقْل: اَل أَ  ْن َحَزبَهُ 

ةَ  ي  َثاَلٍث، َوَأَشاَر َثاَلًَث، َوأَ   نَّ هُ ب َّْيَك، قَاَل: ُخذْ ُسْفيَاُن، قَاَل: لَ َفٌر، فَ َقاَل: اَي  َم ُسْفيَاُن فَ نَاَداهُ َجعْ ِإالَّ اِبهلِل ". ُثَّ قَا  َحْوَل َواَل قُ وَّ
 ْصُبِعِه. " أبُِ 

الز بريِْ  بِِه  مِ تَ َفرََّد  اْلَكاَلُم  َهَذا  َواْلَمْحُفوُظ  َهَكَذا،  َها  َعن ْ نَ ْفِسِه.ي   َجْعَفٍر  قَ ْوِل  آ  ْن  َوْجٍه  ِمْن  رُِوَي  ََنْوَ َوَقْد  َضِعيٍف  رَِوايَِة   َخَر 
". الز َبريِْ   يِّ 

 ضعيف.  نادهإس قق:# قال المح
اْمغَاِن ، َأخْ َأْخرَباََنه أَبُو َمنْ   -  4133 ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حمَُ رَباََن أَبُ ُصوٍر الدَّ ْمنَاِن  ِمْن ِحْفِظِه،  مَُّد ْبُن اْلَقاِسِم السِّ و َبْكٍر اإْلَِْسَاِعيِلي 

ثَ نَا اْْلَِلي  ْمنَا ُل ْبُن َخاِلٍد الث َّ َحدَّ ثَ نَا عِ   ،ِن  َقِفي  السِّ ، َحدَّثَ نَا اْبُن َأيِب َحازٍِم، قَ يَسى ْبُن جعفر قَاِضي الرَّ َحدَّ اَل: ُكْنُت ِعْنَد َجْعَفِر يِّ
 َبرْيِيِّ ْن رَِوايَِة الز  َكَرهُ بَِنْحِوِه مِ لث َّْوِري  اِبْلبَاِب. َفذَ ْذنُُه، فَ َقاَل: ُسْفيَاُن اْبِن حُمَمٍَّد ِإْذ َجاَء إِ 

 فيه من لم أعرفه.  نادهإس قق:# قال المح
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد  ِم، َأْخرَباََن َأمْحَدُ  أَبُو اْلَقاسِ َأْخرَبانَ   -  4135 ، َعْن   ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسنِ نْ يَا، َحدَّثَ نَا حُمَمَّدُ  ْبُن َسْلَماَن، َحدَّ
، َعْن َِهَّ   ِبْشِر ْبنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  طَْلَحَة، َأنَّ رَُجاًل َكاَن َيَِْت ال َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب  ِإْسَحاَق ْبنِ   نْ ، عَ اِم ْبِن ََيََْي السَِّريِّ نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ فَ ي َُقوُل ال لَّى ْيَك. َفَكاَن النَِّب  صَ ُد هللاَ ِإلَ محَْ أَ ُد إِلَْيَك هللَا، وَ  الرَُّجُل: َأمحَْ َبْحَت؟ " فَ ي َُقولُ ْيِه َوَسلََّم: " َكْيَف َأصْ نَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدُعو َفَجاَء يَ ْوًما، فَ َقاَل َلهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ   اَّللَّ ْن َشَكْرتَُه،  ، قَاَل: ِِبَرْيٍ إِ َكْيَف أَْنَت اَي ُفاَلُن؟ "  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َلهُ 

َتدَُع يل، قَاَل:  فَ َتْدُعو يل َوإِنََّك َسأَلَْتِِن اْلي َْوَم فَ َلْم  ُل: اَي َنِبَّ هللِا، ُكْنَت َتْسأَُلِِن َوَسلََّم، فَ َقاَل الرَّجُ    َعَلْيهِ اَّللَُّ   ىَكَت النَِّب  َصلَّ َفسَ 
  " ْكرِ َفَشَكْكَت يف الش  أَْلُتَك اْلي َْوَم هللَا، َوِإّنِ سَ   ُكْنُت َأْسأَُلَك فَ َتْشَكرُ " ِإّنِ  

 فيه انقطاع...  رجاله فيه ثقات لكن# قال المحقق: إسناده 
 

أَبُ   -  4144 َسْلمَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َأْخرَباََن   ، احْلريفِّ اْلَقاِسِم  َعْبُد هللاِ و  ثَ نَا  الد نْ يَا،اَن، َحدَّ َأيِب  ْبُن  ْبنُ     ُعَمُر  احْلَاِرِث    َحدَّثَ نَا  َأيِب 
ْبنُ   نَاث َ ْمَداِن ، َحدَّ اْلَْ  أَبُو مُ َسْلُم  ثَ نَا  ْبُن ِعيَسى احْلِْمصِ  قَاِدٍم، َحدَّ الز ْهرِ َعاِويََة َهاِشُم  ُمْسِلٍم، َعِن  ْبُن  احْلَاِرُث  َأْخرَباََن   ، ، َعْن ي  يِّ

ُ عَ ٍك، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِ أََنِس ْبِن َمالِ   الَِّذي َسوَّى َخْلِقي  ، قَاَل: " احْلَْمُد َّللَِّ يف اْلِمْرآةِ  هِ ْجهِ َذا َنظََر ِإىَل وَ َلْيِه َوَسلََّم إِ  َصلَّى اَّللَّ
 اْلُمْسِلِمنَي " َكرََّم ُصورََة َوْجِهي َفَحسَّن ََها، َوَجَعَلِِن ِمَن فَ َعَدلَُه، وَ 

 ضعيف. ق: إسناده # قال المحق
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ثَ نَا َعِلي  ْبُن ُشعَ   ْبدُ عَ   نَا، َحدَّث َ َقاِسِم، َأْخرَباََن َأمْحَدُ َوَأْخرَباََن أَبُو الْ   -  4145 ثَ نَا اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، قَ   ْيٍب،هللِا، َحدَّ اَل: بَ َلَغِِن،  َحدَّ
ُ َعَلْيِه  يِه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِ َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِ  َن   الَِّذي َحسَّ َّللَِّ قَاَل: " احْلَْمُد    َر يف اْلِمْرآِة،َوَسلََّم ِإَذا نَظَ  َصلَّى اَّللَّ

 اَن ِمِنِّ َما َشاٌن ِمْن َغرْيِي " َخْلِقي َوُخُلِقي، َوزَ 
 رجاله ثقات لكنه منقطع. ال المحقق: إسناده # ق

 

ث َ ْبِد هللِا احلَْ اَن أَبُو عَ َأْخربََ   -  4146 ثَ نَا َأيِب، بِيِع ْبِن طَاِرقٍ رَّ ال   ، َحدَّثَ نَا طَاِهُر ْبُن َعْمرِو ْبنُ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم  اِفُظ، َحدَّ ، َحدَّ
ُ َعلَ صَ  ا، فَ َقاَل َلهُ النَِّب  َما يُ ْنِعُم رَب  نَا َكِثريً َأنَّ رَُجاًل قَاَل: احْلَْمُد َّللَِِّ رَبِّنَا َكِثريًا كَ َأْخرَبَِن السَِّري ، َعِن احْلََسِن،  " ِإنَّ ْيِه َوَسلََّم: لَّى اَّللَّ

 ِثريًا " كَ   كَ هللاَ لَُيِحب  
 أعرفه. ه من لم مرسل وفي# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبنُ ُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُ  -  4147 ثَ نَ اْلَفْضِل اأْلَسْ   ، َحدَّ ا َفاِطي، َحدَّ
ثَ نَ أُ   يِب ِإَْسَاِعيُل ْبُن أَ  ِه َحِكيِم ْبِن أيب َحرََّة، َعْن َسْلَماَن اأْلََغرِّ،اَلٍل، َعِن اْبِن َأيِب َحرََّة، َعْن عَ ا ُسَلْيَماُن ْبُن بِ َوْيٍس، َحدَّ َعْن َأيِب   مِّ

، َعِن النَّ ُهَريْ َرَة، اَل   ِإالَّ َوَرَواهُ اْبُن َوْهٍب،    اِبِر ".َما لِلصَّائِِم الصَّ   لشَّاِكِر ِمْثلُ  اِعمِ َم، قَاَل: " لِلطَّا َعَلْيِه َوَسلَّ  َصلَّى اَّللَُّ ِبِّ َأْعَلُمهُ 
 : " ِمَن اأْلَْجِر ".  َة، ِبِِْسنَاِدِه. َوقَالَ َلْيَماَن، َعْن حُمَمَِّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َحرَّ َعْن سُ 

اْلَعزِ  َعْبُد  َعنْ َوَرَواهُ  حُمَمٍَّد،  ْبُن  ْبنِ   يِز  هللِا،  ْبدِ عَ   حُمَمَِّد  َعنْ   َحرََّة،  َأيِب  اْبِن  عَ َعِن  َحرََّة،  َأيِب  ْبِن  َحِكيِم  ِه  َعمِّ َسَنَة   ْبِن  ِسنَاِن  ْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اأْلَْسَلِميِّ َصاِحِب النَِّبِّ صَ  ُ َعَلْيِه وَ ا  َم، َعِن النَِّبِّ َصلَّى لَّى اَّللَّ رََّة، َعْن  اْبِن َأيِب حَ َعنِ ،  َعْن َعْبِد اْلَعزِيزِ   َسلََّم. َوِقيلَ َّللَّ

النَِّبِّ أَبِيِه، عَ  ْبِن َسَنٍة، َعِن  َعَلْيِه َوَسلََّم.  ْن ِسنَاِن   ُ بْ   َصلَّى اَّللَّ بْ ِن ُعْقَبَة، َعْن َحكِ َوَرَوى َعْن ُموَسى  َأيِب يِم  بَ ْعِض  ِن   َحرََّة، َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ق َ َأْصَحاِب النَِّبِّ   . ِلهَ وْ  َصلَّى اَّللَّ

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن  َأْخرَباََن َعْبُد الرَّمْحَِن،    -  4154 ثَ نَا َشاذ  ْبُن فَ يَّاٍض، َعِن احْلَاِرثِ حَ   اْلَعبَّاُس ْبُن َجْعَفٍر،َأْخرَباََن َأمْحَُد، َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا، َحدَّ  دَّ
نَا أُم   ثَ ت ْ َها، َعِن النَِّبِّ َصلَّ اِن، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ عَ ْعمَ ن   ال  ْبِن ِشْبٍل، قَاَل: َحدَّ ثَ ت ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ نُوًحا  ْنها، َحدَّ ى اَّللَّ

، قَ ْيِه السَّاَلُم مَلْ يَ ُقْم َعلَ  َتُه، َوأَ  الَِّذي َأذَ َل: احْلَْمُد َّللَِّ اَعْن َخاَلٍء َقط  ِإالَّ  ِنِّ َأَذاهُ " َجَسِدي، َوَأْخَرَج عَ  ْمن ََفَعَتهُ يف ى بْ قَ اَقِِن َلذَّ
 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

، َأخْ   -  4162 ثَ نَا َعْبُد هللاِ رَباََن َأمْحَُد ْبُن َسْلمَ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلَريفِّ ن ْ اَن، َحدَّ اَن  ْخربََ أَ   َحدَّثَ نَا َعِلي  ْبُن اجْلَْعِد،  يَا، ْبُن َأيِب الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َشرِ   اِبٍر، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، قَاَل َكانَ ٍق، َعْن جَ ُفَضْيُل ْبُن َمْرزُو  ْمُد َّللَِِّ َب اْلَماَء، قَاَل: " احلَْ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ".  ًجا ِبُذنُوبِنَااا جلَ  َيَْعُلهُ َماحلًِ ِبَرمْحَِتِه، َوملَْ َعْذاًب فُ َراًَت  الَِّذي َجَعَلهُ 
 ضعيف والحديث مرسل. ده # قال المحقق: إسنا
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احْلََسِن ْبِن  ْلُمَؤمَِّل ْبِن حُمَمَُّد ْبُن ا رٍ ي ، َأْخرَباََن أَبُو َبكْ ِن َعْبَداَن الن َّْيَسابُورِ  أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد بْ َأْخرَبانَ  - 4165
اْلَفْضُل  دَّ حَ   ِعيَسى، اْلب َي ْ ثَ نَا  حُمَمٍَّد  ْبُن صَ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا  َحدَّ  ، َحْلَهِقيِّ َأيِب  َعْن  َصاِلٍح،  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  َثِِن  َحدَّ ْبُن اِلٍح،  يَزِيُد  َبٍس 
ْعُت أُ َمْيَسَرةَ  ْرَداِء،  مَّ ، أَنَّهُ قَاَل: َسَِ ْرَداِء، ي َ   تَ ُقوُل: َسَِْعتُ  الدَّ ْعُت أابَ ولُ قُ أاََب الدَّ َعْتهُ يُ اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَُّ  : َسَِ َكنِّيِه   َعَلْيِه َوَسلََّم َما َسَِ

هللاَ  ِإنَّ   " يَ ُقوُل:  بَ ْعَدَها،  َواَل  َلَها  اَي  قَ ب ْ قَاَل:  َوَجلَّ،  َعزَّ  ِإّنِ   َمْرمَيَ  اْبَن  أُ ابَ   ِعيَسى  بَ ْعَدَك  َأَصاِعٌث  ِإْن  َيُِب وَن  مًَّة  َما  وا دُ محَِ هَبُْم 
 ِعْلَم؟، َذا َْلُْم َواَل ُحْلٍم َواَل  ِحْلَم َواَل ِعْلَم.، قَاَل: اَي َربِّ َكْيَف َيُكوُن ْلَ َيْكَرُهوَن اْحَتَسُبوا َوَصرَبُوا، َواَل ِإْن َأَصاهَبُْم َما َوَشَكُروا، وَ 
 ْلِمي " ِمْن ِحْلِمي َوعِ  مْ قَاَل: أُْعِطيهِ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلَْ   -  4166 َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  َأخْ َأْخرَباََن  اْلُمَؤذُِّن،  َعِليٍّ  ْبُن  ثَ نَااِلِق  َخْنٍب، َحدَّ ْبُن  َبْكِر  أَبُو  هللِا    رَباََن  اَعْبُد  رَْوٍح    ْلَمَداِئِِن ، ْبُن 
َعا ثَ نَا  ق َ َحدَّ ثَ نَا  ، َحدَّ َعِليٍّ ْبُن  ْبنِ ِصُم  َحِبيِب  َعْن  الرَّبِيِع،  ْبُن  َعْن سَ   يِب أَ   ْيُس  ُجَبرْيٍ،  ََثِبٍت،  ْبِن  النَِّبِّ  ِعيِد  َعِن  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن 

يُدْ َصلَّ  َمْن  َأوَُّل   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ الَِّذي ى  اجْلَنَِّة  ِإىَل  السَّ َعى  يف  هللاَ  ََيَْمُدوَن  َوالضَّرَّ َن  ". رَّاِء   اِء 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّااَن أَبُو َعْبُد هللِا احْلَاِفُظ،  ْخربََ أَ   -  4167 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، حَ يف آَخرِيَن، َحدَّ دَّثَ نَا َنْصُر ْبُن  ِس ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ
ثَ نَا ُشْعَبُة، َعنْ مَحَّادُ   اِدِه ََنُْوهُ ََثِبٍت، ِبِِْسنَ   ِبيِب ْبِن َأيِب حَ  ، َحدَّ

 ضعيف. : إسناده حقق الم# قال 
 

أَبُ   -  4168 حُمَمَّدُ َحدَّثَ نَا  احْلََسِن  احْلَُسنْيِ  و  ْبُن  اْلَعَلِوي     َداُوَد  ِإْماَلًء    -ْبِن  أَ -َرمِحَهُ هللاُ  طَاِهٍر حمَُ ،  أَبُو  احْلََسِن  ْخرَباََن  ْبُن  مَُّد 
ث َ مَّ اْلُمحَ  ثَ نَا أَبُو ِسنَاَن، َعْن  ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّ   ثَ نَا ِإْسَحاقُ دَّ ، حَ حَمُْموٍد اْلُمْقِرئُ   نَا َحاِمُد ْبنُ ْدآاَبذي، َحدَّ َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن اِزي ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ُعَمَر ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، قَ   َفَشَكَر،  َّللَِّ ُد  ْعِطَي، قَاَل: احْلَمْ ُمْؤِمِن ِإنَّ أُ : " َعِجْبُت لِْلمَ ى اَّللَّ
   َها ِإىَل ِفيِه ".ُن يُ ْؤَجُر َعَلى ُكلِّ َحاٍل َحّتَّ الل ْقَمَة يَ ْرفَ عُ : احْلَْمُد َّللَِِّ َفَصرْبَ فَاْلُمْؤمِ ِإنَّ ابْ تُِلَي، قَالَ وَ 

 ْعنَاهُ ، ِبَِ دٍ اِر ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن ُعَمَر ْبِن َسعْ ُر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلِعيزَ  َمْعمَ َوَرَواهُ 
 قوي.# قال المحقق: إسناده 

 

  نَا اللَّْيُث َعنِ ث َ ثَ نَا اْبُن بَُكرْيٍ، َحدَّ ثَ نَا اْبُن ِمْلَحاَن، َحدَّ  ْبُن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   -  4175
، َعْن َأيِب ْقربُِ مَ َعْن َعْمرٍو، َعِن الْ   اْبِن اْْلَاِد، ُ عَ  ُهَريْ َرَة، قَاَل:  يِّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َسَِ

ب َْيِه "زُِع نَ ْفَسِه مِ ِن، َوَأاَن أَنْ دُ ْنزَِلِة ُكلِّ َخرْيٍ ََيْمَ وُل: َعْبِدي اْلُمْؤِمُن ِبَِ يَ قُ   .  ْن َبنْيِ َجن ْ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َهَكَذا و ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعْن َسِعيٍد اْلمَ َوَرَواهُ اْلَولِيُد أَْيًضا، َعْن َعْمرِ   ْقرُبِيِّ

 رجاله ثقات. اده # قال المحقق: إسن
 

َهٍق، َأخْ بُو َمْنُصوٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ  رَباََن أَ َأخْ   -  4178 اَمغَاِن  نَزِيُل بَ ي ْ   َْسَاِعيِليٌّ، َحدَّثَ نَا أَبُو يَم اإْلِ ِإبْ َراهِ   ٍر َأمْحَُد ْبنُ  أَبُو َبكْ انَ ربََ الدَّ
ابِ  الن  ْعَماِن  ْبِن  َداُوَد  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  الصَّ َعْبِد  ث َ ْلَبْصَرَة، َحدَّثَ نَا  َمْسُعوٍد، َحدَّ ْبُن  انَ ْلُت  ْبُن  ُعْقَبةُ  ْبُن  ْلُمِغريَِة، َحدَّ ا  ِإْسَحاُق   أيب ثَ نَا 
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بَ إِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َبِشرِي ْبِن اْْلََصاِصَيِة، قَالَ   اِن ، َعْن أَبِيِه،ْسَحاَق الشَّي ْ َسِمْعُتهُ  ، فَ َلِقيُتهُ اِبْلَبِقيِع فَ : أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َك؟ ". قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا طَاَل يل: " أَنَ ْعُش َقَدمُ َشْسِعي فَ َقاَل  َع  طَ ْلُمْؤِمِننَي " فَانْ قَ الدِّاَيِر ِمَن اُم َعَلى َأْهِل  اَل يَ ُقوُل: " السَّ 

  َأنَّ يَعَة قَ ْوٍم يَ َرْوَن  ِمْن َبنْيِ رَبِ   ىَل اإْلِْساَلمِ إِ   الَِّذي َأَخَذ بِنَاِصَيِتكَ رُي: " َأاَل حَتَْمِد هللاَ  ُزوَبيِت، َوََنَْيُت َعْن َداِر قَ ْوِمي. فَ َقاَل اَي َبشِ عُ 
َها "كَِّت اأْلَْرُض ِِبَنْ َلْواَلُهُم انْ فَ    َعَلي ْ

 ن لم أعرفه. فيه م# قال المحقق: إسناده 
 

ْمَساُر،  َأْخرَباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن عُ   -  4179 َحدَّثَ نَا   ا،يَ ن ْ يِب الد  َحدَّثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن أَ   ُد ْبُن َسْلَماُن اْلَفِقيُه،َأْخرَباََن َأمحَْ ب َْيِد هللِا السِّ
ْعُت َأاَب اأْلَْشَهِب، عَ  اْلَمِديِِن ، َحدَّثَ نَا اْلُمْعَتمِ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ  عَ ُر ْبُن ُسَلْيَماُن، قَاَل: َسَِ  َنِب  هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ِن احْلََسِن، قَاَل: َسَِ

 َد هللاَ َعَلى نِْعَمٍة َعِظيَمٍة " َل: " إِنََّك لََتْحمَ ْساَلِم فَ َقااإْلِ  َلى: احْلَْمُد َّللَِِّ عَ  رَُجاًل يَ ُقولُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 مرسل ورجاله ثقات.ل المحقق: إسناده # قا

 

ُ َعلَ  ُصَقريٍ وِر ْبنِ ْرَساًل، َعْن َمْنصُ َورُوِّينَا أَْيًضا مُ  ىَل   َّللَِِّ الَِّذي َهَداِن إِ احْلَْمدُ   ُل:ُقو ْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَرُجٍل َوُهَو ي َ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
أََمةِ  ِمْن  َوَجَعَلِِن  َوسَ اإْلِْساَلِم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّب   فَ َقاَل  َأمْحََد.  َعِظيًما    َشَكْرَت   "  ". لََّم: 

أَبُو  -  4180 اْلَفِقيهُ طَ   َأْخرَباََن  أَبُ اِهٍر  َأْخرَباََن  اْلَقطَّاَن، ،  َبْكٍر  بْ دَّ حَ   و  َأمْحَُد  ثَ نَ ثَ نَا  يُوُسَف، َحدَّ ذََكَر  ُن  قَاَل:  يُوُسَف،  ْبُن  حُمَمَُّد  ا 
 ُسْفيَاُن، َعْن َمْنُصوِر ْبِن ُصَقرٍي، َفذََكَرهُ 

 . ت والحديث مرسلرجاله كلهم ثقاإسناده لمحقق: # قال ا
 

بْ   -  4185 َعِلي   أَأْخرَباََن  َعْبَداَن،  ْبُن  َأمْحََد  َأمحَْ ُن  بْ دُ خربان  ْبنُ ُن    َأمْحَُد  ثَ نَا  ِمْلَحاَن، َحدَّثَ نَا  إِبْ َراِهيمَ   ُعب َْيٍد، َحدَّ ْبُن   ْبُن  حُمَمَُّد 
الْ  قَاَل:  أَْو  النَّْضِر  ْبِن  حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم  ثَ نَا  َحدَّ اَبِصرُي،  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  َعنْ لْ ُد   ، جَ   َعْرزَِمي  َعْن  الْ أَبِيِه،  َعْبُد  َوُهَو  َأيِب  ِلكِ مَ دِِّه  ْبُن   

ْن ُكنُوِز  َهِذِه مِ . قَاَل:  { ِهَرًة َواَبِطَنةً َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمهُ ظَا}ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ،  ، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس، َعْن ق َ ْيَماَن، َعْن َعطَاءٍ ُسلَ 
رَ  َعْنهُ  َسأَْلُت  َوسَ ِعْلِمي،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  أَ   مَ لَّ ُسوَل   " َفَما سَ قَاَل:  الظَّاِهَرةُ  اْلبَاِطَنةُ مَّا  َوَأمَّا  َخْلِقَك،  ِمْن  ِمْن  وَّى  َسرَتَ  َفَما   

 "  َأْهُلَك َفَمْن ِسَواُهْم َعْورَِتَك، َوَلْو أَْبَداَها َلَقاَلكَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َسرََّة، َحدَّثَ نَا َعمَّاُر ْبُن َشاَذ، أخربان أَبُو ََيََْي ْبُن َأيِب مَ  احْلََسُن ْبُن محَْ  أَبُو حُمَمَّدٍ انَ ربََ  هللِا احْلَاِفُظ، َأخْ اَن أَبُو َعْبدِ َوَأْخربََ   -  4186
َماِلٍك ا َأيِب  َأيِب جْلَْنِب ، وََكاَن قَاِضيً َعْمرِو  ابْ ْبِن َسِعيٍد، َعنِ َعْن ُجَوْيرِبِ    ،ا ِِبَكََّة، َحدََّثِِن  ُسِئَل َعْن بَّاٍس، أَنَّهُ  عَ   نِ  الضَّحَّاِك، َعِن 

ظَاِهَرةً قَ ْوِلِه،   نَِعَمهُ  َعَلْيُكْم  َواَبِطَنًة{ ]لقمان:  }َوَأْسَبَغ  مِ 20  َهَذا  َعبَّاٍس:  اْبُن  َسأَْلتُ [. قَاَل  الَِّذي  خَمُزوِن  هللِا  ْن  َرُسوَل  َعْنهُ   
ُ َعَلْيِه ى َصلَّ   َهَداهُ ِلْلِْساَلِم "  سََّن ِمْن َخْلِقِه، َواْلبَاِطَنةُ َماِهَرُة؟ قَاَل: " َما حَ نِّْعَمةُ الظَّاال َماُت: اَي َرُسوُل هللِا َوَسلََّم، فَ ُقْلاَّللَّ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
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ا  -  4188 أَبُو  ثَ نَا  ِإمْ وَحدَّ  ، اْلَعَلِويِّ أَ حْلََسِن  َأْخرَباََن  بْ اَلًء،  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  َحاِمٍد  احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَ احلَْ ِن  بُو  حُمَمَّدُ َسِن  ََيََْي  ا  ْبُن   
ثَ نَا  ثَ نَا ُأيَبٌّ الذ ْهِلي ، َحدَّ ْبَد هللِا رَبَُه، َأنَّ عَ َعْبِد هللِا، َأخْ  َن، َأنَّ ُعب َْيَد هللِا ْبنَ ، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَسا يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َحدَّ

اِلُح مَِّة اْلَمَلِك َورََجاٌء صَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ زَاَد يف لِ ِإالَّ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  اَل نَ َراهُ َيَْثُ ُرهُ اَن يَ ُقوُل: وَ ، كَ ودٍ ْبَن َمْسعُ 
َوزَاَد يف  مِ ِلمَِّة الشَّْيطَ   الث ََّواِب،  َوقُنوٌط  َوقَاَل:اِن،  اْْلرَْيِ،  َوَجدت ْ  "    َن  فَامحَْ فَِإَذا  اْلَمَلِك  َفْضِلهِ ِلمََّة  ِمْن  َواْسأَلُوهُ  َوِإَذا  ُدوا هللاَ   ،

 مَلْ يُْذُكِر اآْليَةَ هلِل، َواْست َْغِفُروهُ " وَ َوَجدت ْ ِلمََّة الشَّْيطَاِن فَاْسَتِعيُذوا ابِ 
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، َأْخربََ اسِ قَ َأْخرَباََن أَبُو الْ   -  4207 ُن ْبُن  ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيٍد، َحدَّثَ نَا احْلَسَ  َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، َحدَّثَ نَا عَ اَن أَبُو َبْكرٍ ُم احْلَريفِّ
ث َ  ، َعْن َعْبُد اْلمَ َعْوٍن احْلََنفِ   ثَ نَا ِعيَسى ْبنُ نَا ُعَمُر ْبُن يُوُنُس، َحدَّ الَصبَّاٍح، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل ْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ُن زُرَارََة، عَ  بْ َلكِ ي 

َشاَء هللاُ اَل    : فَ ي َُقوُل: َماولُ َأْهٍل َوَماٍل َوَوَلٍد يَ قُ  َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة يف   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما أَنْ َعَم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
َة ِإالَّ اِبهللِ   وَن اْلَمْوِت " ى ِفيِه آَفًة دُ ريََ فَ  قُ وَّ
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ث َ  أَبُو اْلَقاِسِم احْلريف ، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَبانَ   -  4208 اْلَفِقيُه، َحدَّ ثَ ا  نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َسْلَماَن  نْ يَا، َحدَّ َداُوَد،   ِِن َعِلي  ْبنُ لد 
ثَ نَا عَ  ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َهرْيٍ ََيََْي ْبُن ُعطَارٍِد اْلُقَرشِ ٍح، َحدَّثَ نَا أَبُو زُ هللِا ْبُن َصالِ ُد  بْ َحدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ي 

 [ " 7{ ]إبراهيم: ْرتُْ أَلَزِيَدنَُّكمْ ُل: }لَِئْن َشكَ ُقو ي َ  ِن هللاَ َعزَّ َوَجلَّ الّزاَِيَدَة أَلَ َر فَ َيْحَرَمهُ  كْ يَ ْرُزُق هللاُ َعْبًدا الش   اَل 
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أَبُو َسِعيٍد َعْبدُ   -  4209 ْبِن حُمَمَّدِ َوَأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  ثَ نَ ْبِن َشبَان    الشَّاِهُد هِبَْمَداٍن، َحدَّ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمحَْ ةَ  احْلََسِن،   ْبنِ ِن  ا 
ْبنُ  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  يَ ْعِِن    َحدَّ ْبُن َسعْ احْلَُسنْيِ، َحدَّثَ نَا َخْلٌف  اللَّْيُث  ثَ نَا  اْلِمْصِريَّ، َحدَّ ْبِن صَ اْبَن َخاِلٍد  اِلٍح، َعمْن ٍد، َعْن َعْبِد هللِا 

يَ رْ  ُ َعَلْيهِ ىَل النَِّبِّ صَ ُع احْلَِديَث، إِ فَ َأْخرَبَهُ  َأَحٌد الش ْكَر َفُمِنَع    بَ َعًة َفَمَنَع َأرْبَ َعًة، َما أُْعِطيَ ا أُْعِطَي َأَحٌد َأرْ َم قَاَل: " مَ َسلَّ وَ   لَّى اَّللَّ
ُقوُل: . أَلَِن هللاَ ي َ ةَ ابَ َعاَء َفُمِنَع اإْلِجَ ِطَي َأَحٌد الد  [، َوَما أُعْ 7يم:  اهتُْ أَلَزِيَدنَُّكْم{ ]إبر اىَل يَ ُقوُل: }لَِئْن َشَكرْ الّزاَِيَدَة؛ أِلَنَّ هللاَ تَ عَ 

  ُل: }اْست َْغِفُروا رَبَُّكمْ َن هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقو َي َأَحٌد ااِلْسِتْغَفاَر، ُثَّ ُمِنَع اْلَمْغِفَرَة أِلَ [، َوَما أُْعطِ 60َتِجْب َلُكْم{ ]غافر: }اْدُعوِن َأسْ 
َأَحدٌ   [،10ارًا{ ]نوح:  نَّهُ َكاَن َغفَّ إِ  أُْعِطَي  َفُمِنَع  ت َّ ال  َوَما  يَ ُقوُل: }َوُهَو الَّ الت ََّقب َل، أَلَِن هللاَ ْوبََة  يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن   َعزَّ َوَجلَّ  ِذي 

]الشورى:   ُثَّ 25ِعبَاِدِه{   ." فَ [  َصاِلٍح  أاََب  لَِقيُت  فَ قَ   َذِلَك.  َعْن  أاََن  اَسأَْلتُهُ  نَ َعْم  ِبَذلِ َل:  ثَ ْتهُ  َأاَب  َحدَّ َفَسأَْلُت  َعِن  ِلحٍ َصا َك.   
َثِِن بِِه ُثَّ احْلَِديثِ  َثَك؟ قَاَل:، َفَحدَّ َثِِن أَبُو زَُهرْيٍ ََيََْي ْبُن ُعطَارِِد ْبِن ُمصْ    قُ ْلُت َلُه: ِمْن َحدَّ قَاَل َرُسوُل َعٍب، َعْن أَبِيِه، قَاَل:  َحدَّ

ا َصلَّى  َوسَ َّللَُّ هللِا  َعَلْيِه  ذَكَ   ُثَّ  احْلَِديثَ لََّم:  اْلَكَسائِ إِ   -هُ  َأظُن    َر  احْلَُسنْيِ  ْبَن  َذلِ بْ َراِهيَم  َرَوى  َوَقْد   " َذِلَك.  يَ ُقوُل  ِبِِْسنَاٍد يَّ  َك 
 َمْوُصوٍل َولَْيَس ِِبَْحُفوٍظ " 
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أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن أَ   -  4210 ِعيُل ْبُن َعِليٍّ اْْلَُطِب ، حدثنا بِب َْغَداَد، َأْخرَباََن ِإَْسَاِرُئ  ُمقْ الْ مْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََماِمي   َأْخرَباََنهُ 
َثِِن بُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّْضِر اْبِن ب ْ أَ  ُد بْ ا عَ ِمائَ َتنْيِ، َحدَّثَ نَ ٍع َوِعْشرِيَن وَ اُق، َسَنَة َسبْ قَّ  َخاِلُد ْبُن يَزِيَد الدَّ َنِت ُمَعاِويََة، َحدَّ

، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، وَ ، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َسِعيٍد الث َّْورِ ُن أاََبٍن اْلُقَرِشي  اْلَعزِيِز بْ  َعْبُد هللِا ْبُن  اأْلَْسَوِد، قَااَل: قَاَل يِّ
مَلْ َُيََرِم اإْلَِجابََة؛   َرْم َأْربَ ًعا، َمْن أُْعِطَي الد َعاءَ َي َأْربَ ًعا مَلْ َيَُ : " َمْن أُْعطِ ولُ يَ قُ  َعَلْيِه َوَسلََّم   َصلَّى اَّللَُّ ْعُت َرُسوَل هللاِ َسَِ   َمْسُعوٍد،

ي َ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  َأْسَتِجبْ أِلَنَّ  }اْدُعوِن  ]غافر:    ُقوُل  َوَمْن  60َلُكْم{  الش ْكَر  أُ [،  الزِّ ْعِطَي  َُيََرِم  هللاَ مَلْ  أِلَنَّ  ي َ اَيَدَة  }لَِئْن قُ   وُل: 
وا رَبَُّكْم ِإنَّهُ َكاَن  َوَجلَّ يَ ُقوُل: }اْست َْغِفرُ ِتْغَفاَر اَل َُيََرُم اْلَمْغِفَرَة، أِلَنَّ هللاَ َعزَّ  [، َوَمْن أُْعِطَي ااِلسْ 7ْم{ ]إبراهيم:  ْرتُْ أَلَزِيَدنَّكُ َشكَ 

[  25بَاِدِه{ ]الشورى:  ُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن عِ نَّ هللاَ يَ ُقوُل: }وَ لت ََّقب َل أِلَ  اَرمِ الت َّْوبََة مَلْ َيُْ   [ َوَمْن أُْعِطيَ 10فَّارًا{ ]نوح:  غَ 
 َر َضِعيٍف " َي ِمْن َوْجٍه آخِ َمرْتُوٌك، َورُوِ  ْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبنَ إِلِْسنَاِد اأْلَوَِّل َوعَ ". " اْلَمْحُفوُظ َهَذا اْلَمِْتُ ابِ 
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أَبُ   -  4211 احْلَافِ َأْخرَباََن  َعْبُد هللِا  ثَ نَا عَ و  ِإسْ ُظ، َحدَّ ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  قَاِنٍع، َحدَّ ْبُن  اْلبَاِقي  اْلَمْروَ ْبُد  ُموَسى  ْبِن  ِزي ، َحدَّثَ نَا َحاَق 
َقَمَة، َعِن اْبِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلثَ نَا ُهَشْيٍم، َعِن  َأْصِلِه، َحدَّ ِمنْ ، بَاَرِك اْلَمْرَوِزي  اِحِب اْبِن اْلمُ ُن اْلَعبَّاِس، صَ بْ حَمُْموُد 

ُ َعَلْيِه َوسَ َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا    َوَجلَّ َمْن  َعزَّ   َذِلَك يف ِكتَاِب هللاِ ًعا، َوتَ ْفِسرُي  ا أُْعِطي َأْرب َ عً لََّم: " َمْن أُْعِطَي َأْرب َ َصلَّى اَّللَّ
ذَكَ  الذِّْكُر  }فَاْذ أُْعِطَي  يَ ُقوُل:  هللاَ  أِلَنَّ  هللاُ  ]البقرة:  َرهُ  َأذُْكرُْكْم{  الد  152ُكُروِن  أُْعِطَي  َوَمْن  اإْلَِجابَةَ [،  أُْعِطَي  هللاَ َعاَء  أِلَنَّ   

َأْسَتِجْب  عُ يَ ُقوُل: }ادْ  أُْعِطَي الش  60َلُكْم{ ]غافر:  وِن  َوَمْن  الّزايَ   رَ كْ [،  ي َ أُْعِطَي  ْم{  ُقوُل: }لَِئْن َشَكْرتُْ أَلَزِيَدنَّكُ َدَة أِلَنَّ هللاَ 
 [ " 10ح: َن َغفَّارًا{ ]نو ُكْم إِنَّهُ َكابَّ  يَ ُقوُل: }اْست َْغِفُروا رَ  اْلَمْغِفَرَة أِلَنَّ هللاَ [، َوَمْن أُْعِطَي ااِلْسِتْغَفاَر أُْعِطيَ 7]إبراهيم:  
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أَبُو َعبْ   -  4220 ث َ َأْخرَباََن  أَبُو حمَُ ُد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ثَ نَانَا  اْلَعْدِل، َحدَّ ْبُن مَحَْشاَذ  احْلََسُن  ِإَْسَاِعيَل حُمَمَُّد بْ بُ أَ   مٍَّد  ِإَْسَاِعيَل،  و  ُن 
ثَ نَ   َعَلْيِه َوَسلََّم،  َعاِمٍر، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َبَة ْبِن  َة ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن ُعقْ ْقبَ عُ   َثِِن َحْرَمَلةُ ْبُن ِعْمَراَن، َعنْ ا أَبُو َصاِلٍح، َحدَّ َحدَّ

َا ذَ يٌم َعَلى َمَعاصِ قِ َعْبَد َما َيُِب  َوُهَو مُ  َعزَّ َوَجلَّ يُ ْعِطي الْ أَنَّهُ قَاَل: " ِإَذا رَأَْيَت هللاَ  ِذِه اآْليَِة  ، ُث نَ زََع هبَِ اجٌ ْدرَ ِلَك لَهُ ِمْنهُ اْستِ يِه فَِإَّنَّ
  فَ ُقِطَع َداِبرُ   نَ َتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسو ا أُوتُوا َأَخْذاَنُهْم بَ غْ َلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحّتَّ ِإَذا َفرُِحوا ِبَِ ا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فَ َتْحنَا عَ }فَ َلمَّ 

 [ " 45اَلِمنَي{ ]األنعام:  َربِّ اْلعَ َّللَِّ ُد يَن ظََلُموا َواحْلَمْ اْلَقْوِم الَّذِ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

َأْخرَبانَ   -  4221 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخربََ   اْلَقاِضي،  ِإَْسَاعِ انَ  َكاِمٍل  أَبُو  بْ   حُمَمَُّد  ِإَْسَاِعيَل  يَل  ُن 
ثَ نَا أَي  بُو َبْكِر ْبُن َخْنٍب، َأْخرَباََن أَبُو ِإَْسَاِعيَل الرتِّْ ُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن، َأْخرَباََن أَ  َعْبُد اْْلَاِلِق بْ ، ح، َوَأْخرَبانَ ي  مِ الس لَ  وُب ْبُن  ِمِذي ، َحدَّ

َثِِن  اَل ُسَلْيَماَن ْبِن بِ   ُهَريْ َرَة، ، َعْن اَنِفٍع، َعْن ِبْضَعٍة، َعْن َأيِب َماَن، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن ُعَمرَ يْ ُسلَ   َأيِب أَُوْيٍس، َعنْ   أَبُو َبْكِر ْبنِ ٍل، َحدَّ
َعَلْيِه    ُ يَ غُرَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نِْعمَ َوَسلََّم قَاَل: " اَل  ِعنْ   ةٍ نَُّكْم فَاِجٌر يف  لَهُ   زِْداَنُهْم  َبتْ خَ   اَل مَيُوُت }ُكلََّما  َد هللِا قَاتاًل فَِإنَّ 
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. وَ ". َكَذا قَااَل. وََكَذِلَك رَأَيْ ُتهُ مِ [  97ِعريًا{ ]اإلسراء:  سَ  ِْمِذيِّ لتَّارِيِخ، َعْن َرَواهُ اْلُبَخاِري  يف اْن َوْجٍه آَخَر َعْن َأيِب ِإَْسَاِعيَل الرتِّ
 ْضَعةُ اَْسُهُ زاَِيدٌ ْن اَنِفٍع، َوبَ ، عَ رَ ب َْيِد هللِا ْبِن ُعمَ ْسنَاِدِه، َعْن عُ ُسَلْيَماَن ِبِِ  نِ أَي وَب بْ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

أَ   -  4222 ، َأْخرَباََن  اْلَفاِرِسي  أَبُو َبْكٍر  اأْلَْصب ََهاِن  َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق  أَبُو َأمحَْ بُو  ِإَْسَاِعيَل، دَّثَ نَا حُمَمَّدُ ْبُن فَاِرٍس، حَ   دَ ، َحدَّثَ نَا   ْبُن 
َع َعْبَد هللِا ْبَن َأيِب َمْرمَيَ، َومَ اْبُن اْلُمبَاَرِك، َأْخرَباََن َجْهُم    ْبُن ُعْثَماَن أخربان  نَا َعْبُد هللاِ ث َ دَّ حَ  ْسُتٍم يف  رَّ بِِه َعْبُد هللِا ْبُن رُ ْبُن َأْوٍس، َسَِ

ْعُت َأاَب ُهَريْ َرةَ ا َمَضى قَاَل اْبُن  َحِديُثَك. فَ َلمَّ وَ   كَ َيُسر ِن َُمَاَلَستُ ْرمَيَ: ِإّنِ لَ  اِلْبِن َأيِب مَ الَ َموِْكِبِه، فَ قَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َأيِب َمْرمَيَ: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ  َل إِلَْيِه َأاَب  بٍِّه، فََأْرسَ ُمن َ َن  َلَغ َذِلَك َوْهَب بْ  مَيُوُت ". فَ ب َ  هللِا قَاتاًل اَل دَ ا بِِنْعَمٍة، ِإنَّ لَهُ ِعنْ : " اَل تَ ْغِبَطنَّ فَاِجرً اَّللَّ

 ؟ قَاَل اْبُن َأيِب َمْرمَيَ: " النَّاُر " َد اأْلَْعَوَر: َما قَاتاًل اَل مَيُوتُ َداوُ 
 رجاله موثقون. سناده # قال المحقق: إ

 

َأخْ   -  4243 احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  اْْلََلِدي ، حَ َأْخرَباََن  َجْعَفٍر  أَبُو  أَبُ ث َ دَّ رَباََن  َمْسُروٍق،  نَا  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ََيََْي،  و  ْبُن  ُمَهَنَّ  ثَ نَا  َحدَّ
ث َ  ثَ نَا َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو، َحدَّثَ َحدَّ   ِء، َدا احْلَْضَرِميَّاِن، َعْن َأيِب الدَّرْ َوُشَرْيُح ْبُن ُعب َْيدٍ ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ،  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن    ِِن نَا بَِقيَُّة، َحدَّ

ْنُس َواجلِْن  يف نَ بٍَأ َعِظيٍم،ِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل هللاُ َعزَّ   َعَليْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  َوَأْرُزُق َويُْشَكُر  َأْخُلُق َويُ ْعَبُد َغرْيِي  َوَجلَّ: ِإّنِ َواإْلِ
 ".  يَغريِْ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

أَبُ   -  4250 احْلَافِ بْ و عَ َأْخرَباََن  أَبُوِد هللِا  َأْخرَباََن  بْ   ُظ،  ْبُن حُمَمَِّد  ْبُن أَ حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا  ثَ نَا َجْعَفُر  مْحََد ْبِن ِن السَِّريِّ اْلِكْرَماِن ، َحدَّ
ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ َنْصٍر احْلَافِ  ثَ نَ اْلَولِيِد اْلُبسْ   ُظ، َحدَّ ث َ ثَ نَا ُسَلْيِم  دَّ  حَ ا ِحبَّاُن ْبُن ِهاَللِ ِري ، َحدَّ نَا مُحَْيُد ْبُن ِهاَلٍل َُيَدُِّث، ْبِن َحيَّاَن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم     َأيِب ِقاَلبََة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّىَعنْ     َعزَّ َوَجلَّ، فَِإنْ َسُكْم ِمَن هللاِ ابْ تَاُعوا أَنْ فُ   سُ قَاَل: " اَي أَي  َها النَّااَّللَّ
  " ْليَْأُكْل َوْلي َْلِبْس ِمَّا َرزََقهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ نَّاَس فَ ْلي ََتَصدَّْق َعَلى نَ ْفِسِه ف َ ْن يُ ْعِطَي َماَلهُ الَل َأَحدُُكْم أَ ِبَِ 

 لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.  من فيه# قال المحقق: إسناده 
 

ث َ   -  4251 َمامُ َحدَّ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ْخرَباََن أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل بْ َماَن ِإْماَلًء، أَ مَِّد ْبِن ُسَليْ  حمَُ ْبنُ أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل    نَا اإْلِ ُن جُنَْيٍد، َحدَّ
اْلَبَجِلي   َأْخرَباََن أَبُو ُعَمرَ أَي وَب  ثَ نَا َِهَّ   ،  ، َحدَّ ثَ نَا  احْلَْوِضي  النَِّبِّ بِيِه، َعْن َجدِّ  أَ َعنْ ْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب،  قَ تَاَدُة، َعْن عَ اٌم، َحدَّ ِه، َعِن 

قَاَل: َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َغرْيِ   َصلَّى  َواْلَبُسوا يف  َوَتَصدَّقُوا  َواْشَربُوا  فَإِ   " ُكُلوا  َسَرٍف  َيُِب  خمَِيَلٍة، َواَل  ُسْبَحانَهُ  أَثَ رَ   نَّ هللاَ  يَ َرى   َأْن 
 ى َعْبِدِه " نِْعَمِتِه َعلَ 
 رجاله موثقون. ده سنا: إحقق # قال الم

 

ثَ نَااَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئ، حَ هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ  أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  4255 ثَ نَا مٍَّد اْلَمْرَوزِ َعْبَداُن ْبُن حمَُ   دَّ ي ، َحدَّ
َبةُ بْ  ثَ نَا َجاِبُر ْبُن َمرْ قُ ت َي ْ ، َعْن َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ َن اأْلَْبَداِل، ، وََكاَن، يُ َعد  مِ وقٍ زُ ُن َسِعيٍد، َحدَّ ، َعْن َأيِب طَُواَلَة اأْلَْنَصاِريِّ
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ُ َعَليْ  اِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسولُ أََنِس ْبِن مَ  نْ يَا إِ َويف هُ  يِن ِإىَل َمْن فَ ْوقَ  َنظََر يف الدِّ َوَسلََّم: " َمنْ   هِ هللِا َصلَّى اَّللَّ َبهُ هللاُ ىَل َمْن حَتَْتهُ َكت َ  الد 
نْ يَ َصاِبًرا َشاِكًرا، َوَمْن َنظَ    َشاِكًرا " اَل َيْكتُ ْبهُ هللاُ َصاِبًرا وَ ا ِإىَل َمْن فَ ْوَقهُ مَلْ  َر يف الدِّيِن ِإىَل َمْن حَتَْتهُ َونَظََر يف الد 

 ضعيف. محقق: إسناده ل ال# قا
 

أَ انَ َأْخربََ   -  4265 َعبْ   َحدَّثَ نَ بُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  ُعب َْيدِ ِد  ْبُن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  أَبُو  احْلَاِفُظ،  ا  ِإبْ َراِهيَم  ِإب ْ   ْبِن  ثَ نَا  َحدَّ ْبُن  هِبَْمَداَن،  َراِهيُم 
ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ بْ احْلَُسنْيِ  َع َعِليَّ ْبَن  -بِيِه َأظُن ُه، َعْن أَ  - ْبِن اَبَنَك، ِلمِ سْ  مُ ٍد اْلَفْرِوي ، َحدَّثَ نَا َسِعيُد ْبنُ ِن ِديزِيَل، َحدَّ ، أَنَّهُ َسَِ

ُ  َسنْيِ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل رَ احلُْ  لّرِْزِق َرِضَي هللاُ ْلَيِسرِي ِمَن ا َي ِمَن هللِا ابِ ضِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن رَ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َن اْلَعَمِل " اِبْلَيِسرِي مِ  هُ ِمنْ 

 ضعيف. إسناده لمحقق: # قال ا
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَسَ  َأْخرَبانَ   - 4278  ْبِن َسُن ْبُن َعِليِّ ، َحدَّثَ نَا احلَْ بَ اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقو ِن، َحدَّ
َثِِن حُمَمٌَّد    أَبُو ُأَساَمَة،ا  ثَ نَ َعفَّاَن، َحدَّ  ثَ نَا َصْفوَ   يَ ْعِِن اْبنَ َحدَّ ا نَ َزَلْت َهِذهِ اُن ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيٍد، قَاَل: َلمَّ َعْمرٍو، َحدَّ

: اْلَماُء، َوالتَّْمُر، َوُسُيوفُ نَا  ا ُِهَا اأْلَْسَوَدانِ َأُل؟ َوِإَّنََّ ُنسْ ٍم هللِا َعْن َأيِّ نَِعيوا: اَي َرُسوَل [ قَالُ 1]التكاثر: {  ةُ }َأْْلَاُكُم التََّكاثُ رُ الس ورَ 
 ُكوُن " ؟ قَاَل: " ِإنَّ َذِلَك َسيَ َلى رِقَابِنَا َواْلَعُدو  َحاِضٌر فَ َعْن َماَذا ُنْسَألُ عَ 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

حمَُ   -  4280 احْلَُسنْيِ  أَبُو  اْلُمقْ ُد  مَّ َأْخرَباََن  ُخَشْيٍش  ْبِن  َعِليِّ  َبْكٍر  ِرئُ ْبُن  أَبُو  َحدَّثَ نَا  اِبْلُكوَفِة،  ُمَعاِويَةَ ،  ْبِن  ََيََْي  ْبُن  هللِا  َعْبُد 
ثَ نَا أَبُو عَ الطَّْلِحي ، إِ  ُر، َحدَّ َسى اأْلَيِْلي   و ْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن مُ ْماَلًء، َحدَّ ثَ نَا    َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة،ٍر، َحدَّثَ نَا  ْعمَ مَ   ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ اْلُمَفسِّ َحدَّ

َعنْ  َسَلَمَة،  ْبُن  َعْبِد هللاِ   َعمَّارِ   مَحَّاُد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  َعمَّاٍر،  َأيِب  َصلَّى  ْبِن  النَِّبِّ  َعِن  َوسَ ،  َعَلْيِه   ُ لَُتْسأَُلنَّ اَّللَّ }ُثَّ  َعِن    لََّم  يَ ْوَمِئٍذ 
 "   الر َطُب، َواْلَماءُ اْلبَارِدُ قَاَل: " [ 8{ ]التكاثر:  النَِّعيمِ 
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 ِإْسَحاَق  حدثنا حُمَمَُّد ْبنُ   ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ و َبْكِر ْبُن احْلََسِن، حدَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُ   -  4281
، َعْن َأيِب َعِسيٍب َمْوىَل َرُسوِل هللاِ ْشَرُج ْبُن نُ بَاَتَة، َعْن َأيِب َنْصريَ  ْبُن حُمَمٍَّد، حدثنا حَ حدثنا يُوُنسُ   ،ِن  الصَّغا  ُ َة اْلَبْصرِيِّ  َصلَّى اَّللَّ

َمرَّ أبَِيِب َبْكٍر َفَدَعاهُ َفَخَرَج  ْجُت إِلَْيِه، ُثَّ  َفَدَعاِن َفَخرَ    يِب لََّم لَْياًل، َفَمرَّ  َعَلْيِه َوسَ هللِا َصلَّى اَّللَُّ   لُ َسلََّم، قَاَل: َخَرَج َرُسو َعَلْيِه وَ 
ُ َعَليْ اَل َرُسوُل هللاِ اأْلَْنَصاِر، فَ قَ  ّتَّ َدَخَل َحاِئطًا لِب َْعضِ ، ُثَّ اْنطََلَق مَيِْشي حَ ِإلَْيِه، ُثَّ َمرَّ ِبُعَمَر َفَدَعاهُ َفَخَرَج ِإلَْيهِ  َسلََّم  وَ  هِ  َصلَّى اَّللَّ

َأْطعِ ِلَصاِحبِ   " احْلَاِئِط:  فَ َوَضعَ   ِبِعْذٍق  َفَجاَء   " ُبْسًرا  َوَسلَّ ْمنَا  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فََأَكَل  َوَأْصَحابُُه،ُه،  َدعَ   َم  ِِبَاءٍ ُثَّ   ا 
، ِقَبَل َرُسوُل ِه اأْلَْرَض َحّتَّ تَ نَاثَ َر اْلُبْسرُ ُعَمُر اْلِعْذَق َفَضَرَب بِ " فََأَخَذ  ِة  امَ  َعْن َهَذا النَِّعيِم يَ ْوَم اْلِقيَ َفَشِرَب، ُثَّ قَاَل: " لَُتْسأَُلنَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   رُتُ هِبَا ، ِخْرَقٍة َيسْ ثٍ َثاَل " نَ َعْم، ِإالَّ ِمْن  يَاَمِة؟ قَاَل:  َهَذا يَ ْوَم اْلقِ    ِإانَّ َلَمْسُئولُوَن َعنْ ُثَّ قَاَل: اَي َنِبَّ هللاِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 "  َعَتُه، أَْو حْجٍر يَْدُخُل ِفيِه ِمَن احْلَرِّ َواْلِقرِّ ْورََتُه، وَِكْسَرٍة َيُسد  هِبَا َجوْ الرَُّجُل عَ 
 ات. ه ثقرجال# قال المحقق: إسناده 
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أَبُو احْلََسِن عَ   -  4283 ْبِن َعْبَداَن، أَ َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،ربََ خْ ِلي   ْبُن ُعب َْيِد هللاِ   اَن  َأمْحَُد  ثَ نَا  الن َّْرِسي ،   َحدَّ
ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َحدَّ  بَاُن، َعْن َعْبدِ َحدَّ هللِا   ولُ سُ َرَة، قَاَل: َخَرَج رَ َعْن َأيِب ُهَري ْ    َأيِب َسَلَمَة،نْ  اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، عَ ثَ نَا َشي ْ

أَبُو َبْكٍر فَ َقاَل:َم يف َساَعٍة اَل ََيُْرُج ِفيَها، َواَل  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَُّ  ِفيَها َأَحٌد، فََأََتهُ  َبْكٍر؟ " قَاَل: " َما َأْخَرَجَك اَي َأاَب     يَ ْلَقاهُ 
؟ "، قَاَل: ُر، فَ َقاَل: " َما َأْخَرَجَك اَي ُعَمرُ ْلَبْث َأْن َجاَء ُعمَ َلْيِه، فَ َلْم ي َ عَ   مِ  َوْجِهِه، َوالسَّاَل ، َوالنَّظَِر يف َقاِء َرُسوِل هللاِ لِ َخَرْجُت لِ 

َثِم بْ َض الَِّذي جتَُِد اْنطَِلُقو اجْلُوُع، قَاَل: " َوأاََن َقْد َوَجْدُت بَ عْ  َثمِ يِب  أَ قَاَل: َفذََكَر ِقصَّةَ ْنَصارِيِّ "، الت َّيَِّهاِن اأْلَ  نِ ا ِإىَل َأيِب اْْلَي ْ   اْْلَي ْ
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أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4284 ْبِن  أَنْ بَأاََن  يَزِيَد  َأنَّ َعْبَداَن ْبَن  احْلَاِفُظ ِإَجازًَة  إِبْ َراهِ يَ ْعُقوَب الدَّقَّاَق َأْخربََ   ثَ نَا  احْلَُسنْيِ يمُ ُهْم، َحدَّ ْبُن   ْبِن  
ثَ نَا آَدُم ْبُن  ِديزِيَل،   بَاُن ْبُن َعبْ ِإاَيٍس، َحدَّث َ  َأيِب َحدَّ ىَل  ا، قَاَل: َوَأاَن َوَجْدُت بَ ْعَض َذِلَك فَاْنطََلُقوا إِ ِد الرَّمْحَِن ِبِِْسنَاِدِه ََنَْو َهذَ نَا َشي ْ

ثَ  اْْلَي ْ َأيِب  اأْلَنْ َمْنِزِل  الت َّيَِّهاِن  ْبِن  وََكاَن  صَ ِم   ، ا اِريِّ وَ رَُجاًل َكِثرَي  َوالشَّاِء،  َخدَ   ملَْ لنَّْخِل  لَهُ  ف َ َيُكْن  يَُِدوهُ  فَ َلْم  أَْيَن ٌم  اِلْمَرأَتِِه:  َقالُوا 
َثِم بِِقْربَِتِه يَ زْ يَ ْلب َثُوا َأْن َجاَء أَبُو فَ َقاَلِت: اْنطََلَق َيْست َْعِذُب لَنَا اْلَماَء، فَ َلْم  َصاِحُبِك؟  اْلت ََزَم َرُسوُل هللاِ ا، ُثَّ َجاَء فَ بُ َها فَ َوَضَعهَ عَ اْْلَي ْ

ُ َعَليْ لَّ صَ  ِه، فَاْنطََلَق هبِِ ِه َوَسلََّم َويُ َفدِّ ى اَّللَّ ِبِقْنٍو فَ َوَضَعُه،    َلَق ِإىَل ََنَْلٍة َفَجاءَ ْم ِإىَل َحِديَقٍة، فَ َبَسَط َْلُْم ِبَساطًا، ُثَّ اْنطَ يِه أِبَبِيِه َوأُمِّ
ُ َعَليْ َرُسوُل هللِا َصلَّ   فَ َقالَ  ُ َعَليْ   ْن ُرَطٍب؟ " فَ َقاَل:ت ََقْيَت لَنَا مِ ان ْ   ِه َوَسلََّم: " أََفاَل ى اَّللَّ ِه َوَسلََّم ِإّنِ َأرَْدُت اَي َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُوا ِمْن ُبْسرِهِ  ِسي بَِيِدهِ  َهَذا َوالَِّذي نَ فْ "     َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اَّللَُّ فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ ،  رِبُوا ِمْن َذِلَك اْلَماءِ  َوُرطَِبِه، فََأَكُلوا َوشَ َأْن ََتَريَّ
الْ النَِّعي يَ ْوَم  َعْنهُ  ُتْسأَلُوَن  الَِّذي  اَبرِدٌ ُم  َوَماٌء  طَيٌِّب،  َوُرَطٌب  اَبرٌِد،  ِظلٌّ  اْْلَي ْ   ِقيَاَمِة  أَبُو  فَاْنطََلَق  طََعامً "  َْلُْم  لََيَضَع  َلهُ   ا،َثِم  فَ َقاَل 
ُ َعَلْيِه َوسَ   وُل هللِا َصلَّىَرسُ  ََتُهْم ِبِه فََأَكُلوا، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل فَأَ   -َأْو َجْداًي    -َح َْلُْم َعنَاقًا   َذاَت َدرٍّ " َفَذبَ " اَل َتْذحَبَنَّ   َم:لَّ اَّللَّ

" هَ  اَل هللِا:  قَاَل:   " َخاِدٌم؟  َلَك  قَاَل:ْل  إِ   ،  فَْأتِنَا،  َسْبٌ  أَََتاَن  اَّللَُّ فَِإَذا  َرُسوُل هللِا َصلَّى  َمعَ لَ عَ   َذا ُأِتَ  لَْيَس  ِبَرْأَسنْيِ  َوَسلََّم  ُهْم  ْيِه 
َثمِ  ُ َعَلْيِه َوسَ ََثِلٌث، فَأَََتهُ أَبُو اْْلَي ْ ُهَما "، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َرُسوُل  رَتْ يل. فَ َقالَ اخْ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا    لََّم: " اْخرَتْ ِمن ْ

ُ َعَلْيهِ هللِا صَ  َثِم   َهَذا فَِإّنِ رَأَيْ ُتهُ ُيَصلَّى، وَ َشاُر ُمْؤَْتٌَن، ُخذْ َم: " اْلُمْستَ َسلَّ وَ   لَّى اَّللَّ اِبْْلَاِدِم  اْست َْوِص بِِه َمْعُروفًا " فَاْنطََلَق أَبُو اْْلَي ْ
اْمَرأَتِ  رَ ِإىَل  ِبَقْوِل  فََأْخرَبََها  هللِا َصلَّىسُ ِه،  َعَلْيهِ   وِل   ُ فَ َقاَلْت    اَّللَّ َما  :  لَهُ َوَسلََّم،  قَ اْمَرأَتُهُ  َما  بِبَاِلٍغ  َأْن  أَْنَت  ِإالَّ  َرُسوُل هللِا  ِفيِه  اَل 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِتَقُه، فَ َقاَل: ُهَو َعِتيٌق، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ تُ عْ   ُ عَ ى اَّللَّ يَ ب ْ مَلْ  بِ ِليَفًة ِإالَّ وَ نَبِيًّا َواَل خَ   ثْ : " ِإنَّ هللاَ  ِبطَانَ تَاِن:   نَةٌ طَا َلهُ 
َهاَتَُْمُرهُ ابِ  ٍد َعْبُد هللِا ْبُن َي ". َوَرَواهُ أَبُو َُمَاهِ لُوهُ َخبَااًل َمْن يُوَق ِبطَانََة السَّْوِء فَ َقْد ِوقِ هُ َعِن اْلُمْنَكِر، َوِبطَانٌَة اَل َتَْ ْلَمْعُروِف، َوتَ ن ْ

َثِم َوِِمَّا زَاَد قَ اَل أَبُو أَي وَب بَ زاَِيَداٍت. َوقَ  بِ يثَ اٍس. َفذََكَر احْلَدِ ، َعِن اْبِن َعبَّ ، َعْن ِعْكرَِمةَ انَ َكْيسَ  اَل: " فَ َهَذا النَِّعيُم َدَل َأيِب اْْلَي ْ
يَ ْومَ  ُتْسأَلُوَن َعْنهُ  اْلِقيَاَمِة " َفَكرُبَ ذَ الَِّذي  َأْصَحاِبِه، فَ قَ   ِإْذ  الَ ِلَك َعَلى  بَ َلى،  ِمْثلَ : "  ُتْم  ِبْسِم هللاِ دِ يْ َهَذا َفَضَربْ ُتْم أبَِ   َأَصب ْ   يُكْم 

نَا َوأَْفَضَل فَِإنَّ هَ  الَِّذي ُهَو َأْشب ََعنَا، َوَأْرَوااَن َوأَنْ َعَم عَ ِإَذا َشِبْعتُْم فَ ُقولُوا: احْلَْمُد َّللَِّ َوبَ رََكِة هللِا فَ   َذا َكَفاُف َهَذا َلي ْ
 ات إال أن شيخ الحاكم لم نعرفه. جاله ثقصحيح ور # قال المحقق: إسناده 

 

  ِل النْضَرِوي ، َأْخرَبانَ اَدَة، َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفضْ َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبنُ   -  4286
ُ   يِه، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّىيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِ  ُعَمُر ْبُن أَ انَ ربََ ثَ نَا ُهَشْيٌم، َأخْ ُن َمْنُصوٍر، َحدَّ ثَ نَا َسِعيُد بْ دَّ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، حَ  اَّللَّ
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ا مَ   وُع ". قَاَل: َوأانَ ؟ قَاَل: " اجلُْ  اَي َرُسوَل هللاِ كَ لَْيِه فَ َقاَل: َما َأْخَرجَ اَء أَبُو َبْكٍر َفَجَلَس إِ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم َفَجَلَس، ُثَّ جَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْنطَِلُقو َمُر، فَ َقاَل ِمْثَل َذِلَك، فَ َقاَل َرسُ  اجْلُوُع، َفَجاَء عُ ْخَرَجِِن ِإالَّ أَ  َثِم ْبِن    ا بِنَا ِإىَل َمْنِزِل َأيِب وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْْلَي ْ

َثِم َفَصَرَم َْلُْم َعْذقًا ِمْن  َخُلوا َفَجاَء أَبُو ااْمَرأَتُهُ َفدَ هُ  لَ   َواِفُقوُه، َوَأِذَنتْ زَِلهُ فَ َلْم ي ُ  " فَأَتَ ْوا َمنْ انِ الت َّيِّهَ  ََنَْلٍة، ُثَّ َقدََّم إِلَْيِهْم فََأَكُلوا  ْْلَي ْ
َكُلوا  أََتى اِبللَّْحِم فَأَ َذاَت َدرٍّ " فَ ا  لَنَ لََّم: " اَل َتْذَبْح   َعَلْيِه َوسَ هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َبُح َْلُْم، فَ َقاَل َرُسولُ ِب َواْلُبْسِر، َفَذَهَب يَذْ ِمَن الر طَ 

ُ َعَلْيِه َوسَ   ْسِر، ُثَّ َشرِبُوا ِمَن اْلَماِء، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ ِمَن اللَّْحِم َوالر َطِب َواْلبُ  َوِإنَّ َهَذا  َذا النَِّعيِم،  هَ   لََّم: " لَُتْسأَُلنَّ َعنْ َصلَّى اَّللَّ
الَِّذي تُ ِمنَ  النَِّعيِم  " ُثَّ أَلُ سْ   ِإَذا َجاَءاَن َسْبٌ فَْأتِنَ  قَاَل أِلَيِب اْلَْ وَن َعْنهُ  ثَِم: "  ِبَسبٍْ َفَجاَء أَبُ ي ْ ِِبَاِدٍم "، فَُأِتَ  َثِم، ا فَآُمُر َلَك  و اْْلَي ْ

ُ َعلَ فَ َقاَل َرسُ  ْسَتَشاُر ُمْؤَْتٌَن " َمرََّتنْيِ يل. فَ َقاَل: " اْلمُ  َل هللِا اْخرتَْ ُسو رَ   ِشْئَت " فَ َقاَل: ايَ   اْخرَتْ أَي َُّهمْ ِه َوَسلََّم: " يْ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َثِم  لِّنَي، فََأَخَذهُ ْن قَ ْتِل اْلُمصَ عَ ُيَصلَّى، َوِإّنِ ُنِيُت    َخرْيًا، فَِإّنِ رَأَيْ ُتهُ ، ُثَّ قَاَل: " ُخْذ َهَذا، َواْست َْوِص بِِه  - َثاَلًَث  َأوْ   -  أَبُو اْْلَي ْ
، فَأَْنَت ُحرٌّ ِلَوْجِه هللِا. قَاَل: وحدثنا هشيم، َعْن أَ   َرُسوَل هللِا َأْوَصاِن ِبَك َخرْيًالِِه، ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َق ِإىَل َمْنزِ طَلَ انْ فَ  يِب ِإْسَحاَق اْلُكويفِّ

ثَُه، َأنَّ أابَ  َثِم قَالَ  َعمَّْن َحدَّ  ْهٌم ِمْن َمايل سَ  كَ رٌّ ِلَوْجِه هللِا َولَ  لَُه: أَْنَت حَ اْْلَي ْ
 رجاله ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

اْلَغَضائِ َأْخرَبانَ   -  4291 احْلََسِن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإَْسَاعِ   َحدَّثَ نَا  الصَّفَّاِري ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  َعبَّ رُ يُل  َحدَّثَ نَا  حُمَمَّ ،  ْبُن  ٍد اُس 
ث َ  ثَ نَا ُشعْ جَّاُج ْبُن ُنصَ ا حَ نَ الد ورِي ، َحدَّ ٍم، قَاَل:  َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َساَل   َبةُ ْبُن احْلَجَّاِج، َعْن َسِعيِد ْبنِ رْيٍ، َحدَّ
َعَلْيِه  قَاَل َرُسوُل هللاِ   ُ يَ ُقولُ وَ  َصلَّى اَّللَّ َعزَّ َوجَ َسلََّم: "  يَ ْومَ  هللاُ  لَِعْبِدِه  ِلَمَرِض َكذَ يَاَمِة: َأمَلْ  قِ الْ   لَّ  َأمَلْ  َتْدُعِِن  ُتَك؟،  ا وََكَذا فَ َعافَ ي ْ

 مَلْ أمََلْ؟ " ِِن َأْن أَُزوَِّجَك َكرميََة قَ ْوِمَها فَ َزوَّْجُتَك؟ أَ َتْدعُ 
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 

ثَ نَا َعْبدُ َسِن الطََّرائِِفي ، َحدَّثَ نَا  احلَْ و  أَبُ رَباََن ايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأخْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرِ   - 4293  هللِا ْبُن َصاِلٍح،  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ
قَاَل: "   [،8ر: ِن النَِّعيِم{ ]التكاثنَّ يَ ْوَمِئٍذ عَ ِلِه: }لَُتْسأَلُ وْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف ق َ   َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة،َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن  

اأْلَْبدَ النَّعِ  اْلِعبَاَد ِفيَمااِن َواأْلَْبَصاِر َواأْلََْسَاِع "، قَ يُم: ِصحَّةُ   قَ ْولُُه: ُهْم َوُهوَ َذِلَك ِمن ْ َوُهَو َأْعَلُم بِ اْست َْعَمُلوَها،    اَل: " لَيْسَأُل هللاُ 
 "   َمْسئُواًل{ْنهُ عَ  َصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُولَِئَك َكانَ }ِإنَّ السَّْمَع َواْلبَ 

 ن لكنه منقطع.سح# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا َعْبدُ  ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد الْ و احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُ   -  4294 َبٍل،   ْبُن َأمْحَدَ هللاِ   َكاِذي ، َحدَّ  ْبِن َحن ْ
ث َ َبْكِر ْبِن َأيِب   يِب أَ   قَاَل: ُأْخرِبُْت َعنْ  ، َعْن أَبِ   نَا َبكَّاُر ْبُن ُسَقرْيٍ، َعْن َعْبدِ  اأْلَْسَوِد، َحدَّ يِه، قَاَل:  هللِا ْبِن َعِقيِل ْبِن ِشَُرْيٍ الّراَِبِحيِّ

 َوَجلَّ: }َوِحيَل يف ِكتَاِب هللِا َعزَّ  " ذََكْرُت آيَةً :  الَ يَل: َما يُ ْبِكيَك؟ قَ  بَُكاُؤُه، فَقِ فَ َبَكى فَاْشَتدَّ   ا ْبُن ُعَمَر َماًء اَبرِدً َشِرَب َعْبُد هللاِ 
ن َُهْم َوَبنْيَ  لَّ: }أَِفيُضوا  هللاُ َعزَّ َوجَ الَ َماَء اْلبَارَِد، َوَقْد قَ ِر اَل َيْشت َُهوَن ِإالَّ الْ [ فَ َعَرْفُت َأنَّ َأْهَل النَّا54َما َيْشت َُهوَن{ ]سبأ:    بَ ي ْ

نَا ِمَن اْلَماءِ   [ " 50ُم هللاُ{ ]األعراف:  ِمَّا َرزََقكُ  وْ  أَ َعَلي ْ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَ   -  4295 احْلَاِفُظ، َحدَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  اأْلََصم  َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ْبنُ ا  حُمَمَُّد  ثَ نَا  ْبنِ   ، َحدَّ الن َّْيسَ   الن  ْعَماِن  بِب َْيِت َبِشرٍي  ابُوِري ، 
ثَ نَا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن  نُ َعْيُم ْبُن مَحَّادٍ   ِدِس، َحدَّثَ نَاقْ ْلمَ ا ، َعْن َعْبِد هللِا،، َحدَّ َلى، َعِن الشَّْعِبِّ   يف قَ ْوِلِه: }لَُتْسأَُلنَّ   اْبِن َأيِب لَي ْ

 الصِّحَّةُ " : " اأْلَْمُن وَ [ قَالَ 8]التكاثر: { يَ ْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ 
 رجاله موثقون. ده سنا: إحقق # قال الم

 

ثَ نَ مَُّد ْبُن ُموَسى، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن  هللِا احْلَاِفُظ، َوحمَُ  أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   - 4298  دُ ا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اْلَقاِضي، قَالُوا: َحدَّ
ثَ نَا أَبُو  ْبُن يَ ْعُقوَب،   ثَ نَ ْبُن حُمَمَِّد بْ   هللاِ اْلَبْخرَتِيِّ َعْبُد  َحدَّ ثَ نَاِن َشاِكٍر، َحدَّ ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد الث َّْوِري ،    ا ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم، َحدَّ

ِهْم قَاَل: " َجَعَل ِفي[ 20نِْبيَاَء{ ]املائدة:  َجَعَل ِفيُكْم أَ اْبِن َعبَّاٍس، }  َُمَاِهِد ْبِن َجرْبٍ، َعنِ  ِمْهَراَن اأْلَْعَمِش، َعنْ َعْن ُسَلْيَماَن ْبنِ 
[ 20{ ]املائدة: ِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ : " اْلَمْرَأةُ َواْْلَاِدُم ". }َوآََتُكْم َما مَلْ يُ ؤْ [ قَالَ 20َجَعَلُكْم ُملُوًكا{ ]املائدة: أَْنِبيَاَء ". }وَ 

 ْوَمِئٍذ " ْهَرانَ ْيِهْم ي َ يَن ُهْم َبنْيَ ظَ ذِ قَاَل: الَّ 
 رجاله ثقات. اده إسنق: # قال المحق

 

 الرُّم انَةِ حَدِيثُ الْعَابِدِ وَ 
 

ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن سَ   وُسَف اْلَفِقيُه،مَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُ و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو النَّْضِر حمَُ َأْخرَباََن أَبُ   -  4300 ، َحدَّ ِعيٍد الدَّارِِمي 
ث َ  هللِا، قَاَل:  ْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  ُسَلْيَماُن ْبُن َهرٍِم اْلُقَرِشي ، عَ َصاِلٍح اْلِمْصِري ، َحدََّثِِن  ْبُن    هللاِ نَا َعْبُد  َحدَّ

نَ  ِإلَي ْ اَّللَُّ َخَرَج  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َوَسلَّ ا  َعَلْيِه  خَ    " فَ َقاَل:  َخلِ َم  ِعْنِدي  ِمْن  آيلِ َرَج  ِجرْبِيُل  ي  ف َ نًِفا  السَّاَلُم،  حُمَمَُّد،  َعَلْيِه  اَي  َقاَل: 
، ِإنَّ َّللَِِّ لَعْبًدا ِمْن ِعبَاِدِه َعْبدَ َوالَِّذي بَ َعَثِِن  َثاَلثُونَ ْحِر َعْرُضهُ َوطُ بَ َعَلى رَْأِس َجَبٍل يف الْ    هللاَ ََخَْسِماَئِة َسَنةٍ  اِبحْلَقِّ ِذرَاًعا يف   ولُهُ 

نَا َعْذاًب ِبَعْرِض اأْلُْصَبِع تَ ُبض  ِبَِ   ْرَسٍخ ِمْن ُكلِّ اَنِحَيٍة، َوَأْخَرجَ ِه َأْربَ َعةُ آاَلِف ف َ اًعا حمُِيٌط بِ ِذرَ   َثاَلِثنيَ  َقعُ هللاُ َلهُ َعي ْ  اٍء َعْذٍب فَ ُيْست َن ْ
لَ َة رُمَّاٍن َتُْ رَ يف َأْصِل اجْلََبِل، َوَشجَ  فََأَكَلَها، ُثَّ   اْلَوُضوِء َوَأَخَذ تِْلَك الر مَّانَةَ نَ َزَل فََأَصاَب ِمَن فَِإَذا َأْمَسى هُ يَ ٍة رُمَّانًَة فَ تُ َغذِّ رُِج ُكلَّ لَي ْ

  ِه َسِبياًل َحّتَّ يْ َعلَ  ِلَشْيٍء يُ ْفِسُدهُ   ِلْْلَْرِض َواَل َأْن اَل َيَْعلَ وَ   ِل َأْن يَ ْقِبَضهُ َساِجًدارَبِِّه ِعْنَد َوْقِت اأْلَجَ قَاَم ِإىَل َصاَلتِِه فَ َتَمَنَّ ِمْن  
َعَثهُ َوُهَو سَ  َعُث يَ ْوَم اْلِقيَامَ  ِإَذا َهَبْطنَا َوِإَذا َعَرْجنَا فَ َنِجُدهُ يف اْلِعْلاِجٌد فَ َفَعَل فَ َنْحُن ََّنُر  َعَلْيهِ يَ ب ْ  َعزَّ هللاِ ِة فَ ُيوَقُف َبنْيَ َيَدِي  ِم يُ ب ْ

ا  َوَجلَّ  : َأْدِخُلوا عَ فَ ي َُقوُل لَهُ  ِدَي اجْلَنََّة ِبَرمْحَيِت، فَ ي َُقوُل: َبْل  بِّ ِبَعَمِلي، فَ ي َُقوُل: َأْدِخُلوا َعبْ مْحَيِت. فَ ي َُقوُل: رَ اجْلَنََّة ِبرَ   يَ ْبدِ لرَّب 
ِلَماَلِئَكتِ ِبَعَمِلي. ف َ  َوِبَعَمِلهِ لَ ِه: قَاِيُسوا بِِنْعَميِت عَ ي َُقوُل هللاُ  نِْعمَ ْيِه  اْلَبَصِر َقْد َأحَ ، فَ ُيوَجُد  بَِقَيْت ِسِمائَِة َسَنٍة، وَ بِِعبَاَدتِِه َخَْ   تْ اطَ ةُ 

اجْلََسِد َفْضاًل َعلَ  النَّاَر، قَاَل: فَ يُ نِْعَمةُ  النَّاِر فَ يُ نَ ْيِه، فَ ي َُقوُل: َأْدِخُلوا َعْبِدَي  ِإىَل  أَ َجر   ِبَرمْحَِتُكْم  ، فَ ي َُقوُل:  ِخْلِِن اجْلَنَّةَ دْ اِدي َربِّ 
ئًا؟ فَ ي َ  فَ ي َُقوُل: اَي َعْبدي  هللِا تَ َعاىَل َديِ يَ  وهُ فَ ُيوَقُف َبنْيَ رُد   ، فَ ي َُقوُل له: َأَكاَن َذِلَك ِمنْ َمْن َخَلَقَك َومَلْ َتُك َشي ْ  ُقوُل: أَْنَت اَي َربِّ

َلَك يف َجَبٍل  فَ ي َُقوُل: أَْنَت، فَ ي َُقوُل: َمْن أَنْ زَ   ؟ِة ََخِْسِماَئِة َسَنةٍ وَّاَك ِلُعبَادَ فَ ي َُقوُل: َمْن ق َ ،  فَ ي َُقوُل: بَْل ِبَرمْحَِتكَ ِقبَِلَك َأْم ِبَرمْحَيِت؟  
َلٍة  َرَج َلَك اْلَماَء اْلَعْذَب ِمَن اْلَماِء اْلَماِلِح، َوأَ َوَسَط الل جَِّة َوَأخْ  َا ََتْرُ ْخَرَج َلَك ُكلَّ لَي ْ ِِن َأْن  رًَّة، َوَسأَْلتَ  يف السََّنِة مَ جُ رُمَّانًَة، َوِإَّنَّ

َذلِ دً اجِ أَْقِبَضَك سَ  فَ َفَعْلُت  أَ ا  فَ ي َُقوُل:  ِبَك؟  ِبَرمحَْ َك  َفَذِلَك  قَاَل:   . اَي َربِّ َعْبدِ ْنَت  َأْدِخُلوا  اجْلَنََّة  أُْدِخْلَت  َفرِبمَْحَيِت  اجْلَنَّةَ يِت  َي 
َا ااَل السَّ َل ِجرْبِيُل َعَلْيِه  اجْلَنََّة، قَاْبِدي فََأْدَخَلهُ عَ ِنْعَم اْلَعْبُد ُكْنَت اَي ِبَرمْحَيِت فَ   هللِا اَي حُمَمَُّد "   أْلَْشيَاءُ ِبَرمْحَةِ ُم: ِإَّنَّ
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 ضعيف جدا. اده # قال المحقق: إسن
 

 هللُ بِهَا عِبَادَهُ تِي كَر مَ ا نَ الن عَمِ الْعِظَامِ الَّ فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ مِ 
 

لنَّْضِر اأْلَْزِدي ، بِب َْغَداَد، َحدَّثَ نَا َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ا مَُّدآاَبِذي ، أَبُو طَاِهٍر اْلُمحَ انَ ربََ بُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأخْ رَباََن أَ َأخْ  - 4313
ثَ نَا َحفْ حُمَمَُّد بْ  ، َعْن   ْبِن ِعيَسى الرَّ لِ ُص ْبُن ُعَمَر، َعِن اْلَفضْ ُن َبكَّاٍر، َحدَّ  يْ َرَة، َعِن النَِّبِّ ، َعْن َأيِب ُهرَ يِّ دِ َأيِب ُعْثَماَن الن َّهْ قَاِشيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا َأْدبِ َل: " َلمَّا َخَلَق هللاُ اْلَعْقَل قَاَل َلُه: قُْم، فَ قَ َصلَّى اَّللَّ أَق َْبَل، ُثَّ  ُه: أَْقِبْل، فَ لَ   ْر، فََأْدبَ َر، ُثَّ قَالَ اَم، ُثَّ قَاَل: لَهُ 
ُعْد، ف َ قَ  ْنَك، َواَل َأْحَسُن ِمْنَك، ِبَك آُخُذ، َوِبَك أُْعِطي، ًقا ُهَو َخرْيٌ ِمْنَك، َواَل أَْفَضُل مِ ُه: َما َخَلْقُت َخْل، ُثَّ قَاَل لَ َعدَ قَ اَل َلُه: أُق ْ

أُعَ  َوِبَك  أُْعَرُف،  َوعَ َوِبَك  الث ََّواُب،  وِبَك  اْلِعَقاُب  لَ اِقُب،   ". ْيَك 
 

الْ َأْخربََ   -  4314 َسْعٍد  أَبُو  َأْخربََ الِ مَ اَن  ْبنُ يِِن ،  َأمْحََد  أَبُو  الرَّمْحَنِ اَن  َعْبُد  ثَ نَا  َحدَّ  ، َعِديٍّ َصاِلٍح      ْبُن  ََيََْي  َحدَّثَ نَا  اْلَقاِسِم،  ْبُن 
ْبنُ اْلَوَحا  َحْفُص  ، َحدَّثَ نَا  ِبِِْسنَ ِظي  َفذََكَرهُ  ُعَمَر،  َغرْيَ ا  ََنَْوهُ  زَادَ ِدِه  أَنَّهُ  ِمنْ     َأْكَرُم  َواَل  أَُعاِقُب،  وَ   َك،"  َوَعلَ ِبَك  الث ََّواُب  ْيَك َلَك 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  وحدثنا َأمْحَُد ْبُن ُموَسى ْبِن َزجْنََوْيِه اْلَقطَّانُ   اْلِعَقاُب ". قَاَل أَبُو َأمْحََد: ثَ نَا َحْفُص  ، َحدَّ  ُن ُعَمَر، قَاِضي بْ َبكَّاٍر، َحدَّ
 ِدِه ََنَْوهُ َحَلٍب ِبِِْسنَا

 ضعيف جدا. إسناده ق: محق# قال ال
 

 َحدَّثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبنُ   ِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،ْكٍر، َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلَعبَّا احْلَاِفُظ، َوأَبُو بَ أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن    -  4315
 اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ ٍع، َعنِ ِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنفِ ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعْن ُعب َيْ   ثَ نَادَّ حَ   ا َمْنُصوُر ْبُن صقري،ِزي ، َحدَّثَ نَ مٍَّد اْلَمْروَ حمَُ 

ُ َعَلْيِه وَ  يَاِم، َوِِمَّنْ  َأْهِل الصَّاَلةِ َهاِد، َوِمْن اجلِْ ُجَل لَِيُكوُن ِمْن َأْهِل َسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الرَّ َصلَّى اَّللَّ َهى َعِن  ُمُر اِبْلَمْعرُ  َيَْ والصِّ وِف، َويَ ن ْ
 َمِة َأْجُرهُ ِإالَّ َعَلى َقْدِر َعْقِلِه " ُمْنَكِر، َوَما َيِْري يَ ْوَم اْلِقيَاالْ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

أَبُ َوَأخْ   -  4316 َأْخرَباََن  رَباََن  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  حَ و  اْلُمَحمَُّدآاَبِذي ،  طَاِهٍر  ْبنُ ثَ نَ دَّ أَبُو  ِبْشُر  َمنْ   ا  ثَ نَا  َحدَّ ُصَقرْيٍ، ُموَسى،  ْبُن  ُصوُر 
بْ  ثَ نَا ُموَسى  اْبنِ َحدَّ اَنِفٍع، َعِن  َأْعنَيَ، َعْن ُعب َْيِد هللِا، َعْن  َعلَ  ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسو ُن   ُ إِ يْ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ الرَُّجَل ِه َوَسلََّم: "  نَّ 

بَِقْدِر َعْقِلِه ". "  رْيِ ُكلََّها، َوَما ُيَْزى يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإالَّ  َواْلُعْمَرِة َحّتَّ ذََكَر ِسَهاَم اْلَْ  الزََّكاِة َواحْلَجِّ ِة َوالصَّْوِم وَ اَل صَّ َيُكوُن ِمْن َأْهِل ال لِ 
  " اًل َي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْرسَ َورُوِ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

ثَ نَا احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأسَ ا أَبُو اْلَعبَّاِس َعْبُد هللِا ْبُن ا احْلَاِفُظ، َحدَّثَ نَ   ْبُن َعْبِد هللاِ ُد  مَّ َأْخرَباََن حمَُ   -  4317 اَمَة، حْلَُسنْيِ اْلَقاِضي، َحدَّ
النَّ  أَبُو  ثَ نَا  اْلَقاسِ َحدَّ بَقِ مِ ْضِر َهاِشُم ْبُن  اْلَولِ ، َحدَّثَ نَا  ْبُن  ، َعنْ يَّةُ  ْبِن َدْعلَ لَ  خُ يِد احْلِْمِصي  بْ ْيِد  ُمَعاوِيََة  ِن قُ رََّة، قَاَل: قَاَل  ٍج، َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " النَّاُس يَ ْعَمُلوَن َرُسوُل هللِا  َا يُ عْ َصلَّى اَّللَّ   ُعُقوِْلِْم " رِ طَْوَن ُأُجورَُهْم َعَلى َقدْ اِبْْلرَْيِ، َوِإَّنَّ
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 ليس بالقوي.قال المحقق: إسناده  #
 

ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َحدَّثَ نَا ُمسْ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن الصَّرْييف ،  رَباََنهُ أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد، َحدَّ خْ أَ   -  4319 ِلُم ْبُن ُجنَاَدَة، ح، َحدَّ
، َحدَّ اَن أَبُو َأمحَْ الِيِِن ، َأْخربََ مَ ْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد الْ َوأَ  ثَ نَا أَبُو السَّاِئِب مُ ُن ِإَْسَاِعيَل اْلُمحَ ا احْلَُسنْيُ بْ نَ ث َ َد ْبُن َعِديٍّ ، َحدَّ ْسِلُم ْبُن  اِمِلي 

ْعُت َأمْحََد ْبَن َبشِ  ثَ نَا اأْلَ ُجنَاَدَة، قَاَل: َسَِ    هللاِ ، قَاَل: قَاَل َرُسولُ اٍء، َعْن َجاِبرٍ َهْيٍل، َعْن َعطَ كُ   ْعَمُش، َعْن َسَلَمَة ْبنِ رٍي، يَ ُقوُل: َحدَّ
َكاَن َلَك َعى فَ َقاَل: اي َربِّ َلْو  ِت السََّماءُ فََأْعَشْبِت اأْلَْرُض فَ َرَأى مِحَارًا يَ رْ تَ َعبََّد رَُجٌل يف َصْوَمَعٍة َفَمطَرَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصلَّى اَّللَُّ 
ْيِه: ِإَّنََّا ُأَجاِزي اْلِعبَاَد   َعَلْيِه، فََأْوَحى هللاُ تَ َعاىَل إِلَ فََأرَاَد َأْن يَْدُعوَ  ِإْسَرائِيَل  َبِِن ِء  بِيًّا ِمْن أَْنِبيَافَ ب ََلَغ َذِلَك نَ هُ َمَع مِحَاِري  تُ مِحَاٌر ِلَرِعي َّ 

 ْم ".  َعَلى َقْدِر ُعُقوْلِِ 
، تَ َفرَّدَ " َلْفُظ َحِديِث اْلمَ    اْلُكويف ، َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم " ِبِه َأمْحَُد ْبُن َبِشريٍ   الِيِِنِّ

 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 
 

ثَ نَا احْلَسَ  أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ،  ْخرَبانَ أَ   -  4320 ، َحدَّ ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ نَا ث َ ا َحِكيُم ْبُن َسْيٍف، َحدَّ ُن ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
ْبُن َعْمرٍو،  ُعب َْيُد هللاِ  ْبِن عَ   ِإْسَحاَق  ْبِن َأيِب   هللاِ ْبدِ َعْن  اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسولُ فَ ْرَوَة، َعْن اَنِفعٍ   َعَلْيِه  ، َعِن   ُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعْقِلِه ".   ّتَّ تَ ْعَلُموا َما ُعْقَدةُ ُكْم ِإْساَلُم اْلَمْرِء حَ َوَسلََّم: " اَل يُ ْعِجب َنَّ 
 ُم "  َأْعلَ َوى َعْنهُ اأْلََكاِبُر َوهللاُ  رَ َقدْ اُق ْبُن َأيِب فَ ْرَوَة َضِعيٌف، وَ ْسحَ " إِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَ   -  4321 َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  ْبُن عَ َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  هللِا الشَّاِفِعي ، حَ بُو  َعْبُد هللاِ دَّ ْبِد  احْلََسنِ ثَ نَا  ْبُن  َأمْحََد،    ْبِن   
َمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َعْن ِإْسَحاَق ْبِن رَاِشٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عُ  ،، َحدَّثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو َجْعَفٍر الرَّقِّي  َعْبُد هللِا ْبنُ ا ثَ نَ َحدَّ 
ُ َعَلْيهِ هللاِ   َعْقِلِه ".  ُموا ُعْقَدةَ ْعلَ ت َ  اَلُم اْمِرٍئ َحّتَّ ْعِجب َنَُّكْم ِإسْ َوَسلََّم: " اَل ي ُ   َصلَّى اَّللَّ

 َأْعَلُم "  ِإْسَحاُق ْبُن رَاِشٍد َوهللاُ َجْدتُُه، " َكَذا وَ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن عَ و َعْبِد هللِا  رَباََن أَبُ َوَأخْ   -  4322 َوأَبُو َبْكٍر حمَُ حُمَمَُّد  ْبِن َعْبِد هللِا  ْبِد هللِا،  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن  أَبُو َسِعيٍد حُمَمَّ قَاِن ، هِبَا وَ و الن  مَُّد  ُد 
ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّ  ثَ نَا َعلِ   اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّثَ نَا الرَّبِيُع ْبنُ ُموَسى، َحدَّ ث َ ُسَلْيَماَن، َحدَّ ْبُن َعْمرٍو، ا ُعب َْيُد هللِا  نَ ي  ْبُن احْلََسِن، َحدَّ

ْقِلِه نَُّكْم ِإْساَلُم رَُجٍل َحّتَّ تَ ْعرِفُوا َما ُعْقَدةُ عَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ ْعِجب َ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، قَاَل: قَاَل رَ رَ ُعمَ  اَنِفٍع، َعِن اْبِن  َعنْ 
  ." 

  " َسِن الَساِمي  َوُهَو َضِعيفٌ َعِلي  ْبُن احلَْ " تَ َفرََّد ِبِه 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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احْلَاِفُظ،  ْخربََ أَ   -  4323 َعْبِد هللِا  أَبُو  بْ اَن  احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  أَبُو  ِِبَْرٍو،َأْخرَباََن  الصَّغَاِن ،  حُمَمٍَّد  بْ   ُن  ََيََْي  ثَ نَا  َساَسَوْيِه، َحدَّ َحدَّ ثَ نَا  ُن 
، عَ َحاِمُد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِقوَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ ِد هللِا،  بْ  عَ ْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبنِ ْبُن آَدَم، َحدَّثَ نَا أَبُو غَاِنٍِ اُم لَّى اَّللَّ

 ".   اْلَمْرِء َعْقُلُه، َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْقَل َلهُ 
 ت ََّهًما اِبْلَكِذِب "  ْبُن آَدَم وََكاَن مُ " تَ َفرََّد ِبِه َحاِمدُ 

 وضوع. ث محديفيه من لم نعرفه والقال المحقق: إسناده  #
 

َسْعدٍ   -  4324 أَبُو  َأْخرَباََن  َأْخرَباََن  اْلَمالِيِِن ،  َأمحَْ   ُسَليْ أَبُو  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  ، َحدَّثَ نَا  َعِديٍّ ْبُن  احْلَْرَمِلي ، َحدَّ َد  ْبُن  َماَن  َنْصُر  ثَ نَا 
ْرَداِء،  ُشَرْيِح ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن َأيِب الدَّ اَن ْبِن َعْمرٍو، َعنْ ، َعْن َصْفوَ -  املٍِ سَ    َعْن َمْرَواَن ْبنِ َأُظن    -َمِجيِد،  ثَ نَا َعْبُد الْ دَّ َعاِصٍم، حَ 

ُ َعَليْ  ةُ ِعبَادَ   ِه َوَسلََّم ِإَذا بَ َلَغهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْرُجوهُ "   قَالُوا: َحَسٌن قَاَل:ْقُلُه؟، فَِإَذا  َسَأَل َكْيَف عَ   ةٍ َعْن رَُجٍل ِشدَّ
ُلُغ َصاِحُبُكْم َحيْ ا قَالُوا َغرْيَ َذِلكَ ". َوِإذَ   ُث َتظُن وَن ".   قَاَل: " َلْن يَ ب ْ

 يٌف " َوُهَو َضعِ اُن ْبُن َساملٍِ اجْلزري  قَاَل الشَّْيُخ: " تَ َفرََّد بِِه َمْروَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن َسِعيٍد، ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اجْلَرَّاِح اْلعَ  مَّدُ ُظ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حمَُ افِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 4326   ْدُل، َحدَّ
ْبُن َيَْ  َأمْحَُد  ثَ نَا  ثَ نَ َحدَّ الص ويف ، َحدَّ ْبُن سَ ا  ََي  اأْلَْحَولِ ُعْثَماُن  حُمَمَّدُ ِعيٍد  ثَ نَا  احلَْ ُن  بْ   ، َحدَّ َأْهلِ َعْبِد هللِا  ِمْن   ، ثَ نَا    َبِطي  ُتْسرَتَ، َحدَّ

، أَنَّهُ قَالَ   جَّاِج، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة،ُشْعَبةُ ْبُن احلَْ  ْعُت َرسُ لِْلَحَسِن ابِْنِه: اَي ُبَِنَّ   َعْن َعِليٍّ وَل هللِا َصلَّى ، َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َة َأْوَثُق ِمَن  ِل، َواَل َوْحَدَة َأَشد  ِمَن اْلَعَجِب، َواَل ُمظَاَهرَ ْقِل، َواَل فَ ْقَر َأَشد  ِمَن اجْلَهْ اَل َأْعَوُز ِمَن اْلعَ ُقوُل: " اَل مَ  ي َ مَ اَّللَّ

 احْلَِديِث اْلَكِذُب، َوآَفةُ  َكالت ََّفك ِر، َوآفَةُ َواَل ِعبَاَدَة  ،  فِّ ، َواَل َورََع َكاْلكَ َكُحْسِن اْْلُُلقِ ، َواَل َحَسَب  ريِ ِة، َواَل َعْقَل َكالتَّْدبِ اْلُمَشاَورَ 
اهُ أَبًَدا، فَِإْن  نَّ ِبَرُجٍل تَ رَ  اَل َتْسِتِخفَّ َجاَعِة اْلَفْخُر، اَي ُبَِنَّ َماِل اْلب َْغُي، َوآَفةُ الشَّ  النِّْسيَاُن، َوآَفةُ الطَّْرِف الصََّلُف، َوآفَةُ اجلَْ اْلِعْلمِ 

  ابْ ُنَك ". هُ َأُخوَك، َوِإْن َكاَن َأْصَغَر ِمْنَك فَاْحَسْب أَنَّهُ َك، َوِإْن َكاَن ِمث َْلَك فَاْحَسْب أَنَّ اْحَسْب أَنَّهُ أَبُو ْكرَبَ ِمْنَك فَ  أَ انَ كَ 
 ْلَقِويِّ " َبِطي ، َعْن ُشْعَبَة َولَْيَس ابِ ِه َهَذا احلَْ " تَ َفرََّد بِ 

 م نعرفه والحديث ضعيف. لمن فيه # قال المحقق: إسناده 
 

َعا هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ  أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  4328 ثَ نَااَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّن ْ اِهيَم، َأْخرَباََن َعْبُد ْبُن ِإبْ رَ ِإْسَحاُق    ِن ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َأنَّ رَُجاًل قَاَل لِلنَّ ْبِن َماِلكٍ ِس  نَ ِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأاَبَن، َعْن أَ الرَّزَّا  : َأْوِصِِن اَي َرُسوَل هللِا؟، فَ َقاَل َلهُ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ َرُسوُل هللاِ   يًّا فََأْمِسْك ".  َوِإْن ِخْفَت غَ ، ْمضِ اِقَبِتِه َخرْيًا فَا رَأَْيَت يفَ عَ تَّْدِبرِي، َوِإنْ لَسلََّم: " ُخِذ اأْلَْمَر ابِ  َصلَّى اَّللَّ
 الّرَِوايَِة " َأاَبُن ْبُن َأيِب َعيَّاِش َضِعيٌف يف " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن َجْعَفرِ   ِن أَبُو َسِعيٍد اْلُمَؤذُِّن،اِفُظ، َأْخربََ ِد هللِا احلَْ اَن أَبُو َعبْ َأْخربََ   -  4329 ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن عَ  ا ْبنِ   َحدَّ ْبِد ْلَولِيِد، َحدَّ
ثَ نَ   النَِّبِّ اْبِن ُعَمَر، َعنِ  ِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر، َعنِ اُد ْبُن َكِثرٍي، َعْن َعبْ ا َأيِب، َحدَّثَ نَا َنَْشُل ْبُن َسِعيٍد، َحدَّثَ نَا َعبَّ اْلَوهَّاِب ْبِن َحِبيٍب، َحدَّ
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َعَلْيِه وَ َصلَّ   ُ َعاِقٍل عَقَل َعنِ  قَاَل: " َكْم  مَ َسلَّ ى اَّللَّ اِمْن  َوُهَو َحِقرٌي ِعْنَد  َأْمَرهُ  ِمْن  هللِا  يَ ْنُجو َغَدا، وََكْم  اْلَمْنظَِر،  لنَّاِس، َذِميُم 
يِل الْ طَ   اْلِقيَاَمِة ".   َهاِلٌك َغَدا يف ، َمْنظَِر، َعِظيِم الشَّْأنِ رِيِف اللَِّساِن جَِ

 َعْن َعبَّاٍد " ، َشلٌ " تَ َفرََّد ِبِه نَْ 
 يف. عض# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا وَ   بْ َراِهيمَ ، َحدَّثَ نَا َأمْحَُد ْبُن إِ مْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن أَ   -  4330 ثِيَمةُ ْبُن  ُهَو اْبُن ِمْلَحاَن، َحدَّ
ثَ نَا َسلَ  ، َعْن َساملٍِ ُن اْلَفْضِل، َعْن رَُجٍل، ذََكَرُه، َعنِ  بْ َمةُ ُموَسى، َحدَّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي  اْبِن ِشَهاٍب الز ْهِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َعْنُه، َأنَّ النَِّبَّ صَ هللاُ   اِقِلنَي ".  ى قُ ُلوُب اْلعَ ْقوَ ت َّ ْعِدٌن، َوَمْعِدُن الِلُكلِّ َشْيٍء مَ  َم قَاَل: " ِإنَّ لَّى اَّللَّ
 . َوهللاُ َأْعَلُم " َعلَّ اْلَباَلَء َوَقَع ِمَن الرَُّجِل الَِّذي مَلْ ُيَسمَّ مْحَُد: " َوَهَذا ُمْنَكٌر، َولَ ْيُخ أَ قَاَل الشَّ 

 فيه مجهول. قق: إسناده المح # قال
 

َوِفيَما أَ ْيُخ َأمْحَُد َرمِحَ قَاَل الشَّ   -  4333 ِن َواِصٍل اْلِبيَكْنِديَّ،  اِفُظ، َأنَّ َأمْحََد ْبَن حُمَمَِّد بْ أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ يل َشْيُخنَا    ازَ جَ هُ هللاُ 
 ُجٍل ِمْن َبِِن  رَ َعنْ َشْيٌخ اِبلسَّاِحِل،    ِبٍر: َأْخرَبَِن يَزِيُد ْبُن َجا  لَ َل اْلُبَخاِري ، قَاَل: قَانا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَأْخرَبَُهْم، حدثنا َأيِب، حدث

ْبُن ُهَبرْيََة، أَنَّهُ أََتىُقَشرْيٍ، يُ َقاِل لَهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإنَّ    قُ رَّةُ   َعَثَك هللاُ ب َ تُ ْعَبُد ِمْن ُدوِن هللِا ف َ   هُ َكاَنْت لَنَا َأْراَببٌ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد أَف َْلَح َمْن رُزِ َهَدااَن هللاُ، َوقَاَل َرُسوُل هللِا صَ نَاَك ف َ  فَ َلْم يُ ْعِطنيََّّ، َوِجئ ْ ُهنَّ نَاْواَنُهنَّ فَ َلْم يُُِْبَ، َوَسأَلْ عَ َفدَ  َق لَّى اَّللَّ

هللاُ َصلَّى   َرفَاٍت، قَاَل َرُسولُ َمْوِقِف يف عَ لْ  ابِ َكَساُه، فَ َلمَّا َكانَ لَِبْست َُهَما فَ   ْن ثِيَاِبَك َقدْ مِ  هللِا اْكُسِِن ثَ ْوَبنْيِ  لُبًّا " قَاَل اَي َرُسولَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   بًّا " َح َمْن رُِزَق لُ لَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَف ْ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ : " َأِعْد َعَليَّ َمَقالََتَك " فََأَعاَد َعَلْيِه فَ َقالَ اَّللَّ

ُ َعَليْ يٍط، َأنَّ قُ رََّة ْبَن ُهَبرْيََة اْلعَ يِد ْبِن َنشِ  َأيِب ِهاَلٍل، َعْن َسعِ ْبنِ ِد َورُِوَي يف َذِلَك، َعْن َسِعي ِه اِمِريَّ، َقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعلَ َرُسوُل هللِا صَ  لَ َتهُ فَ َلمَّا َأْدبَ َر، قَاَوَسلََّم، َفذََكَر ِقصَّ   لُبًّا " َح َمْن رُِزَق ف ْلَ أَ  ْيِه َوَسلََّم: " َقدْ لَّى اَّللَّ

 فيه مجهول. إسناده  # قال المحقق:
 

أَبُو  -  4334 َأْخرَبانَ   حدثناه  احْلَاِفُظ،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسُن  َجْعَفُر    حُمَمٍَّد  اْلَعبَّاِس  اْلُمْست َْغفِ أَبُو  حُمَمٍَّد  َأْخرَباََن  رِ ْبُن  َسِعيٍد ي ،  أَبُو 
َأمْحََد  اْلَْ  ْبِن  ثَ نَا  َقاالْ ِليِل  َأيِب ِضي، َحدَّ ْبُن  َبْكِر  بْ أَبُو  اْلَمِلِك  َعْبُد  ثَ نَا  َداُوَد، َحدَّ ْبنِ   اللَّْيِث  َعِن  اْبُن َوْهٍب،  ُشَعْيٍب، َحدََّثِِن    ُن 

يَ  ْبِن  ْبِن أَ َسْعٍد، َعْن َخاِلِد  َنِشي ِهاَلٍل، َعْن سَ يِب زِيَد، َعْن َسِعيِد  ْبِن  ْبنَ ِعيِد  َأنَّ قُ رََّة  اْلَعاِمرِ َبريَْ هُ   ٍط،  َقِدَم َعَلى َرسُ َة  وِل هللِا يَّ، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  اَبٌب  َكاَن لَنَا َأرْ اَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  قُ ْلَت ِحنَي ُأِسْرَت؟ " قَ َم فََأْسَلَم، َفذََكَر احْلَِديَث، فَ َقاَل َلُه: " َكْيفَ َصلَّى اَّللَّ

ن َ ُهنَّ ُعو ِمْن ُدوِن هللِا َندْ   َورابَّتٌ  نَاَك َوتَ رَْكْناُهنَّ، ُثَّ َأْدبَ َر، فَ َقاَل رَ َفاَل يُ ْعِطين َنَا، فَ َلمَّا بَ َعَثَك هللاُ نَا، َوَنْسَأُْلُنَّ   َفاَل يُِب ْ ُسوُل هللِا  ِجئ ْ
ُ عَ   لُبًّا " َلَح َمْن رُِزَق  ف ْ َلْيِه َوَسلََّم: " َقْد أَ َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احْلَافِ   -  4335 هللِا  َعْبِد  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  َعِليِّ ُظ،  ْبُن  احْلََسُن  ثَ نَا  اْلَفِقيُه، َحدَّ ِإْسَحاَق  ثَ نَا  ُن  زاَِيٍد، َحدَّ ْبِن   
يِد ْبُن  اأْلَْصب ََهاِن ، َأْخرَباََن أَبُو َسعِ ُد هللِا ْبُن يُوُسَف  و حُمَمٍَّد َعبْ بُ  أَ اِلٍد، ح، َوَأْخرَبانَ ُمْسِلُم ْبُن خَ   اُء، َحدَّثَ نَارَّ بْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى اْلفَ إِ 
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ثَ نَا احْلَْضَرِمي ، َحدَّ  ثَ نَا ُمْسلِ ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْوٍن ااأْلَْعَرايِبِّ َحدَّ بِيِه، َعْن  أَ َعنْ  َعْبِد الرَّمْحَِن،  ِن اْلَعاَلِء ْبنِ ْبُن َخاِلٍد، عَ   مُ لَقوَّاُس، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُهَريْ َرَة، َأنَّ اَأيِب  ، هللاِ   َويف رَِوايَِة َأيِب َعْبدِ ُه، َوَحَسُبهُ ُخُلُقهُ ".  َم قَاَل: " َكَرُم اْلَمْرِء ِديُنُه، َوُمُروَءتُهُ َعْقلُ لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ  َرُسوُل هللِا صَ قَاَل: قَالَ   َرهُ َم: ُثَّ ذَكَ َسلَّ وَ  لَّى اَّللَّ
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

ثَ نَا أَبُو الْ ِهٍر اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمََّدآابَ َأْخرَباََن أَبُو طَا  - 4337 ثَ نَا َسوَّارُ ِد ْبِن َبْكٍر، حَ َعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِذي ، َحدَّ  دَّ
الْ  هللِا  َعْبِد  ثَ نَ ْنربَِ عَ ْبُن  الرَّمْحَِن  ي ، َحدَّ َعْبُد  اْلَبْكَراوِ ا  حَبٍْر  أَبُو  ُعْثَماَن  ،ْبُن  اْلَعمِّي  زَْيٍد  ْبُن  الرَِّحيِم  َعْبُد  َثِِن  َعِن   ي ، َحدَّ أَبِيِه،  َعْن 

قَاَل:احْلََسنِ  عَ   ،   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َخِليلُ قَاَل  اْلِعْلُم   " َوَسلََّم:  َواْلَعمَ مُ لْ ا  َلْيِه  َدلِيلُُه،  َواْلَعْقُل  َوزِيُرُه،  ْؤِمِن،  َواحْلِْلُم  قَ يُِّمُه،  ُل 
 نُي َأُخوهُ ".  لصَّرْبُ أَِمرُي ُجُنوِدِه، َوالّرِْفُق َواِلُدُه، َواللِّ َوا

 َقِطٌع " " َهَذا ُمن ْ 
 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

اْلَفِقيُه،    -  4338 طَاِهٍر  أَبُو  اْلُمَحمََّدآربََ َأخْ َأْخرَباََن  طَاِهٍر  أَبُو  َحدَّثَ نَ ابِذي  اَن  ي ،  اْلُكَدميِْ ثَ نَا  َحدَّ اْلَعْبِدي ،  ،  َنْصٍر  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ا 
َمْيسَ  ثَ نَا  ْبِن ُعب َيْ َحدَّ َأسْ َرُة، َعْن ُموَسى  أَبِيِه،لَ َدَه، َعْن زَْيِد ْبِن  ْبنِ   َم، َعْن  النَّ   َعْن ُعَمَر  َعَلْيِه َوَسلََّم    َصلَّى اَّللَُّ ِبِّ اْْلَطَّاِب، َعِن 

 ًدى ". ْقٍل يَ ْهِدي َصاِحَبهُ ِإىَل ُهًدى، أَْو يَ ُرد هُ َعْن رَ اَل: " َما اْكَتَسَب اْلَمْرءُ ِمْثَل عَ قَ 
َلهُ ُمن ْ َذا ِإْسنَاٌد َضِعي قَاَل الشَّْيُخ: " هَ   َقِطٌع " ٌف، َوالَِّذي قَ ب ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

بُو َأمْحََد ُن حُمَمٍَّد، َحدَّثَ نَا أَ ْسَفَرائِيِِن ، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن بْ ُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ احْلَاِكُم اإْلِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  بْ   -  4376
ثَ نَا عُ َمايَ اِع اْلَفَرِج ْبِن الْ َوَجْدُت يف َسََ   قُ َرْيٍش، قَاَل:  نُ َعْبُد هللِا بْ  قَاَل: َكاَن    ْن زاَِيِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َجرِيٍر،َمُر ْبُن يَزِيَد، عَ ِن، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِلي ". ي َوَبصِري َوَعقْ د نْ يَا ِبَسْمعِ ال" اللُهمَّ َمتِّْعِِن ِمَن  َيْدُعو هِبََذا الد َعاِء: النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر " ِعيٌف وَ ضَ  ادٌ " َهَذا ِإْسنَ 

 فيه من لم أعرفه. المحقق: إسناده ال # ق
 

ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن َجْعفَ   َعْبُد هللاِ   نَاث َ اْلب َْغَداِدي ، هِبَا، َحدَّ إِبْ َراِهيَم ْبِن َشاَذاَن    َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبنِ   -  4377 ٍر، َحدَّ
ثَ نَا عُ ُسفْ ُن  بْ  َثِم، َحدَّثَ نَا أَبُو اْلمِ ْثَماُن يَ ْعِِن ايَاَن، َحدَّ ، َأنَّ  َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ ْقَداِم ِهَشاُم ْبُن زاَِيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،  ْبَن اْْلَي ْ

ُ َعَلْيِه وَ ا   َرُسوَل هللِا َصلَّى ،  َوَبصرِي َوَعْقِلي َواْجَعْلَها اْلَوارِ َمتِّْعِِن ِبَسْمِعي    اَل: " اللُهمَّ ، قَ هِ َذا َأَوى ِإىَل ِفَراشِ َسلََّم َكاَن إِ َّللَّ َث ِمِنِّ
َثَْ  ِمْنهُ  َوَأِرِن  َأُعو َواْنصْرِن َعَلى َعُدوِّي،  ِإّنِ  اللُهمَّ  الدَّيْ رِي.  ِمْن غََلَبِة  ِبَك  َوَمَن اجْلُوعِ نِ ذُ  بِئْ ،    ُثَّ ت:  َس الضَِّجيُع ". قَالَ ، فَِإنَّهُ 

   َيْضَطِجُع. "
 ِمْقَداِم َولَْيَس اِبْلَقِويِّ َوهللاُ َأْعَلُم " رََّد بِِه أَبُو الْ " َغرِيٌب ِفيِه، تَ فَ َلْفُظ: " َوَعْقِلي 

 ضعيف. : إسناده المحقق # قال 
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اِبٍر السََّقِطي ، َحدَّثَ نَا َحاِمُد حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن جَ ثَ نَا  دَّ ، حَ اَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ   -  4379
ثَ نَا ُسفْ  َوَأْربَِعنَي، َحدَّ ِإْحَدى  الزَّ ْبُن ََيََْي، َسَنَة  أَبُو  ثَ نَا  اجْلَُشِمي ، َحدَّ يَاُن، َحدَّ أَبُو اأْلَحْ ثَ ْعَراِء  أَبِي ِِن  َماِلٍك اجْلَُشِميِّ َوِص، َعْن  ،  ِه 

وُنَك َك َعْبَداِن َأَحُدُِهَا َيَُ َث ِبطُولِِه قَاَل يف آِخرِِه: " َأرَأَْيَت لَْو َكاَن لَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َل: أَتَ ْيُت َرسُ قَا
َل:  ََيُوُنِِن َوَيصُدُقِِن َحِديثًا. قَااَل: قُ ْلُت الَِّذي اَل  ِإلَْيَك؟ " قَ َحب  أَ  َك َحِديثًا أَي  ُهَماوُنَك َوَيصُدقُ َواآْلَخُر اَل َيَُ ، َوَيْكِذُبَك َحِديثًا 

 " َكَذِلَك أَنْ تُْم ُعب َْيُد رَبُِّكْم َعزَّ َوَجلَّ " 
 . موثقون رجاله  # قال المحقق: إسناده 

 

 الدُّنْيَا وَمَا جَاءَ فِي آدَابِهِ    رِ ا مَةٌ مِنْ نِعَمِ اهللِ تَعَالَى فِي دَ فَصلٌ فِي الن وْمِ الَّذِي هُوَ نِعْ 
 

زَّاِق، َعْن إِبْ َراِهيَم، ان َعْبُد الرَّ   َعاِن ، ان ِإْسَحاُق ْبنُ اِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصن ْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  4385
ُ عَ   ْبَن اْلَولِيِد، َجاَء ِإىلَ    َخاِلدَ إنَّ :  َة، َعْن َأيِب رَاِفعٍ َمٍر، َعْن قَ تَادَ َمعْ  لََّم، َفَشَكا ِإلَْيِه َوْحَشًة يَُِدَها، فَ َقاَل  َلْيِه َوسَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ىَل ِفَراِشَك ، فَِإَذا َأَوْيَت إِ جلِْنِّ َيِكيُدكَ  اِمنَ : " ِإنَّ ِعْفرِيتًا  لسَّاَلُم؟ " قَالَ يُل َعَلْيِه اربِْ َمِِن الر وُح اأْلَِمنُي جِ " َأاَل أَُعلُِّمَك َما َعلَّ َلُه:  
رَأَ  ِمْن َشرِّ َما ذَ ْعرُُج ِفيَها، وَ ي َ   ِزُل ِمَن السََّماِء، َوَما فَاِجٌر ِمْن َشرِّ َما يَ نْ  هللِا التَّامَّاِت الَّيِت اَل ُيَاِوزُُهنَّ بَ رٌّ َواَل فَ ُقْل: َأُعوذُ ِبَكِلَماتِ 

َها، َوِمْن َشرِّ رِّ َما ََيُْرجُ  شَ ِمنْ يف اأْلَْرِض وَ   ُن " ْن َشرِّ ُكلِّ طَاِرٍق َيْطُرُق ِإالَّ ِِبَرْيٍ اَي َرمحَْ  طََواِرِق اللَّْيِل َوالن ََّهاِر، َومِ  ِمن ْ
 . يحصح # قال المحقق: إسناده 

 

َبُة، َوان النَّْضُر بْ   -  4389 ، َعْن َأيِب أَُمامَ كِ   ُن زُرَارََة، َعْن َأيِب َحيَّاَن، َعنْ قَاَل قُ ت َي ْ  َة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ نَانََة اْلَعَدِويِّ
ْمُد َّللَِِّ  حلَْ َواِذي َبَطَن َفَخرَبَ،  ْمُد َّللَِِّ الَّ فَ َقَهَر، َواحلَْ   حْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َعاَل ِفَراِشِه َوُهَو طَاِهٌر: ا  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَل ِحنَي َيَِْوي ِإىَل 

 م هُ " وِبِه َكي َْوَم َوَلَدْتهُ أُ َمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َخَرَج ِمْن ُذنُ َواحْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َُيِْيي الْ  ِذي َمَلَك فَ َقَدَر،الَّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن    ْخرَبانَ أَ   -  4397 َعِلي   احْلََسِن  احلَْ مَّ حمَُ أَبُو  أان  اْلُمْقِرُئ،  ْبُن حمَُ ٍد  ْبُن  َسُن  يُوُسُف  ان  ِإْسَحاَق،  ْبِن  اْلَقاِضي، ان مَِّد  يَ ْعُقوَب 
، قَا ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ان مَحَّا ن َّْورِ : ُكْنُت َمَع زُهَ لَ ِعْمَراَن اجْلَْوِنِّ نَا َعلَ رْيٍ السِّ ، فَأَتَ ي ْ ظَْهِر   ٍل اَنئٍِم َعَلىجُ ى رَ يِّ

ْن اَبَت  مَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ِبرِْجَلْيِه، ُثَّ قَاَل: قُْم. ُثَّ قَاَل زَُهرْيٌ: قَ لَهُ َما يَْدَفُع رِْجَلْيِه، َفَضَربَهُ   ِجَداٍر لَْيسَ 
ْحَر يف اْرجِتَاِجِه فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنهُ ْت ِمْنهُ الذِّمَُّة، َوَمْن رَِكَب اْلبَ َفَماَت، فَ َقْد بَرِئَ َلْيِه فَ َوَقَع  جْ  رِ ْيَس َلهُ َما يَْدَفعُ ْهِر ِجَداٍر، َولَ َعَلى ظَ 
 .  الذِّمَّةُ "

 مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ْبُن َسَلَمَة، َوَرَواهُ َهَكَذا َرَواهُ مَحَّاُد 
 مرسل. قال المحقق: إسناده  #
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، أان أَبُو َعْمرِو ْبِن َمطٍَر، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن  أَبُو َبْكِر ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرسِ  أَبُو َنصِر ْبُن قَ تَاَدَة، وَ رَبانَ خْ ا أَ َكمَ   - 4398 ، ان ََيََْي يَّ َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن اَل َرُسوُل هللِا َصلَّ هللِا، قَاَل: قَ   دِ َعبْ ، َعْن زَُهرْيِ ْبِن  َراَن اجْلَْوِنَّ ، َعْن َأيِب ِعمْ دٍ ََي، أان مَحَّاُد ْبُن زَيْ ْبُن َيَْ  ى اَّللَّ

الذِّمَُّة، وَ ، فَ َوَقَع َفَماَت فَ َقْد بَ َت فَ ْوَق ِإَجاٍر لَْيَس َحْوَلهُ َما َيْدَفُع اْلَقَدمَ ابَ  اِجِه فَ َهَلَك فَ َقْد َر ِعْنَد اْرجِتَ ْن رَِكَب اْلَبحْ مَ رَِئْت ِمْنهُ 
 ةُ " ْت ِمْنهُ الذِّمَّ ئَ بَرِ 

 اِئي  اٌم الدَّْستُ وَ َوَرَواهُ ِهشَ 
 من لم نجد له ترجمة، والحديث مرسل.   هرجاله ثقات وفيده # قال المحقق: إسنا

 

ٍب، أان   طَالِ يَ ْعُقوَب، ان ََيََْي ْبُن َأيِب ُن  بْ  َقاِضي، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ  ْبُن احْلََسِن الْ هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَدُ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   - 4399
، قَالَ َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ان ِهَشاٌم   ، َعْن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوِنِّ ، فَأَْبصَر   ْبُن َعْبِد هللاِ رْيُ نَا َأِمرٌي يُ َقاُل َلهُ زُهَ : ُكنَّا ِبَفاِرَس َوَعَلي ْ الدَّْستُ َواِئي 

ئًا،  َس َحْوَلهُ َشْيٌء، ف َ لَيْ   -ْو ِإَجاٍر  أَ   -  ْنَسااًن فَ ْوَق بَ ْيتٍ إِ  ْعُت يف َهَذا َشي ْ َثِِن رَُجٌل، إنَّ النَِّبَّ  َقاَل يل: َسَِ قُ ْلُت: اَل. قَاَل: َفَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ صَ  ، َوَمْن رَِكَب َئْت ِمْنهُ الذِّمَّةُ ُه، فَ َقْد بَرِ ْجلَ رِ    َحْوَلهُ َما يَ ُرد  ْهِر بَ ْيٍت لَْيسَ ِإَجاٍر، َأْو ظَ   ىَم قَاَل: " َمْن اَبَت َعلَ لَّى اَّللَّ

 َتجَّ فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنهُ الذِّمَّةُ ".  اْلَبْحَر بَ ْعَدَما تَ رْ 
ٍل، َعِن َهرْيٍ، َعْن َأيِب َحبْ َوِقيَل َعْن زُ  ،ِليٍّ  حُمَمَِّد ْبِن زَُهرْيِ ْبِن َأيِب عَ ْبِن َأيِب زَُهرْيٍ، َوِقيَل َعنْ  َعْن حُمَمَّدِ  ِعْمَراَن، َبُة، َعْن َأيِب َوَرَواهُ ُشعْ 

ُ َعلَ   َوِقيَل َغرْيُ َذِلكَ   زَُهرْيِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْيِه َوَسلََّم. َوقَاَل َأاَبُن، َعْن َأيِب ِعْمَراَن، َعنْ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ثقات. له  رجا# قال المحقق: إسناده 

 

َبٍل، َحدََّثِِن َأيِب، ان أَي وبُ   ُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان َعْبُد هللاِ أان َأمْحَُد بْ   مْحََد ْبِن َعْبَداَن،أَ   نُ َأْخرَباََن َعِلي  بْ   -  4400  ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ
وُل هللِا َصلَّى ، قَاَل: " لََعَن َرسُ َأيِب ُهَريْ َرةَ ْن  عَ   ِء ْبِن َأيِب راََبٍح،مٍَّد، َعْن َعطَاطَِبيِب ْبِن حمَُ   اِعيَل اْلَيَماِمي ، َعنْ ْبُن النَّجَّاِر أَبُو ِإَسَْ 

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اِبلنِّ اَّللَّ يَ َتَشب َُّهوَن  الَِّذيَن  الّرَِجاِل  خُمَنَِّثي  مِ َم  اَلِت  َواْلُمرَتَجِّ اْلُمَتَشبِّهَ َساِء،  النَِّساِء  اِبلّرَِجاِل  اَن  قَاَل،   -ِت   َأظُن هُ 
ِت يَ ُقْلَن َذِلَك، َورَاِكَب اْلَفاَلِة  ، َواْلُمت َب َتِّاَلِت ِمَن النِّ -َزوَُّج  َن يَ ُقولُوَن اَل نَ ت َ ّرَِجاِل الَِّذيال  نَ َواْلُمت َب َتِِّلنَي مِ  ظُن هُ قَاَل: أَ   -َساِء الالَّ

 ".   -النَّائَِم َوْحَدهُ َوْحَدُه، وَ 
َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، رُِوَي َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن  ِب ْبِن حُمَمٍَّد. َوَقْد  ، َعْن طَِبيارِ جَّ ي وُب ْبُن النَّ ُد: تَ َفرََّد ِبِه أَ قَاَل الشَّْيُخ َأمحَْ 

 َجالِ النَِّساِء اِبلرِّ وَ  اءِ  الّرَِجاِل اِبلنِّسَ َم يف َتَشب هِ  َعَلْيِه َوَسلَّ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍوَعْن رَُجٍل، ِمْن ُهَذْيٍل، عَ 
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

َثُم ْبنُ    الص ويف ، انارِ َسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّ اِفُظ، ان َأمْحَُد ْبُن احلَْ َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبِن َعِديٍّ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو    -  4402   اْْلَي ْ
َوَة، َعْن   ُعْثَماَن، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب فَ رْ  ََيََْي ْبنُ ِن َمْنُصوٍر َسجَّاَدُة، ان احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد بْ   َد: َوانمحَْ و أَ َخارَِجَة، قَاَل أَبُ 

ُ عَ   هللاِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َن، َعْن أَبِيِه،َماَن ْبِن َعفَّاثْ وُسَف، َعْن َعْمرِو ْبِن عُ حُمَمَِّد ْبِن يُ  لص ْبَحةُ َْتَْنُع الّرِْزَق َلْيِه َوَسلََّم: " اَصلَّى اَّللَّ
َثُم: بَ ْعَض الّرِْزِق. " َوقَاَل يُوُسُف ْبُن ُعثْ " َوقَاَل   وُسُف ْبُن حُمَمٍَّد ".  َماَن َويف َمْوِضٍع آَخَر يُ اْْلَي ْ
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َمْسَلَمةُ   ابْ َوَرَواهُ  ، َعِن  اْبنُ ُجلٍ رَ   ِن َعيَّاٍش، َعنْ ْبُن ُعَليٍّ ِإسْ    ُهَو  ْبِن َأيِب طَْلحَ َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن  ْبِن  َحاَق ْبِن َعْبِد هللِا  أََنِس  َة، َعْن 
  الصَّبَاِح " ْندَ عِ  َوالصْبَحُة: الن َّْومُ يف ِإْسنَاِدِه  ِديِث، َوَخَلطَ حلَْ فَ ْرَوَة تَ َفرََّد هِبََذا اُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َماِلٍك، َمْرفُوًعا. " َوِإْسَحاُق بْ 

 . يفضع# قال المحقق: إسناده 
 

، ِِبَكََّة، ان َعِلي  بْ ِد ْبِن َأمْحََد اجْلَُمحِ  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ  - 4403 ِز أَبُو   َعْبِد اْلَعزِينُ ي 
، ان َعْبُد  ُد ْبُن اأْلَصْ مَّ حمَُ  اْلب َْغَداِدي ، ان  احْلََسنِ  ، َعنْ الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَحاِريِب  ب ََهاِنِّ ، َعْن َخِديِج ْبِن َصْوِميٍّ  َعْبِد ، َعِن اأْلَْفرِيِقيِّ

ْبِن َعْمرٍو، َعلَ صَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا    هللِا   ُ َثاَل   ْيِه َوَسلََّم: "لَّى اَّللَّ َعْن ذِ الْ   ٍث:اْلَغْفَلةُ يف  َعْن ْكِر هللِا َعزَّ َوجَ َغْفَلةُ  َواْلَغْفَلةُ  لَّ، 
 ِه يف الدِّيِن ".  ِإىَل طُُلوِع الشَّْمِس، َوَغْفَلةُ الرَُّجِل َعْن نَ ْفسِ صاَلِة اْلَغَداةِ 

 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال
َعِلي    -  4404 َعْبَدانَ   َوَأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  َأمحَْ ْبُن  أان  بْ دُ ،  َحاتٍِ ُن عُ   ْبُن  ُعب َْيُد  ان  َأيِب ب َْيٍد،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َثِِن  اْلُبْحرُتِيِّ  ، َحدَّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُل هللِا َصلَّى ااَل: قَاَل َرُسو قَ   َمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،ْعَمِش، َعْن َأيِب َعْلقَ الطَّاِئي ، ان اْلُمَحاِريِب ، َعِن اأْلَ  ْلَغْفَلةُ يف  : امَ َّللَّ
 احْلَِديثَ اَلٍث َفذََكَر َهَذا  ثَ 

 ه. ال بأس ب# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن ُد مَّ أَبُو َبْكٍر حمَُ َد ْبِن َخْنٍب، ان ٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ ابُورِي ، أان أَبُو َبكْ  َعْبِد اْْلَاِلِق الن َّْيسَ َأْخرَباََن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبنِ  - 4405
رَتََة، َعْن أَبِيِه، ِلِك ْبُن َهارُوَن ْبِن َعنْ اْلُمْشَمِعل  ْبُن ِمْلَحاَن اْلَقْيِسي ، ان َعْبُد اْلمَ اْلَعوَّاِم الّراَِيِحي ، ان َأيِب، ان  َد ْبِن يَزِيَد ْبِن َأيِب  َأمحَْ 

فَاطِ جَ َعْن   َعْن  حُمَمَّ دِِّه،  بِْنِت  عَ َمَة   ُ اَّللَّ َصلَّى  قَالَ   هِ َليْ ٍد  َرُسولُ َوَسلََّم  يِبَ  َمرَّ  َوَسلَّمَ   ْت:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  ُمْضَطِجَعةٌ    هللِا  َوَأاَن 
اِس َما ُم َأْرزَاَق النَّ سِ يَ قْ ِلنَي، فَِإنَّ هللاَ وِن ِمَن اْلغَافِ بِِّك، َواَل َتكُ رَ ةُ قَ ْوِمي اْشَهِدي رِْزَق ، ُثَّ قَاَل: " اَي بُ ن َيَّ ُمَتصبَِّحٌة، َفَحرََّكِِن ِبرِْجِلهِ 

 ِع اْلَفْجِر ِإىَل طُُلوِع الشَّْمِس ".  َبنْيَ طُُلو 
 ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف. 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
بْ َراِهيَم ْبِن ، ان ِإْسَحاُق ْبُن إِ اجِ جَّ ان يَ ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن احلَْ  و اْلَعبَّاِس الض َبِعي ،قَ تَاَدَة، أان أَبُ   أَبُو َنصِر ْبنُ َأْخرَبانَ وَ  - 4406

ِر  ، قَالَ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ  ِن َهارُوَن ْبِن َعْنرَتََة،َعْبِد هللِا اجْلَْوَهِري ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك بْ  ْبنِ غَاِلٍب، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُمَبشِّ : ِه، َعْن َعِليٍّ
ُ َدَخَل َرُسوُل هللاِ   َر َمْعنَاهُ ْن َصلَّى الصْبَح َوِهَي اَنئَِمٌة َفذَكَ  َعَلى فَاِطَمَة بَ ْعَد أَ ِه َوَسلَّمَ يْ َعلَ  َصلَّى اَّللَّ

 فيه من لم نعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن َأيِب َخَلِف    َأْخرَباََن أَبُو َحاِمدٍ   -  4407 َأمْحََد الص  َأمْحَُد  أَبُوْبِن  هِبَا ان  اْلَمْهَرَجاِن   ْبنِ ْكرٍ بَ   ويف   يَ ْزَداَد  َمْسعُ  حُمَمَُّد ْبُن  وٍد، ان  
ِمَن  َصاِريِّ وََكاَن  نْ َخوَّاِت ْبِن ُجَبرْيٍ اأْلَ ََثِبِت ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن  ِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، ان ُشْعَبُة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب، أان ُمسْ 

َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ََثِبِت ْبِن َوآِخَرهُ مُحٌْق " َوَرَواهُ غُْنَدٌر،    ، َوَأْوَسطَهُ َخَلٌق، لن ََّهاِر َخَرقٌ  الَ قَاَل: " الن َّْوُم َأوَّ الصَحابَِة،  
ْبنِ ُعب َْيٍد،   الرَّمْحَِن  َعْبِد  َخوَّاتِ   َعْن  َعْن  َلى،  لَي ْ وَكَ   َأيِب  ُجَبرْيٍ  َأصَحابِ ْبِن  ِمْن  اَّللَُّ اَن  َصلَّى  النَِّبِّ  َوَسلَّ      َم.َعَلْيِه 

 .وبقية رجاله ثقات لم أعرفهما فيه شيخ المؤلف وشيخه  ده # قال المحقق: إسنا
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ايَّ َكرِ َز   نُ َقاِسُم بْ احْلََسِن الصَّوَّاُف، ان الْ    حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ اَن أَبُو َعِليٍّ ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَفِقيُه، أَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد    -  4408
، قَاَل: ان غُْنَدٌر َفذََكَرهُ كَ احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا  ْبِن َأيِب َبْكٍر اْلُمْقِرُئ، ان أَبُو    َذِلَك َمْوقُوفًا ْبِن ُكْرِديٍّ

 رجاله ثقات. ده حقق: إسنا# قال الم
 

الرَّزَّاقِ َوبِِه قَاَل أ  -  4412 بْ ان َعْبُد  َبَة  ِإَْسَاِعيَل ْبِن َشُروٍس، قَ   َماَن، َعنْ ُعثْ ِن  ، َعْن َشي ْ ِه  يَ ُقوُل: قَاَل َعمِّ ْعُت طَاُوًسا،  اَل: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ     ِر ".َهان َّ ى صيَاِم ال وا أبَِْكَلِة السََّحِر َعلَ اِم اللَّْيِل، َواْسَتِعينُ لن ََّهاِر َعَلى ِقيَ : " اْسَتِعينُوا بُِرقَاِد اَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 " َهَذا ُمْرَسٌل " 
 والحديث مرسل.  يفضع# قال المحقق: إسناده 

 

 ةِ الن وْمِ فَصلٌ فِي ذَمِّ كَثْرَ 
 

هللِا ْبُن َهاِشٍم، ان  دُ بْ ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ، ان عَ  ْلَعَلِوي ، أان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدِ  ا ِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ َحدَّثَ نَا أَبُو احْلَسَ  - 4416
ُ َعَلْيِه وَ   رَُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى  ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َسَألَ َعْن حُمَمَِّد    ْنرَبِي ، ان ُسْفيَاُن،ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ اْلعَ  َسلََّم أَيَ نَاُم  اَّللَّ

  مَيُوُت َأْهُل اجْلَنَِّة " َواَل  ِت،وْ َأُخو اْلمَ  نَِّة؟ قَاَل: " الن َّْومُ َأْهُل اجلَْ 
 رجاله ثقات. إسناده # قال المحقق: 

 

اْلعَ َوَأْخرَبانَ   -  4417 أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ان    اْلَمْحُبويِب ،  ْبنُ بَّاِس  ُسن َيْ   حُمَمَُّد  ان  الطََّرُسوِسي ،  َداُوَد ِعيَسى  ْبُن  ُد 
ُ َعَلْيِه وَ ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَالَ   ُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن حُمَمَّدِ بْ ُف  وسُ ، ان يُ الطََّرُسوِسي   َسلََّم:  : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َفِقريًا يَ ْوَم  ، فَِإنَّ َكث َْرَة الن َّْوِم اِبللَّْيِل َتدَ ْيلِ للَّ ابِ الن َّْوَم    َد: اَي ُبَِنَّ اَل ُتْكِثرِ َد ِلُسَلْيَماَن ْبِن َداوُ َلْيَماَن ْبِن َداوُ " قَاَلْت أُم  سُ  ُع َصاِحَبهُ 
 ْيِد ْبِن َداُودَ ٍد الشَّْعَراِن ، َعْن ُسن َ ِة ". وََكَذِلَك َرَواهُ اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ اْلِقيَامَ 

 ا. ضعيف جد# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن ََيََْي احْلَْجرِي  اْلُكويف ، ان    ْعُقوَب، ان أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَدُ اِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّ   هللاِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  4418
ِر أَبُو  َهرْيِ ْبِن َحْرٍب، ان ََيََْي ْبُن اْلُمْنذِ ُن زُ بْ  دُ ، ان َأمحَْ ُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ  هللِا احْلَاِفُظ، ان َأمحَْ رَباََن أَبُو َعْبدِ ، ان ِإْسَرائِيُل، ح َوَأخْ َأيِب 

هللِا َصلَّى   َر الن َّْوُم ِعْنَد َرُسولِ  هللِا، قَاَل: ذُكِ ، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبدِ َعْن َأيِب ُحَصنْيٍ، َعْن ََيََْي ْبِن َوَثَّبٍ اْلُمْنِذِر، ان ِإْسَرائِيُل،  
ُ َعَليْ   وا "  " اَنُموا، فَِإَذا انْ ت َب َْهُتْم فََأْحِسنُ   اَل:فَ قَ ، ِه َوَسلَّمَ اَّللَّ

 َد ِبِه أَبُو اْلُمْنِذِر، َعْن ِإْسَرائِيَل " قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: " تَ َفرَّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

مِ  نِعْمَةٌ  الَّتِي هِيَ  الرُّؤْيَا  وَدِلَالَةٌ  فَصلٌ فِي  تَعَالَى "  اهللِ  نِعَمِ  فِي مَ ضِحَ وَا نْ  نَرَاهُ  مَا  فِي عَيْنِنَا  فَاعِلٍ  بِالْبُشْرَى، وَمَر ةً ةٌ عَلَى  مَر ةً   نَامِنَا 

 بِغَيْرِهَا  
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نَ   هِ ٍل حُمَمَُّد ْبُن َنصَرَويْ َوَأْخرَباََن أَبُو َسهْ   -  4419 ُن َأمْحََد ْبِن َخْنٍب،  بْ   دُ ا نَ ْيَسابُوَر، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْبِن َأمْحََد اْلَمْرَوزِي ، َقِدَم َعَلي ْ
أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ  ْبِن َحن ْ ان  ْبُن َأمْحََد  ْبُن أَي وبَ ِن َعْبُد هللِا  ِإْماَل َبٍل، ان أَبُو زََكرايَّ ََيََْي  نَا  َعَلي ْ أَْماَلهُ  : َوان َعبَّاُد ْبُن ًء، قَاَل َعْبُد هللاِ ، 

، قَااَل: انُمو  َها، َأنَّ النَِّبَّ ْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرضِ الرَّمْحَِن اجْلَُمِحي ، ان ِهَشاُم ْبُن عُ ْبِد  عَ   نُ  َسِعيُد بْ َسى اْْلُتُ لِّي  َي هللاُ َعن ْ
َراِت إِ : " مَلْ يَ ْبَق بَ عْ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َصلَّى اَّللَُّ   ْو تُ َرى لَهُ "  ُل أَ جُ الرَّ ، يَ َراَها الَّ الر ْؤاَي الصَّاحِلَةُ ِدي ِمَن اْلُمَبشِّ

 أَي وَب يف اْلُمْسَندِ ََيََْي ْبِن  ْعُت َأيِب َُيَدُِّث، َعنْ قَاَل َعْبُد هللِا: َوَسَِ 
 اله ثقات. جر # قال المحقق: إسناده 

 

ٌد،  اْلبَاَغْنِدي  حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيمَ   فَّاُر، انصَّ ال    َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َسنْيِ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبنِ اَن أَبُو احلُْ َأْخربََ  -  4420 اَن، ان َخالَّ
يَ اأْلَ ان ُسْفيَاُن، َعِن   َأهْ ْعَمِش، َعْن ذَْكَواَن، َعْن َعطَاِء ْبِن  َأيِب َساٍر، َعْن َشْيٍخ، ِمْن  ْرَداِء، قَاَل: َسأَ ِل ِمصَر، َعْن  الدَّ النَِّبَّ    ْلُت 

اَّللَُّ  َعَلْيهِ َصلَّى  اْلُبْشَرى يف َم  َسلَّ وَ     }َْلُُم  اآْليَِة:  َهِذِه  اآْلِخَرِة{  َعْن  َويف  الد نْ يَا  الر ْؤاَي  64]يونس:    احْلَيَاةِ  اْلُبْشَرى   " قَاَل:   ،]
 ".    َويف اآْلِخَرِة اجْلَنَّةُ  ُم أَْو تُ َرى َلُه،احِلَةُ يَ َراَها اْلُمْسلِ الصَّ 

رُ  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َهَكذَ ْيعٍ ف َ ََتبَ َعهُ  َأيِب َصاِلٍح  َعْن  ا،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  َيَساٍر،ا.  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  ْبُن   ْلُمْنَكِدِر،  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأْخرَباََن  َهَكَذا 
، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعْبِد يَانَ فْ  سُ ْيِدي ، اناَن، ان أَبُو َبْكٍر احْلُمَ ٍر، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَ ُد هللِا ْبُن َجْعفَ َفْضِل اْلَقطَّاُن، أان َعبْ الْ 
ْردَ  َأْهِل ِمصَر، قَاَل: َسأَلْ ٍح، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن رَُجٍل، ِمنْ َعزِيِز ْبِن رُفَ ْيٍع، َعْن َأيِب َصالِ الْ  اِء َعْن قَ ْوِل هللِا َعزَّ  ُت َأاَب الدَّ

ثْ ُتُه، َعنْ [. قَاَل ُسْفيَاُن، ُثَّ لَقِ 64يَا{ ]يونس:  د ن ْ ال  اةِ يف احْلَيَ َوَجلَّ: }َْلُُم اْلُبْشَرى   َأيِب َصاِلٍح، َعْن َعطَاٍء،  يُت َعْبَد اْلَعزِيِز َفَحدَّ
ْرَداِء، َعِن ال َأْهِل ِمصَر، َعْن َأيِب ال  َعْن رَُجٍل ِمنْ  ُ َعلَ دَّ َثِِن   حمَُ يتُ لَقِ اُن، ُثَّ  ْيِه َوَسلََّم. قَاَل ُسْفيَ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ مََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر َفَحدَّ

ْرَداِء، َعنِ َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن رَُجٍل  ِبِه، ُ ِمْن َأْهِل ِمصَر، َعْن َأيِب الدَّ  ِِبِْثِلهِ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 فيه مجهول. اده # قال المحقق: إسن

 

ْبُن ُن َنصٍر، ان اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن َعْمُرو   حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حَبُْر بْ  ِإْسَحاَق، ان أَبُو اْلَعبَّاسِ رايَّ ْبُن َأيِب زَكَ و  َأْخرَباََن أَبُ  -  4432
ُ ْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّ ِن عَ بْ   َعْبِد هللاِ رَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيٍ، َعنْ ، َحدَّثَُه، َعْن َعْبِد الاًجا َأاَب السَّْمحِ احْلَاِرِث: َأنَّ َدرَّ  ى اَّللَّ

ن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَ  ُر هِبَا الْ يَا الر ْؤاَي الصَّاحِلَةُ  اَل َْلُْم: " اْلُبْشَرى يف احْلَيَاِة الد  ةِ َوَأْربَِعنَي ُجْزًءا ِمَن    ُمْؤِمُن ُجْزٌء ِمْن ِستَّةٍ يُ َبشِّ ،  الن  بُ وَّ
َا ُهَو مِ َأى َذِلَك فَ ْلُيْخرِبْ هِبَا َوادًّا، َومَ ْن رَ َفمَ  ُفْث َعْن  ْن رََأى ِسَوى َذِلَك فَِإَّنَّ ُكْت َواَل َيَسارِِه َثاَلًَث، َوْلَيسْ َن الشَّْيطَاِن لُِيْحزِنَهُ فَ ْلي َن ْ

 هِبَا َأَحًدا "  َُيْرِبْ 
 ضعيف. ق: إسناده # قال المحق
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 لَيْهِ حِفْظِ اللِّسَانِ عَم ا لَا يَحْتَاجُ إِ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي    اثُونَ لَ الثَّ الر ابِعُ وَ 
 

 

احْلَُسنْيِ    -  4452 أَبُو  ِإَْسَاعِ َأْخرَباََن  ِبْشَراَن، أان  ْبنُ ْبُن  بْ   يُل  َأمْحَُد  الرََّماِدي ، ان َعْبدُ حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، أان  َمْنُصوٍر  اِق، أان  زَّ الرَّ   ُن 
ْبِن بُ ْرقَانَ  َمْسُعوٍد:" ُكل  مَ َمْعَمٌر، َعْن َجْعَفِر  اْبُن  اْلَبِعيَد َما، قَاَل: قَاَل  ِإنَّ  يَ عْ   ا ُهَو آٍت َقرِيٌب، َأاَل  َجِل هللاُ  لَْيَس ِِبٍت َأاَل اَل 

َأَحٍد، َواَل جتَِْد أِلَ ِلَعَجلَ  النَّاِس، فَِإْن َشاَء  ِة  اَل مَ ْمِر  الَشاا  هللاُ  َويُرِيُد النَّ َء  أَْمًرا،  يُرِيُد هللاُ  َوَلوْ نَّاُس  َما َشاَء هللاُ َكاَن  َأْمرًا   َكرِهَ  اُس 
ْحَسُن ، َوأَ هللاِ   يِث ِكتَابُ ْذِن هللِا َأْصَدُق احْلَدِ  َيُكوُن َشْيٌء ِإالَّ ِبِِ قَ رََّب هللاُ، َواَل   هللاُ، َواَل ُمبَاِعَد ِلَماالنَّاُس، اَل ُمَقرَِّب ِلَما اَبَعَد  
 " ، وَُكل  ِبْدَعٍة َضاَللَةٌ وِر حُمَْدََثَُتَا، وَُكل  حُمَْدثٍَة ِبْدَعةٌ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَشر  اأْلُمُ اْْلَْدِي َهْدُي حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ 

ْفِس، َوَخرْيُ اْلِعْلِم َما نَ َفَع، اْلَقْلِب اْلَيِقنُي، َوَخرْيُ اْلَغََن ِغََن الن َّ    يف  اْبِن َمْسُعوٍد: َوَخرْيُ َما أُْلِقيَ قَاَل َمْعَمٌر: َوقَاَل َغرْيُ َجْعَفٍر، َعنِ 
وَكَ وَ  َقلَّ،  َوَما  ات ِبَع  َما  اْْلَْدِي  وَ َخرْيُ  ِمَّا َكثُ َر  َخرْيٌ  َوِإَّنََّاَفى  َموْ   َأْْلَى،  ِإىَل  َأَحدُُكْم  فَ َيصرُي  َأْذرٍُع،  َأْربَ َعِة  َْتَل  ِضِع  َواَل نَّاسَ ال  وااَل   

وِر، َوِإنَّ  ُقوُد ِإىَل اْلُفجُ ْؤاَي اْلَكِذِب اْلَكِذُب ي َ آَمًة َوِإْداَبرًا َأاَل َوَشر  الر ْؤاَي رُ  َنَشاطًا َوِإق ْبَااًل، َوِإنَّ َْلَا سَ َتْسَأُموُهْم، فَِإنَّ ِلُكلِّ نَ ْفسٍ 
يَ قُ  َأاَل َوعَ اْلُفُجوُر  النَّاِر  ِإىَل  اْلرِبِّ، وَ   ْدِق،صِّ لَلْيُكْم ابِ وُد  ِإىَل  يَ ُقوُد  ْدَق  اجْلَنَّةِ فَِإنَّ الصِّ ِإىَل  يَ ُقوُد  اْلرِبَّ  َُما  ِإنَّ  ِإنَّ َواْعَترِبُوا يف َذِلَك   ،

عْ ، َويُ َقاُل لِْلَفاِجِر كَ اِدِق َصَدَق َوبَ رَّ اِن اْلت ََقيَا يُ َقاُل لِلصَّ اْلَفت َيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " اَل    لَّى صَ ُكمْ نَا نَِبيَّ َذَب َوَفَجَر، َوَقْد َسَِ اَّللَّ
َواَل ُح يف َجدٍّ َواَل َهْزٍل،  اْلَكِذَب اَل َيصلُ   َب َكذَّااًب، َأاَل َوِإنَّ  صدِّيًقا، َواَل يَ َزاُل َيْكِذُب َحّتَّ يُْكتَ يَ َزاُل اْلَعْبُد َيصُدُق َحّتَّ يُْكَتبَ 

الرَُّجُل   يَِعَد  َتْسأَلُوا، ُثَّ هُ يَّ ِمْنُكْم صبِ َأْن  َواَل  َأاَل  َلُه،  يُ ْنِجُز  اَل  فَِإنَُّ     َشْيٍء،  َعْن  اْلِكتَاِب  فَ َقَسْت  أَْهَل  اأْلََمُد  َعَلْيِهُم  طَاَل  َقْد  ْم 
َوابْ َتَدُعوا يف ق ُ  حَمَاَلَة َسائِ ِديِنِهْم، فَِإْن    ُلوهُبُْم،  ُتْم اَل  َواَفَق ِكتَاَبكُ ُكن ْ َما  ي َ   -اَلَفهُ  ا خَ َومَ هُ  ْم َفُخُذو ِليِهْم  ْعِِن  َفذََكَر َعْبَد هللِا َكِلَمًة، 

َواْسُكُتوا   ْيَس ِفيِه َوِإنَّ اْلب َْيَت الَِّذي لَ   هللِا َشْيٌء، َأاَل ي لَْيَس ِفيِه ِمْن ِكتَاِب  اَل َوِإنَّ َأصَغَر اْلبُ يُوِت اْلب َْيُت الَّذِ أَ   -َأْمِسُكوا َعْنهُ 
 ِفيِه " الَِّذي َيْسَمُع ُسورََة اْلب ََقَرِة تُ ْقَرأُ  نَّ الشَّْيطَاَن ََيْرُُج ِمَن اْلب َْيتِ ب َْيِت الَِّذي اَل َعاِمَر َلُه، َأاَل َوإِ ِب الْ َرا َخِرٌب ْلَِ ِمْن ِكتَاِب هللاِ 

 صحيح.  # قال المحقق: إسناده
 

َماُم أَبُو َبْكرِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  4453 َثِِن ُعْثَماُن ْبُن َأيِب  ِإْسَحاَق، أان َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن حَ   نِ بْ   احْلَاِفُظ، أان اإْلِ َبٍل، َحدَّ ن ْ
َبَة، ان َجرِيٌر، َعْن ِإْدرِيَس اأْلَْوِديِّ  ِه َليْ  عَ َصلَّى اَّللَُّ  احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ  ، َعْن َعْبِد هللِا، رََفعَ ْن َأيِب اأْلَْحَوصِ ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، عَ َشي ْ

ْدَق يَ هْ ْن يَِعَد الرَُّجُل ابْ َنُه، ُثَّ اَل يُ ْنِجزُ صُلُح ِمْنهُ َجدٌّ َواَل َهْزٌل، َواَل أَ َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اْلَكِذَب اَل يَ    ِدي ِإىَل اْلرِبِّ،  َلُه، ِإنَّ الصِّ
إِ  يَ ْهِدي  اْلرِبَّ  اْلكَ َوِإنَّ  َوِإنَّ  اجْلَنَِّة،  يَ ْهدِ ىَل  الْ ِإىَل ي  ِذَب  ا  ِإىَل  يَ ْهِدي  اْلُفُجوَر  َوِإنَّ  لِلصَّاِدِق َصدَ ُفُجوَر،  يُ َقاُل  إِنَّهُ  ، لنَّاِر،  َوبَ رَّ َق 

  " اابً ذَّ َد هللِا كَ َيْكِذُب َحّتَّ يُْكَتَب ِعنْ َب ِعْنَد هللِا صدِّيًقا، وَ ُدُق َحّتَّ يُْكتَ َر، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيصْ َويُ َقاُل لِْلَكاِذِب َكَذَب َوَفجَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

بََة، َوُشْعَبُة، َعْن  اْبُن َأيِب َعُرو  ْبُن ِعَصاٍم، ان َرْوٌح، ان أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ان َأمْحَدُ   أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،   ْخرَبانَ أَ   -  4458
ْبِن عَ قَ تَا َعْن ُمطَرِِّف  أَق ْ الَ قَ   ْبِد هللِا،َدَة،  ا:  ِمَن  ْبِن ُحَصنْيٍ  ِعْمَراَن  َمَع  ِمْن غَ ب َْلنَا  َفَما  اْلُكوَفِة،  ِإىَل  ِفيَها ْلَبصَرِة  يُ نَاِشُد  َداٍة ِإالَّ 
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ْعَر، َوَيذْ  َم اْلَعرَ الشِّ َمْوقُوفًا ". َوَقْد   ِحيحُ الص َو  " َهَذا هُ   َمْنُدوَحةً َعِن اْلَكِذِب ": " ِإنَّ يف اْلَمَعارِيِض  ِب وََكاَن يَ ُقولُ ُكُر ِفيَها َأايَّ
ِمْن َوْجٍه آَخَر فُوًعا. " َورُِوَي  ْوىَف، َعْن ِعْمَراَن، َمرْ ، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن زُرَارََة اْبِن َأيِب أَ لّزِْبرِقَاِن، َعِن اْبِن َأيِب َعُروبَةَ َرَواهُ َداُوُد ْبُن ا

 اًل َمْرفُوًعا اٍب الز ْهِري  يف الثَّاَلِث َمْوُصو  ِمْثَل رَِوايَِة اْبِن ِشهَ ، ِبِِْسنَاَدْيِن لَهُ بٍ ْوشَ َوَقْد َرَوى َشْهُر ْبُن حَ  ْرفُوًعا ".َضِعيٍف مَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

، َعْن ان َداُوُد اْلَعطَّارُ   احْلََسُن ْبُن الرَّبِيِع،  ان  ، ُعب َْيٍد، اَن ِإبْ َراِهيُم احْلَْريِب  َداَن، ان َأمْحَُد ْبنُ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ َأْخرَباََن َعِلي    -  4459
ُ َعَلْيِه وَ   ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى َأيِب َحْوَشٍب، َعْن َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيدَ َعْبِد هللِا ْبِن ُعْثَماَن، َعنْ  َما ََيِْمُلُكْم َسلََّم َخَطَب، فَ َقاَل: "  اَّللَّ

 آَدَم ِإالَّ رَُجٌل َكَذَب يف َخِديَعِة َحْربٍ  ُكل  اْلَكِذِب، يُْكَتُب َعَلى اْبِن  ِذِب َكَما تَ تَابََع اْلَفَراُش يف النَّارِ اْلكَ   َلىعَ   تَ تَابَ ُعواَعَلى َأْن  
."   

َْسَاِعيُل ْبُن   َحْوَشٍب، َورََواهُ إِ ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعِن اْبنِ   انَ مَ ا َهَكَذا َرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن ُعثْ اْمَرأَتُهُ ِلرُيِْضي َهَ الَّ رَُجٌل َُيَدُِّث  َوِبِِْسنَاِدِه َهَذا إِ 
 نْيِ "  َوزَاَد ِفيِه: " َأْو ِإصاَلٌح َبنْيَ اثْ نَ َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد هللاِ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َعنْ  ِهْنَد،  َأيِب  ْبُن  َداُوُد  َكَماَوَرَواهُ  َشْهٍر،    
 

ان مَحَّاِد ْبِن َماَهاَن، ان قَ ْيُس ْبُن َحْفٍص،  ةُ ْبُن اْلَعبَّاِس، ان حُمَمَُّد ْبُن  َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو َأمْحََد مَحْزَ احلُْ و  َأْخرَباََن أَبُ   -  4460
َعْلَقَمةَ  ْبُن  ْبُن  َمْسَلَمةُ  َداُوُد  بْ ، ان  َشْهِر  َعْن  ِهْنَد،  الّزِْبرِقَ َأيِب  َعِن  َحْوَشٍب،  َعِن  ِن  قَاَل   اسِ وَّ الن َّ اِن،  قَاَل:   ، اْلِكاَليِبِّ ََسَْعاَن  ْبِن 

ُ َعَلْيِه وَ  اًب اَل  ل  اْلَكِذِب َمْكُتوٌب َكذِ اِش يف النَّاِر كُ اْلَكِذِب، ََتَاُفَت اْلَفرَ   َسلََّم: " َما يل َأرَاُكْم تَ ت ََهافَ ُتوَن يف َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ن َُهَما، َأْو َيْكِذَب َعَلى اْمَرأَتِ أَْو َيْكِذَب َبنْيَ الّرِْجَلنْيِ لُِيصيف احْلَْرِب، فَِإنَّ احْلَْرَب ُخْدَعٌة،    ُجلُ لرَّ  ا ْن َيْكِذبَ حَمَاَلَة، ِإالَّ أَ  ِه ِلَح بَ ي ْ
 ِلرُيِْضي ََها " 
 فيه مجهول. ده حقق: إسنا# قال الم

 

ُمَؤمَِّل، ان أَبُو  : أان أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن الْ َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، قَالَ   ، َوأَبُوِكي  َز  ِإْسَحاَق اْلمُ و زََكرايَّ ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُ   -  4462
َثِِن  مَّاٍر، ان صَدَقُة، ان زَيْ ، ان ِهَشاُم ْبُن عَ ْبُن ُعْثَماَن النََّسِوي    َعْبِد الرَّمْحَِن َأمْحَدُ  ، َعْن يٍّ ا َسَُ ُمِغيُث ْبنُ ُد ْبُن َواِقٍد، َحدَّ أْلَْوزَاِعي 
 " قَاَل:  للَِّساِن الصَّاِدقِ اْلَقْلِب اْلَمْحُموِم، َوا ِبَّ هللِا َمْن َخرْيُ النَّاِس؟، قَاَل: " ُذوو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: قُ ْلنَا: اَي نَ َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِ 

اللَِّساَن الصَّاِدَق  قُ ْلنَا َقْد َعرَ  اْلقَ ف ْنَا  النَِّقي  الَّذِ ْلَمحْ  ا ْلبُ َفَما  التَِّقي   ِفيِه، َواَل بَ ْغَي، َواَل ُموُم؟ قَاَل: "  ِإُْثَ  َحَسَد "، قَاَل:   ي اَل 
نْ يَا َوَيُِب  اآْلِخرَ " الَِّذي َيْشنَأُ  َمْن َعَلى أَثَرِِه؟ قَاَل:  قُ ْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا فَ  اِفَع َمْوىَل َرُسوِل  رَ ِإالَّ ا  َهَذا ِفينَ   َة "، قُ ْلنَا: َما نَ ْعِرفُ الد 

 ُ  ا: أَمَّا َهِذِه َفِفينَا ؟ قَاَل: " ُمْؤِمٌن يف ُخُلٍق َحَسٍن "، قُ ْلنَ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَمْن َعَلى ِإْثرِهِ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 رجاله موثقون. قال المحقق: إسناده  #

 



357 

 

، ان  ْبِن َمطٍَر، ان ِإبْ رَ   أان أَبُو َعْمرِوبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسي ،  ْكٍر حُمَمَُّد ْبُن إِ و بَ بُ و َنصِر ْبِن قَ تَاَدَة، َوأَ رَباََن أَبُ َأخْ   -  4463 اِهيُم ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َصلَّ   ِبِّ َعِن النَّ    َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، ، َعِن اْبِن ُحَجرْيََة، َعنْ اِرِث ْبِن يَزِيدَ  ْبُن َْلِيَعَة، َعِن احلَْ ََيََْي، أان َعْبُد هللاِ  ى اَّللَّ

نْ يَا: ِحْفُظ َأَمانَ " َأْربٌَع ِإَذا ُكنَّ ِفيَك َفاَل َعَليْ قَاَل:   َوِعفٌَّة يف طُْعَمٍة "  ْسُن اْْلَِليَقِة،ٍة، َوِصْدُق احْلَِديِث، َوحُ َك َما فَاَتَك ِمَن الد 
 ط. ختلحسن وفيه ابن لهيعة اقال المحقق: إسناده # 

 

بُو  ْعُقوَب، ان أَ يُوُسُف ْبُن ي َ ِإْسَحاَق، ان   ان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ ُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِرُئ، أَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  بْ   - 4464
، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ٍب، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ ِلِب ْبِن َحْنطَ طَّ مُ ان َعْمُرو ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َعِن الْ   ، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر،الرَّبِيعِ 
ُ عَ  لَ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْضَمُنوا يل ِستًّا  اَّللَّ َأْضَمْن  أَنْ ُفِسُكْم  اِمْن  اجْلَنََّة:  ثْ ُتْم، وَ ُكُم  ِإَذا َحدَّ ِإَذا َوَعْدتُْ،  صُدقُوا  إِ َأْوفُوا  ا  ذَ َوَأد وا 

ُتْم، َواْحَفظُوا فُ ُروَجُكْم، َوُغض وا  ئ ُْتمِ ا  أَْبَصارَُكْم، وَُكف وا أَْيِدَيُكْم " ن ْ
 رجاله ثقات لكنه منقطع. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الص ويف  َأمْحََد ْبِن َعدِ   ٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُوَأْخرَباََن أَبُو َسعْ   -  4466 لضَّحَّاِك، ان َوَأمْحَُد ْبُن يُوُسَف ْبِن ا،  يٍّ
َأيِب َغِنيَّ َهارُ  اْبُن  ، ان  ْبُن َحاتٍِ َأيِب  وُن  ْبِن قَ ْيٍس، َعْن  ْعُت النَّ َة، َعْن ِإَْسَاِعيَل  يَ ُقو ِبَّ َصلَّى اَّللَُّ َبْكٍر، قَاَل: َسَِ ُل: "   َعَلْيِه َوَسلََّم، 

لِ  َُمَاِنٌب   "ْلِميَاِن  اْلَكِذُب 
 

 ِن َأيِب َغِنيََّة، َوَجْعَفٍر اأْلَمْحَِر " ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، غري ابْ  بُو َأمْحََد: " اَل َأْعَلُمهُ رَفَ َعهُ َعنْ قَاَل أَ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #

 

َبَة الْ  ، ان حُمَمَُّد ْبنُ وبَ قُ يَ عْ ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 4467  ُأَسْيُد  ُكويف  أَبُو َجْعَفٍر، انُعب َْيِد ْبِن ُعت ْ
ُ عَ  َبْكٍر، َأنَّ رَ ِعيَل، َعْن قَ ْيٍس، َعْن َأيِب  زَْيٍد، ان َجْعَفٌر اأْلَمْحَُر، َعْن ِإَْسَاْبنُ   ِنبٌ اْلَكِذُب َمَُ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ميَاَن ".  اإْلِ 

 صِحيُح أَنَّهُ َمْوقُوٌف ". " َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف، َوال 
 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 

أَبُو َعْبِد    -  4468 أَبُو  َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ، أان  أَبُو  اْلعَ هللِا  يَ ْعُقوَب، ان  اْلمَ بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  َبْكٍر  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  بِب َْيِت وَ رْ ِإْسَحاَق  ِزي ، 
 نَا أَبُو َبْكٍر فَ َقاَل: ح ، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، قَاَل: َخطَب َ ٍد، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ اْلَمْقِدِس، ان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َيْ 

 لين. # قال المحقق: إسناده 
 

اْلمَ   َأْخرَبانَ   -  4469 ْبِن َعِديٍّ محَْ أَ   الِيِِن ، أان أَبُوأَبُو َسْعٍد  ْبنُ َد  الْ   ، ان َعْبُد هللِا  ْبُن  َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ان عَ وَِكيُل، انَحْفٍص  ِلي  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    يِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّىِن َسْعٍد، َعْن أَبِ  ِإْسَحاَق، َعْن ُمصَعِب بْ َهاِشٍم، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب  ْؤِمُن  اْلمُ  عُ طْبَ قَاَل: " يُ اَّللَّ

 َة، َواْلَكِذَب ".  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ِإالَّ اْْلِيَانَ 
َبَة ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُعْثَماَن اْلَواَوَرَواهُ أَْيًضا أَ  ، َعْن َسَلَمَة ْبِن  بُو َشي ْ  ِب ْبِن َسْعٍد َمْرفُوًعا. ُكَهْيٍل، َعْن ُمصعَ ِسِطي 
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، ان َعْبُد هللاِ ، أان أَبُو َأمْحََد ْبِن َعدِ يِِن  الِ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلمَ  - 4470 ِز، ان َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحٍم، ان  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِييٍّ
َبَة، َفذََكَرهُ َغرْيَ  أَبُو اَلِل يُْطبَ أَنَّهُ قَاَل: " عَ  َشي ْ  ِة " يَانَ ْلِْ َوااْلَكِذِب، ُع اْبُن آَدَم ِإالَّ َعَلى َلى ُكلِّ اْلِْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان حُمَمَّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَرَ   ْخرَبانَ أَ  -  4471   ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ان َسِعيُد ْبنُ   ِقي ، انالدَِّمشْ  ُد ْبُن ُخَرميٍْ ِوي ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َعِديٍّ
ُ َعَلْيِه وَ ِب ْبِن ِدََثٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، عَ ْن حُمَارِ ، عَ يدِ ََيََْي، ان َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِ  َسلََّم قَاَل: " يُْطَبُع اْلُمْؤِمُن َعَلى ِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ، َواْلَكِذَب "  ُخُلٍق لَْيَس اْْلِيَانَةَ ُكلِّ 
 ي.ليس بالقو # قال المحقق: إسناده 

 

َقْعَنِب ، ِفيَما قَ َرأَ َعَلى َماِلٍك، ِفي ، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان الْ احْلَُسنْيِ الطََّرائِ َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو    نُ  بْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -  4472
ِقيَل لَِرُسولِ صْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، أَنَّ   َعنْ  ُ َعَليْ هُ  َل: " نَ َعْم " ِقيَل: أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن  ؟ قَاانً بَا ُمْؤِمُن جَ ِه َوَسلََّم: أََيُكوُن الْ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

ااًب؟ قَاَل: " اَل ِبَِياًل؟ قَاَل: " نَ َعْم " َفِقيَل لَهُ   " : أََيُكوُن اْلُمْؤِمُن َكذَّ
 ات لكنه مرسل. ه ثقرجال# قال المحقق: إسناده 

 

احلُْ   -  4473 أَبُو  أَأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  ْبُن  َأمحَْ َسنْيِ  أَبُو  اْلَعبَّاِس، انمَحْزَ َد  ان  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َهاشِ مَّدُ حمَُ   ةُ  ْبُن  ََيََْي  ْبُن غَاِلٍب، ان  ٍم  
اْلُمْنِذرِ  ْبُن  زاَِيُد  أَ اْلَغسَّاِن ، ان  َعْن  َداُوَد،  َأيِب  َعْن  بَ ْرزََة، َعنِ ،  عَ   يِب   ُ اَّللَّ االنَِّبِّ َصلَّى   " قَاَل:  َوَسلََّم  يُ َلْيِه  الْ دُ َسوِّ ْلَكِذُب  َوْجَه،  

 " يف َهَذا اإْلِْسنَاِد َضْعٌف " َوالنَِّميَمةُ َعَذاُب اْلَقرْبِ ":  
 واه جدا. المحقق: إسناده # قال 

 

، ان حُمَمَُّد  أان أَ   يِِن ،أَبُو َسْعٍد اْلَمالِ َوَأْخرَباََن    -  4478 ، ان ال   نُ  بْ ُسَلْيَماَن، ان َعاصمُ   ْبُن ََيََْي ْبنِ بُو َأمْحََد ْبِن َعِديٍّ رَّبِيُع ْبُن  َعِليٍّ
يَزِيدَ  َعْن  َرسُ َصِبيٍح،  قَاَل  أََنٍس،  َعْن   ، الرَّقَاِشيِّ    " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  لِلشَّْيطَاِن ُكْحاًل،وُل  َوُنشُ   ِإنَّ  َأمَّا  َوَلُعوقًا،  وقًا. 

 ُكْحُلُه: فَالن َّْوُم "   مَّاَوأَ ، فَاْلَغَضبُ  َكِذُب، َوَأمَّا ُنُشوقُُه:َلُعوقُُه: فَالْ 
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

 

، ان َهنَّاُد ْبُن  ْبُن زَْيَداَن اْلَبَجِلي  ، أان َعْبُد هللاِ ُل ْبُن َأمْحََد اْلِْاَليل  ٍر اْلُمْسَتْمِلي، ان أَبُو َسِعيٍد ِإَْسَاِعي َأْخرَباََن أَبُو َجْعفَ   -  4479
ْبُن َأيِب   الصَّفَّاُر، ان اْلَمْعَمِري ، ان ُعْثَماُن  ِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ رُوَن، ح َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بْ  َهاْبنُ ُر  ، ان ُعمَ السَِّريِّ 

َبَة، ان ُعمَ  ، قَاَل:  وَّاِس ْبِن ََسَْعاَن اْلِكاَل َفرْيٍ، َعِن الن َّ  ن ُ ْبنِ ُشَرْيٍح، َعْن ُجَبرْيِ     يَزِيَد ْبنِ ْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعنْ ُر ْبُن َهارُوَن، عَ َشي ْ يِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكرُبَْت ِخيَانَ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َكَذا ".    صدٌِّق َوأَْنَت لَهُ َكاِذبٌ ِديثًا ُهَو َلَك مُ ًة َأْن حُتَدَِّث َأَخاَك حَ اَّللَّ
َع َأاَبهُ َيَُ َعْن َأيِب ُشَرْيٍح ُضبَارََة ْبِن َمالِ  نَا يف َحِديِث بَِقيََّة،ْسنَاِد، َوَقْد َرَوي ْ إْلِ ا اِقيَل َعْن ُجَبرْيٍ يف َهذَ  ، أَنَّهُ َسَِ ْضَرِميِّ دُِّث، َعْن ٍك احلَْ

ثَُه، َعْن ُسْفيَاَن ْبنِ ِن نُ َفرْيٍ، َأنَّ َأاَبهُ حَ ِن ْبِن ُجَبرْيِ بْ َعْبِد الرَّمحَْ  َع َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َرمِ ضْ احلَْ  أَُسْيٍد دَّ ، أَنَّهُ َسَِ   َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ يِّ
 ضعيف. المحقق: إسناده  # قال
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أَبُ   -  4481 احْلَافِ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  وَ و  قَااَل:  أَبُ ُظ،  احْلََسِن،  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  اْلَعبَّاسِ و  أَبُو  يَ عْ   ان  ْبُن  أُ وبَ قُ حُمَمَُّد  أَبُو  ان  َميَّةَ  ، 
اٍد، َعْن َُمَاهِ  ْبُن ُعَمَر، أان يُوُنُس ْبُن يَزِيَد  الطََّرُسوِسي ، ان ُعْثَمانُ  ، َعْن َأيِب َشدَّ اَنْت َمْيٍس، قَاَلْت: كَ ٍد، َأنَّ َأَْسَاَء بِْنَت عُ اأْلَيِْلي 

ا َعاِئَشَة  فََأْدخَ َصاِحَبَة  َهيََّأَْتَا  َعلَ لَّيِت  َها  ِنسْ ِبِّ النَّ ى  َلت ْ َوَسلََّم يف  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ إِ  َصلَّى  ِقًرى  ِعْنَدهُ  َوَجْداَن  َفَما  َلَُبٍ، َوٍة،  ِمْن  َقَدًحا  الَّ 
َوَسلََّم، فََأَخَذْتهُ َفَشرِبَ ْتُه، ْيِه  لَ  عَ لَّى اَّللَُّ ُردِّي يََد َرُسوِل هللِا صَ ْت ِمْنُه. فَ ُقْلُت: اَل ت َ اِئَشَة، فَاْسَتْحيَ  ِمْنُه، ُثَّ اَنَوَلهُ عَ فَ ت َنَاَوَلهُ َفَشِربَ 

َدااَن ِلَشْيٍء َتْشَتِهيِه : ِإْن قَاَلْت ِإحْ ِذاًب، َوُجوًعا "، فَ ُقْلتُ : اَل َنْشَتِهيِه، فَ َقاَل: " اَل جَتَْمْعَن كَ قَاَل: " اَنِويل َصَواِحَبِك "، فَ ُقْلنَ ُثَّ  
 "  - ُكَذيْ َبًة َأظُن هُ قَاَل: َواْلُكَذيْ َبةُ ُتْكَتبُ َحّتَّ  -" ِإنَّ اْلَكِذَب يُْكَتُب َكِذاًب  اَل: قَ " ف َ َك َكِذاًب اَل َأْشَتِهي أَيُ َعد  َذلِ 

 . فيه مجهول# قال المحقق: إسناده 
 

ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  4482 ْبِن َعْبَدا احْلَُسنْيِ َعِلي   َأمْحََد  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ   اْلَولِيِد،    ،ارُ َن، أان َأمْحَُد  اأْلَْسَفاِطي ، ان أَبُو  ان  ان َعبَّاٌس 
َء َرُسوُل اْبَن رَبِيَعَة، قَاَل: َجا  ِن َعاِمٍر يَ ْعِِن َعاِمٍر، َعْن َعْبِد هللِا بْ ِن َعْجاَلَن، َعْن َمْوىًل ِلَعْبِد هللِا ْبِن  لَْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن حُمَمَِّد بْ 

ت َنَا َوَأاَن صِبٌّ صِغرٌي، َفَذَهْبتُ   لَّمَ سَ  وَ  َعَلْيهِ هللِا َصلَّى اَّللَُّ    َد هللِا تَ َعاىَل أُْعِطيَك. فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ أَْلَعُب، فَ َقاَلْت يل أُمِّي: اَي َعبْ   بَ ي ْ
ُ َعَلْيهِ  َلْيِك َكْذبَةً َأَما ِإنَِّك َلْو مَلْ تَ ْفَعِلي ُكِتَب عَ   َل: "قَاا.  َيهُ َْتْرً اَلْت: َأرَْدُت َأْن أُْعطِ رَْدِت َأْن تُ ْعِطَيُه؟ " قَ َوَسلََّم: " َما أَ   َصلَّى اَّللَّ

 رَبِيَعةَ   ْبِن َعاِمِر ْبنِ زاَِيٍد َمْوىَل َعْبِد هللاِ   أَي وَب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعنْ ". َوَرَواهُ ََيََْي ْبنُ 
  رجاله ثقات غير المولى لم يسم. اده# قال المحقق: إسن

 

َبَة، ان بَِقيَُّة، ان ِإَْسَاعِ   ، انحْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَصم  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن َأيِب َعِليٍّ ا  - 4492 ْعُت ََيََْي أَبُو ُعت ْ  يُل، قَاَل: َسَِ
ْعُت أَ ِد هللِا الت َّْيِميَّ، يَ ُقوُل: َسَِ ْبَن ُعب َيْ  ُ  ي ْ رَ اَب هُ ْعُت َأيِب، يَ ُقوُل: َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَعْبَد  َرَة، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َسانِِه ى لِ َعلَ   َل لََيِزل  َواأْلَْرِض، َوِإنَّ الرَّجُ   بَ ْعَد َما َبنْيَ السََّماءِ ِس يَ ْهِوي هِبَا أَ ِحَك هِبَا َأْهَل اْلَمْجلِ ي َُقوُل اْلَكِلَمَة اَل يَ ُقوُْلَا ِإالَّ لُِيضْ لَ 
 "  َأَشدَّ َما يَِزل  َعَلى َقَدَمْيهِ 
 طرقه. ب ضعيف والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 

 

ُن َأْسَلَم، ان بْ   دُ ، َوحُمَمَُّد ْبُن نُ َعْيٍم، ان حُمَمَّ  اْلَعْدُل، ان َأمْحَُد ْبُن َسَلَمةَ مَحَْشاذَ   احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4493
ان ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  ََثِبٍت، عَ   اْلُمَؤمَُّل  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  ُ  مَحَّاُد  اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  أََنٍس،  َِبَ ْن  َمرَّ  َوَسلََّم  َيْضَحُكونَ َعَلْيِه   َماَعٍة 

اِت "َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم الَويَ ْلَعُبوَن، فَ َقاَل: "    -اْلَمْوَت يَ ْعِِن   - لَّذَّ
 نعيم.   غير محمد بنرجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 

 

، ان أَبُو ُأَساَمَة،  ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ صم ، ان احْلََسنُ ِل، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ بُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبُن اْلَفضْ َأْخرَباََن أَ   -  4499
ْعُت َعِديَّ ْبَن َعِديٍّ الْ َحازِ   نُ ابْ   رِيٍر ُهوَ َعْن جَ  َوَة، وَ ِكْنِديَّ، َُيَدُِّث يف َحْلَقٍة ِِبًََن ٍم، قَاَل: َسَِ َثِِن رََجاءُ ْبُن َحي ْ اْلُعْرُس  ، قَاَل: َحدَّ

، َأنَّ ْن َعِديِّ بْ ُعَمرْيََة، عَ   ْبنُ  ُ َعَلْيهِ َخاصَم ِإىَل رَ   ِديَّ اْمَرأَ اْلَقْيِس ْبِن َعاِبٍس اْلِكنْ  ِن ُعَمرْيََة اْلِكْنِديِّ  َوَسلََّم رَُجاًل  ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ عَ ِمْن َحْضَرَمْوَت يف  : " اْلب َيَِّنةَ َلْيِه َوَسلََّم لِْلَحْضَرمِ  َأْرٍض، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ بَ يِّ يِّ َنٌة فَ َقَضى َعَلى اْمِرِئ  "، فَ َلْم َتُكْن َلهُ 

َتهُ اَي رَ ِمنيِ يَ لْ اْلَقْيِس ابِ  : أَْمَكن ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َأْرِضي، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُسوَل هللِا ِمَن اْلَيِمنِي َذَهَب َوهللاِ ، فَ َقاَل احْلَْضَرِمي 
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لِي َْقَتِطَع هبَِ  َحَلَف َعَلى ميَِ َمنْ  لَِقَي هللاَ نٍي َكاِذبٍَة  َأِخيِه  َماَل  وَ ا  َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَاُن " قَايَ وْ   لَّ جَ  َعزَّ  يَ ْلَقاهُ  َوَتاَل َم  َل: َوقَاَل رََجاُء: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }ِإنَّ الَّ َرُسوُل هللاِ  ، فَ َقاَل [ ِإىَل آِخِر اآْليَةِ 77ران:  ْم ََثَنًا قَِلياًل{ ]آل عمهللِا َوَأمْيَانِِ   ِذيَن َيْشرَتُوَن بَِعْهدِ  َصلَّى اَّللَّ

 ُدَك َأّنِ َقْد تَ رَْكتُ َها : " اجْلَنَّةُ "، قَاَل: فَِإّنِ أُْشهِ َقْيِس: َفَماَذا ِلَمْن تَ رََكَها؟ قَاَل َلهُ  الْ ُرؤُ امْ 
 رجاله ثقات. اده # قال المحقق: إسن

 

ْيٍد، ان َعِلي  ٍر اْلُقَرِشي ، ان َجْعَفُر ْبُن محَُ  ْبُن َجْعفَ دُ مَّ َعْمرِو ْبِن َمطٍَر، ان أَبُو ُعَمَر حمَُ بُو َنصِر ْبِن قَ تَاَدَة، أان أَبُو رَباََن أَ َأخْ  - 4501
يَاَن، َعْن    ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ رٍي، َعْن َأيِب سَ َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكثِ   َأيِب َحِنيَفَة، َعْن اَنصِح ْبِن َعْبِد هللِا،ْبُن ظَب ْ

َع ثَ َوااًب ِمَن الصَلِة  ، َوَما ِمْن َشْيٍء ُأِطيُع هللاُ ِفيِه َأْسرَ ِه ُهَو َأْعَجُل ِعَقااًب ِمَن اْلب َْغيِ ِه َوَسلََّم: " لَْيَس ِمَّا ُعصَي هللاُ بِ َعَليْ   َصلَّى اَّللَُّ 
 َع " ةُ َتدَُع الدِّاَيَر َباَلقِ ْلَيِمنُي اْلَفاِجرَ َوا

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ِبْشَراَن، أان أَ   -  4503 ْبُن  بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  أَبُو عَ بُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ان حُمَمَُّد  اْلَعوَّاِم، ان  َأيِب  ْبُن  ُن َأمْحََد ْبِن  اصٍم، ان َعِلي  
َأيِب َكِثرٍي، َعْن  بَاَرِك، َعْن ََيََْي اْلمُ  ْبِن  أَ   ْبِن َساَلٍم، َعْن  ْبِن ِشبْ َأيِب   نْ ، عَ يِب َساَلمٍ زَْيِد  الرَّمْحَِن  ْعُت  رَاِشٍد، َعْن َعْبِد  ٍل، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " ِإنَّ ا  َرُسوَل هللِا َصلَّى " بَ َلى، لَّ هللاُ اْلب َْيَع، قَاَل:   َرُسوَل هللِا َأمَلْ َيُِ " فَ َقاَل رَُجٌل: ايَ لت جَّاَر ُهُم اْلُفجَّاُر  اَّللَّ
".    ُهمْ ن َّ َلكِ وَ  فَ يَْأََثُوَن   ََيِْلُفوَن 

 رجاله موثقون. إسناده  # قال المحقق:
  ُن ْبُن ُمْسِلٍم، ان َأاَبنُ اِس اْلُمَؤدُِّب، ان َعفَّامَُّد ْبُن اْلَعبَّ مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حمَُ  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان أَ َوَأْخرَبانَ   -  4504
ِبِِْسنَادِ ََيََْي ان  ،  اْلَعطَّارُ  َأيِب َكِثرٍي، َفذََكَرهُ  ْبُن  قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل    أَنَّهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل وَ ِه َغرْيَ   ُ ِإنَُّ هللِا َصلَّى اَّللَّ ِفيِه، قَاَل: "  ْم  زَاَد 

اِشٍد  ، فَ َرَواهُ َعْن ََيََْي، َعْن َأيِب رَ اِنِّ َخاَلَفُهَما ِهَشاٌم الدَّْستُ َواِئي  ربَْ احلُْ ٍد  َأيِب رَاشِ ََثُوَن ". َوقَاَل: َعْن  ْكِذبُوَن َوََيِْلُفوَن َوَيَْ يَ ُقولُوَن َويَ 
 دٍ َوذََكَر ِفيِه ََسَاَعهُ ِمْن َأيِب رَاشِ 

 ح. صحي# قال المحقق: إسناده 
 

احلَْ   -  4505 هللِا  َعْبِد  أَبُو  بْ َأْخرَباََنهُ  ُعْثَماُن  َعْمرٍو  أَبُو  أان  بْ   نُ اِفُظ،  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ان  السَّمَّاِك،  ْبِن  َمْنُصوٍر َأمْحََد  ْبِن  حُمَمَِّد  ُن 
َأيِب، عَ احْلَارِِثي   َثِِن  ِهَشاٍم، َحدَّ ْبُن  ُمَعاذُ  ان  َأيِب َكِثريٍ ،  ْبِن  ََيََْي  أَبُ ْن  َثِِن  أَ ، َحدَّ احْلرُْبَاِن ،  رَاِشٍد  الرَّمحَْ و  َعْبَد  َع  َسَِ ْبَن شِ نَّهُ   ٍل، بْ ِن 

عَ يَ قُ   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ الت  وُل:  ِإنَّ   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َرُسوَل  َلْيِه  اَي  قَالُوا:   " اْلُفجَّاُر  ُهُم  أَ جَّاَر  َقْد  هللاُ  أَلَْيَس  َحلَّ  هللِا 
 بُوَن " َيْكذِ ف َ  ونَ َوَُيَدِّثُ ََيِْلُفوَن فَ يَْأََثُوَن،  اَل: " بَ َلى، َوَلِكن َُّهمْ اْلب َْيَع؟، قَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُن َسِعيٍد اجْلَمَّاُل، ان  َعبَّاِس َأمْحَُد بْ َرٍم اْلَقاِضي، ان أَبُو الْ ُظ، َحدََّثِِن ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد ْبِن ُمكْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  4507
ُ ، قَالَ اٍر، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزبٍ صِغريََة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَ   ْبُن َأيِب ِتُ  َحاان  ْهِمي ،  َعْبُد هللِا ْبُن َبْكٍر السَّ  : أَََتاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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 َمِن  َشُروَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُفجَّارًا ِإالَّ  َيُْ ارَ جَّ ِإنَّ الت    ِإَذا اْشَرأَب وا، قَاَل: "ْعَشَر الت جَّاِر " َحّتَّ  ، فَ َقاَل: " اَي مَ  َوَسلََّم ِإىَل اْلَبِقيعِ َعَلْيهِ 
، َوَصَدَق "   ات ََّقى، َوبَ رَّ

 رجاله ثقات. ل المحقق: إسناده # قا
 

َراُج، ان ُمَطنيٌَّ، ان َسِعيُد بْ   احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ   ، أان أَبُوُن قَ تَاَدةَ  أَبُو َنصِر بْ َأْخرَبانَ   -  4511 ُص ْبُن ْمرٍو، ان َحفْ عَ   نُ السِّ
َأيِب ُعْثَمانَ  َثاَل ، َعْن َسْلَماَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعاصٍم، َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ يَُكلُِّمُهُم هللاُ هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلِقيَامَ ثٌَة اَل  يَ ْوَم  ِة، َواَل   

بَِيِميِنِه َواَل َيْشرَتِي   لَّ َلهُ ُبَضاَعًة، َفاَل يَِبيُع ِإالَّ ْسَتْكِثٌر، َورَُجٌل َجَعَل هللاَ َعزَّ َوجَ ٌل مُ ائِ عَ ُط زَاٍن، وَ ْم َعَذاٌب أَلِيٌم: َأِشَْ يُ زَكِّيِهْم، َوْلَُ 
 "   ِإالَّ بَِيِميِنهِ 

 ات. ه ثقرجال# قال المحقق: إسناده 
 

ِهَشاُم ْبُن َعْبِد  اِرِث الصيَّاُد، ان حُمَمَِّد ْبِن احلَْ  احْلَاِفُظ، ان احْلَاِرُث ْبنُ  يٍّ دِ الِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبِن عَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ  - 4513
َلْيِه   عَ َّللَُّ ى اهللِا َصلَّ َبٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن جَ ْن َخاِلِد ْبِن مَ َثِِن ثَ ْوُر ْبُن يَزِيَد، عَ اْلَمِلِك أَبُو التَِّقيِّ، ان بَِقيَُّة، َحدَّ 
اْلَكْسبِ  َأطَْيَب  ِإنَّ  ِإَذا َحدَّ َوَسلََّم: "  الَِّذيَن  الت جَّاِر  ُتِمُنوا ملَْ  َكْسُب  ائ ْ َوِإَذا  َيْكِذبُوا،  مَلْ  َوِإَذا َوَعُدو ثُوا  َُيِْلُفوا،   ََيُونُوا،  مَلْ  َوِإَذا ا 

ُروا "  َعَلْيِهْم مَلْ مَيْطُُلوا، َوِإَذا َكاَن َكانَ   َذاإِ يُْطُروا، وَ م وا، َوِإَذا اَبُعوا مَلْ اْشرَتَْوا مَلْ َيذُ   َْلُْم مَلْ يُ َعسِّ
 ال بأس به. إسناده # قال المحقق: 

 

رَّزَّاِق، أان  ، ان َعْبُد الورٍ صُ ان َأمْحَُد ْبُن َمنْ  مٍَّد الصَّفَّاُر،ََي الس كَّرِي ، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ مٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن َيَْ َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   - 4521
ْعُت َعْبَد هللِا، يَ ُقو   اصِم ْبِن هَبَْدَلَة، َعْن َواِئِل ْبنِ الث َّْورِي ، َعْن عَ  ْرَك ابِ ُل: " َعَدَلْت َشَهاَدةُ الز  رَبِيَعَة، قَاَل: َسَِ هلِل " ُثَّ قَ َرأَ وِر الشِّ

 ِإالَّ يف طََلِب اْلِعْلِم [ َوَأمَّا اْلَمَلُق، فَِإنَّهُ َمْذُمومٌ 30ِن َواْجَتنُِبوا قَ ْوَل الز وِر{ ]احلج:  ْوَثَ أْلَ  اّرِْجَس ِمنَ آْليََة: " }فَاْجَتنُِبوا الَهِذِه ا
 ْلِم ".  ِعْلِم أَْو يف طََلِب اْلعِ َلَق ِإالَّ يف الْ أَنَّهُ اَل َحَسَد، َواَل مَ ِلَما َجاَء ِمْن 

َا يُ رْ ا َهذَ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " وَ   َوى ِبِِْسنَاٍد َضِعيٍف " احْلَِديُث ِإَّنَّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

 ْبُن دُ مَّ ِن َدل َوْيِه الدَّقَّاُق، ان حمَُ َد بْ َأمحَْ   َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ   َلِوي ، أان أَبُوحْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ا  -  4522
، ، َعْن َعْبِد ا  ، َعْن َخصيِب ْبِن َجْحَدٍر، َعِن الن  ْعَمانِ  الرَّمْحَِن، ان احْلََسُن ْبُن ِدينَارٍ ان َحْفُص ْبُن َعْبدِ  يَزِيَد الس َلِمي  لرَّمْحَِن  ْبِن َساملٍِ

يف    ِن التََّمل ُق، َواَل احْلََسُد ِإالَّ ِه َوَسلََّم: " لَْيَس ِمْن ُخُلِق اْلُمْؤمِ َعلَيْ    َصلَّى اَّللَُّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ ْبِن غُنْ 
 طََلِب اْلِعْلِم ".  
 رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف " َخصيُب ْبُن َجْحَدٍر َوهللاُ َأْعَلُم وَ َذِلَك ، وَكَ اٍر َضِعيٌف ِِبَرَّةٍ " احْلََسُن ْبُن ِدينَ 

 محقق: إسناده  لل ا# قا
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ْبُن ِعي ، ان ُمَعاذُ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّافِ  َداُوَد الرَّزَّاُز، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ  ْبنِ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّدِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن    -  4523
، ان ِعْمَرا ، َعْن َأيِب سَ اأْلَ   نِ ، عَ  ُعاَلثَةَ ُن ْبُن احْلَُصنْيِ، ان اْبنُ اْلُمَثَنَّ ، َعِن الز ْهِريِّ اَل َرُسوُل هللِا َلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَ ْوزَاِعيِّ

ُ َعَلْيِه َوسَ   َلِب اْلِعْلِم " َسَد ِإالَّ يف طَ لََّم: " اَل َمَلَق، َواَل حَ َصلَّى اَّللَّ
 ليس بالقوي. قق: إسناده# قال المح

 

حمَُ انَ َأْخربََ   -  4525 ا  مَّدُ   أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ان  ْبُن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  َأمحَْ ْلَعبَّاِس  ان  الد وِري ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ُد 
َاَب قَاَل: َمَدَح رَُجٌل اْبَن ُعَمَر َفَحَثى الٍح،  ابَ  رَ  ْبِن َأيِب ْبِن احْلََكِم، َعْن َعطَاءِ   ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ   ِميَّ، ان مَحَّادُ ِإْسَحاَق احْلَْضرَ  رت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ََنَْو ِفيِه، َوقَاَل: قَاَل رَ  َاَب "  ِحنَي فَاْحثُوا يف " ِإَذا رَأَيْ ُتُم اْلَمدَّاُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ُوُجوِهُهُم الرت 
 رجاله موثقون. قال المحقق: إسناده # 

 

يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ان  ُعب َْيِد هللِا اْلُمنَاِدي، ان   حُمَمَُّد ْبنُ   اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، انَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو    - 4528
ْعُت ُمعَ اِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َمعْ بْ رَ إِ  ، قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَ لَّمَ َة وََكاَن قَِليَل احْلَِديِث َعِن النَِّبِّ َصلَّ يَ اوِ َبٍد اجْلَُهِِنِّ ا ى اَّللَّ

ْعُت َرُسوَل هللاِ َخَطَب ِإالَّ ذََكَر َهَذا احْلَِديَث يف ُخطْ  ُ  َبِتِه، َسَِ َمْن فَ   ٌة،َوٌة َخِضرَ " ِإنَّ َهَذا اْلَماَل ُحْل  َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: َصلَّى اَّللَّ
ُكْم َواْلَمْدَح فَ َوَمْن يُرِِد هللاُ بِِه َخرْيًا يُ َفقِّ  َأَخَذهُ حِبَقِِّه اَبَرَك هللاُ لَهُ ِفيِه،  ِإنَّهُ ِمَن الذَّْبِح " ْههُ يف الدِّيِن، َوِإايَّ

 حسن.المحقق: إسناده ال # ق
 

َسَلَمَة، ان ْمِلي ، ان ُمَؤمٌَّل، ان مَحَّاُد ْبُن  صم ، ان مُحَْيُد ْبُن َعيَّاٍش الرَّ بَّاِس اأْلَ عَ الْ   َعْمرٍو، ان أَبُوو َسِعيِد ْبِن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُ   -  4529
ُ َعَلْيِه وَ  رَُجٌل لِلنَِّبِّ َصلَّى مُحَْيٌد، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَالَ  ، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى ِدانَ يِّ  سَ اَن، َواْبنَ َن َخرْياَِن، َواَي َسيِّدَ َسلََّم: اَي َخرْياََن، َوابْ اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ  ُعوِن   َما ُأِحب  َأْن تَ ْرف َ ُسوُل هللِا، َوَوهللاِ مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا، َورَ  َيْسَتْجرِيَ نَُّكُم الشَّْيطَاُن، أاََن حمَُ  َوَسلََّم: " قُولُوا ِبَقْوِلُكْم، َواَل اَّللَّ
 لَّ " جَ  وَ هللاُ َعزَّ  فَ ْوَق َما رَفَ َعِِنَ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

، لَْفظُهُ قَ احْلََسُن ْبُن َسِعيٍد اْلمُ ، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم، وَ ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ اَن َعِلي  بْ َأْخربََ   -  4530 اَل: ان َغسَّاُن وصِلي 
، َعنِ  َعنْ َن زَيٍد، بِيِع، ان ََثِبٌت يَ ْعِِن ابْ ْبُن الرَّ  َمَر ِحنَي طُِعَن، فَ َقاَل: اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َدَخَل َعَلى عُ  َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعِن الشَّْعِبِّ

ُ َعَلْيِه َوسَ   َمَع َرُسوِل هللاِ    اْلُمْؤِمِننَي، َأْسَلْمتَ أَْبِشْر اَي أَِمريَ  ُ َعَلْيِه  َرسُ َمعَ َت  ، َوقَاتَ ْللََّم ِحنَي َكَفَر النَّاسُ َصلَّى اَّللَّ وِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َ رَ   َوَسلَّمَ  َوتُ ُويفِّ النَّاُس،  َعَلْيِه َوَسلََّم وَ ِحنَي َخَذَلهُ   ُ َومَلْ َيَْ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  فَِتَك رَُجاَلِن، َوقُتِْلتَ تَِلْف يف ِخاَل ُهَو َعْنَك رَاٍض، 

َمْن َغَرْرْتُُ ُت،  َعدْ أَ َأِعْد " فَ   َشِهيًدا، فَ َقاَل ُعَمُر: " اْلَمْغُروُر  َما َعَلى ظَْهرِ فَ َقاَل ُعَمُر: "  َوَلْو َأنَّ يلَ  ِمْن بَ ْيَضاَء َوصْفَراءَ وُه،  َها 
َتَدْيُت بِ   " ِه ِمْن َهْوِل اْلُمطََّلِع اَلف ْ

 الربيع فهو متكلم فيه. رجاله ثقات، إال غسان بن # قال المحقق: إسناده 
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أَ انَ َأْخربََ   -  4532  َعبْ   اْلَعبَّاسِ بُو  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  ِعيسَ ِد  ْبُن  حُمَمَُّد  اأْلَصم ، ان  ُهَو  احْلََسُن    ان  اْلَمَداِئِِن ،  َحيَّاَن  ْبِن  ْبُن  ى 
َبَة، ان يُوُنُس،   ِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعِن ابْ   َد،زِيْسَوِد ْبِن يَ ْبِن يَزِيَد، َأِخي اأْلَ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن    َق،َعْن َأيِب ِإْسَحا  قُ ت َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِ    " ْلَمْدِح فَ ي َْقَطَع ظَْهَرهُ ، َفاَل يَ ْبَدْأ ابِ دُُكْم ِمْن َأِخيِه َحاَجةً نَّ ِمَن اْلب َيَاِن ِسْحًرا، فَِإَذا طََلَب َأحَ َصلَّى اَّللَّ
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

َوأَبُ   -  4539 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  هللاِ َأْخرَباََن  َعْبِد  َوأَبُو  اْلَقاِضي،  َبْكٍر  اأْلَصم ،  و  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  الس وِسي ،  أَُميَّةَ   أَبُو  ان 
اَن اأْلََغرِّ، َعْن  ِن َعْجاَلَن، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َسْلمَ ِد بْ مَّ ٍل، َعْن حمَُ ، ان ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَل  ْبُن َساَلَمَة اْْلَُزاِعي  وِسي ، ان َمْنُصورُ الطََّرسُ 

َبِغي ِلذِ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ أَبِيِه، َعْن َأيِب    أَِمينًا " ي اْلَوْجَهنْيِ َأْن َيُكونَ " اَل يَ ن ْ
ُ َعَلْيِه  اَيِسٍر، َعِن النَِّبِّ ِن  بْ   َوَرَويْ نَا، َعْن َعمَّارِ  نْ يَا َكاَن لَهُ ِلَسااَنِن ِمْن  َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َكاَن َذا َوْجهَ  َصلَّى اَّللَّ اَنِر يَ ْوِم  نْيِ يف الد 

 اْلِقيَاَمِة " 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

الرَّاِزي ، ان ِعيَسى ْبُن  ِإْماَلًء، ان أَبُو زُْرَعَة    لرَّاِزيَّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َسِعيٍد او َجْعَفٍر حُمَمَُّد  بُ  أَ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان  اَن أَبُوَأْخربََ   -  4543
، َعْن َأيِب خَ   ِعْمَراَن اْلُموصِلي ، ان َساِبٌق َوُهَو اْبنُ   ِشي ، ان اْلُمَعاىَف ْبنِ ِإبْ َراِهيَم اْلُقرَ  ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: عَ   ٍف،لَ َعْبِد هللِا الرَّقِّي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل َرُسوُل هللاِ   " َح اْلَفاِسُق يف اأْلَْرِض " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ْغَضُب ِإَذا ُمدِ  َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  4544 أَبُو  أَ   ان  احْلَاِفُظ،  بْ جَ   بُوهللِا  َأمْحَُد  يَ عْ ْعَفٍر  ان  احْلَاِفُظ،  ُعب َْيٍد  اْْلَْمَداِن ، انُن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ْبُن   ُقوُب  راََبُح 
اْلرَبْبَ  َساِبٌق  ان  َخَلٍف، خَ اجْلَرَّاِح،  َأيِب  َعْن  َعْن  ِري ،  أََنٍس،  َرُسولُ اِدِم  قَاَل  قَاَل:  َعَليْ   أََنٍس،   ُ اَّللَّ َوَسلَّمَ هللِا َصلَّى  إِ :  ِه  ُمِدَح  َذا  " 

، َواْهت َزَّ    َلهُ اْلَعْرُش " اْلَفاِسُق َغِضَب الرَّب 
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

 

 يهِ الْخَوْضِ فِ مَا لَا يَعْنِيهِ، وَتَرْكِ  فَصلٌ فِي فَضْلِ السُّكُوتِ عَنْ كُلِّ  
 

بْ   -  4571 أَأْخرَباََن َعِلي   ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  َأمْحَدُ ُن  بْ ان  أَبُ   ْيٍد الصَّفَّاُر، ان اْبنُ ُعب َ   نُ   ْبُن َصْقاَل و َِهَّاٍم، ان ااَنِجَيَة، ان  َن، ْلُمِغريَةُ 
َثِِن َمْعِقُل ْبُن ُعب َْيِد هللِا، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْن َجاِبٍر، قَاَل:ْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، عَ َحدَّ َبنْيَ َما  يل َن " َمْن َضمِ اَّللَّ

 ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَ ْوٍل " اجْلَنََّة، َوَما ِمْن صَدَقٍة َأَحب    حَلْي َْيِه َورِْجَلْيِه َضِمْنُت َلهُ 
 إسناده ضعيف. لمحقق: # قال ا

 

، َعْن ِإب ْ َي َعنْ َورُوِ  ،   َعْبدِ َعنْ ، َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، َعِن الز ْهرِيِّ  َأيِب َداُوَد الطَّيَاِلِسيِّ َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد هللِا  الرَّمْحَِن ْبِن َعاِمٍر اْلَعاِمِريِّ
، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأْخربِْ الث َّقَ  ا وَل هللِا مَ ْم " قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرسُ ْنُت اِبهلِل، ُثَّ اْسَتقِ ، قَاَل: " قُْل: آمَ ِن أبَِْمٍر اْعَتصُم بِِه؟ ِفيِّ
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بَِيدِ   ثَ رُ َأكْ  فََأَشاَر  قَاَل:  َعَليَّ؟  ََتَاُف  نَ ْفِسِه. َما  ِلَساِن  ِإىَل   هِ 
 

بْ َراِهيُم  يٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان إِ اِن ، ان يُوُنُس ْبُن َحبِ ْعَفٍر اأْلَْصب َهَ ، أان َعْبُد هللِا ْبُن جَ رَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبِن فُوَرٍك َرمِحَهُ هللاُ َأخْ  - 4573
سَ ْبنُ  هَ ْعدٍ    " َأمْحَُد:  الشَّْيُخ  قَاَل  َفذََكَرُه.  اأْلُ ،  ِِبَطِّ  يف ِكتَايِب  َوَجْدتُهُ  َواْلَمْحُفوظُ َكَذا  هللاُ،  َرمِحَهُ  رَِوايَةُ   وَرْستَاِنِّ  إِبْ َراِهيَم    َعْن 

، َعْن َعْبِد الرَّ  َمنْ يَةُ َواْحُفوُظ رِ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، ِفاْلمَ مَّا ِمْن ِجَهِة َغرْيِ ِإب ْ اجْلََماَعِة، فَأَ   مْحَِن ْبِن َعاِمٍر "  َرَواهُ َعِن الز ْهِريِّ
 ناده رجاله ثقات. # قال المحقق: إس

 

عَ   -  4576 أَبُو  أان  َأْخرَباََنهُ  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبِن  ْبِد  َعِليِّ  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  ِِبَكَّ أَبُو  َعاِن ،  الصن ْ احْلَِميِد  أةَ َعْبِد  ْبُن    ان،  ِإْسَحاُق 
:  اِق، َعْن َمْعَمٍر، َعنِ ِإبْ َراِهيَم، أان َعْبُد الرَّزَّ  ِديٍث هللِا َحدِّْثِِن حِبَ   ، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسولَ َأنَّ ُسْفيَاَن ْبَن َعْبِد هللِا الث ََّقِفيَّ   الز ْهِريِّ

ْفِسِه، ُثَّ ِه َعَليَّ؟، قَاَل: فََأَخَذ بِِلَساِن ن َ اَل: قُ ْلُت: َما َأْخَوُف َما يُ َتَخوَُّف بِ "، قَ ْم قِ ُثَّ اْستَ  َل: " ُقْل: آَمْنُت اِبهلِل،اْعَتصُم ِبِه.، قَا
، َوَأمحَْ اهُ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي  قَاَل: " َهَذا ". وََكَذِلَك َروَ  ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ُد ْبُن يُوُسَف الس َلمِ الذ ْهِلي  اْبُن َوْهٍب،    َواهُ رَ . وَ ، ُمْرَساًل ي 

، َعْن حَمْمُ َعْن يُوُنَس ْبِن يَزِيَد اأْلَ  ، َعِن الز ْهِريِّ َمرًَّة حُمَمَُّد بْ   وِد ْبِن َأيِب ُسَوْيٍد، َوقَاَل اْبُن َوْهٍب:يِْليِّ َأنَّ َجدَّهُ  ُن َأيِب ُسَوْيٍد:  َعْنهُ 
ْبنَ  َفذَكَ   ُسْفيَاَن  قَاَل:  هللِا،  احْلَِديَعْبِد   َث. َر 

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
، أان إِبْ َراهِ  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراهُ أَبُو َبْكرٍ َأْخرَبانَ   -  4577  مَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنِ ب ََهاِن ، ان حمَُ يُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَصْ ِهيَم ْبِن فَاِرٍس اْلَفاِرِسي 

، أَنَّهُ قَالَ  َوْهٍب، َفذََكَرُه. بَ َلَغِِن َعْن حمَُ ي ، قَاَل: قَاَل لَنَا َأمْحَُد: َعِن اْبنِ َخارِ ْلبُ  اِإَْسَاِعيلَ فَاِرٍس، ان حُمَمَُّد ْبُن    مَِّد ْبِن ََيََْي الذ ْهِليِّ
اِن  اِلْجِتَماِع َمْعَمٍر َوُشَعْيٍب َوالن  ْعمَ   وظًافُ حمَْ   يَث يُوُنسَ رَاِشٍد، َواَل َأُظن  َحدِ   ُشَعْيٌب َوالن  ْعَماُن ْبنُ َرَواهُ َمْعَمٌر وَ اْلَمْحُفوُظ ِعْنَداَن َما  

بِ َعَلى ِخاَلِفِه، قَاَل: َويف َحِدي أَنَّهُ  ْبِن َسْعٍد َداَللٌَة  ِمنْ ِث ِإبْ َراِهيَم  َأْشَبهُ  ِبرَِوايَِة يُونُ رَِوايَِتِهْم  ِمْن َوْجٍه آخَ هُ  َر َعْن ُسْفيَاَن  َس َورُِوَي 
 الث ََّقِفيِّ 

 ناده ليس بالقوي.إسق: محق# قال ال
 

ْيٍم  زََة، ان أَبُو نُ عَ ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغرْ   ، أان أَبُو َجْعَفِر ْبِن ُدَحْيٍم، ان َأمْحَدُ ْبِن َجنَاحٍ مٍَّد َجنَاُح ْبُن َنِذيِر  َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  4579
بَاِن    أَبُو ِعي   النَّخَ ، ان َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللاِ اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ  َثِِن َصاِحُب َهِذِه الدَّ ُمَعاِويََة، ان أَبُو َعْمرٍو الشَّي ْ َعْبَد   اِر يَ ْعِِن ، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأي  اْلَعَملِ لَّى  : َسأَْلُت َرُسوَل هللِا صَ هللِا ْبَن َمْسُعوٍد، قَالَ  اَِتَا " قَاَل: قُ ْلُت:  يقَ  أَْفَضُل؟، قَاَل: " الصاَلةُ َعَلى مِ اَّللَّ
 " قَاَل: اُس ِمْن ِلَساِنكَ ؟ قَاَل: " َأْن َيْسَلَم النَّ " قَاَل: قُ ْلُت: ُثَّ َماَذا اَي َرُسوَل هللاِ ؟ قَاَل: " ُثَّ ِبر  اْلَواِلَدْيِن  ُثَّ َماَذا اَي َرُسوَل هللاِ 

َولَ  َلَزاَدِن.ُثَّ َسَكَت  اْست ََزْدتُهُ  نَ بُو عَ أَ   انَ َوَأْخربََ   ِو  ْبُن  اْلَفْضِل  ْبُن  َأمْحَدُ ْبِد هللِا حُمَمَُّد  اْلِمصِري ، ِِبَكََّة، ان  َأيِب ِظيٍف  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد   
َعِلي   اناْلَمْوِت، ان  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  ان  نُ َعْيٍم،  أَبُو  َعْمرٍوُ   ُمَعاِويََة  أَبُو  النََّخعِ     هللِا  َعْبِد  َفذََكرَ ْبُن  قَاَل  ْسنَ ِبِِ   هُ ي   أَنَّهُ  َغرْيَ  ِمث َْلهُ  اِدِه 

 أَْفَضُل؟ : اَي َرُسوَل هللِا َأي  اأْلَْعَماِل فَ ُقْلتُ 
 . رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
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، ان    ََي الذ ْهِلي ، ان َعاصمُ  َيَْ ْبنُ ِإبْ َراِهيَم اْلَفحَّاُم، ان حُمَمَُّد  ٍر حُمَمَُّد ْبُن  ٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبكْ َأْخرَباََن أَبُو طَاهِ   -  4580 ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِبَّ هللِا َصلَّى   َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ نَ ُن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن حُمَرٍَّر، َعنْ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع، ان َعْبُد هللِا بْ ق َ  قَاَل: " َمْن َلِقَي  اَّللَّ

ئًا، َومَلْ َيْسِرْق، َومَلْ يَ ْزِن، وَ لَِقَي هللاَ تَ َعاىَل َومَلْ يُْشَرْك بِ   ْعَمْل ِستَّ ِخاَلٍل َدَخَل اجْلَنََّة: َمنْ  ي َ ملَْ  وَ زَّ َوَجلَّ هللاَ عَ    مَلْ يَ ْرِم حُمْصَنًة، َوملَْ ِه َشي ْ
َأْمرٍ  َذا  أَ   يَ ْعِص  َسَكَت  اِبحْلََسِن  ". قَاَل  َنَطَق   ْو 

 
   ْبُن ُخَزمْيََة، ان أَبُو نُ َعْيٍم، ان ِعيَسى َر ْبِن َحْفٍص التَّاِجُر، ان السَِّري  َفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعمَ  الْ ِهرٍ طَااَن أَبُو  َأْخربََ   - 4581

َثِِن طَْلَحُة،  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، حَ  ُ  اءَ َأْعَرايِبٌّ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى  : جَ الَ ، قَ ِن َعاِزبٍ َعْوَسٍج، َعِن اْلرَبَاِء بْ   َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبنِ دَّ اَّللَّ
اِبإْلِْعتَاِق، َوَفكِّ َث يف َأْمرِِه ِإايَّ جْلَنََّة. َفذََكَر احْلَِديَرُسوَل هللِا َعلِّْمِِن َعَماًل يُْدِخُلِِن ا  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ايَ  ،   الرَّقَ َبِة، َواْلِمْنَحةِ هُ 

  ِلَساَنَك ِإالَّ ِمْن َخرْيٍ " قَاَل: " فَِإْن مَلْ ُتِطْق َذِلَك َفُكفَّ ، ُثَّ كَ َذلِ َوَغرْيِ 
 لمحقق: إسناده صحيح. # قال ا

 

َبَة ُمْسِلُم ْبُن اْلَفضْ ربََ َأخْ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََن أَبُو    -  4583 ، ان اْلُمَعاىَف ْبُن ْمرٍو عَ   نُ ِل اأْلََدِمي ، ِِبَكََّة، ان َخَلُف بْ ِن أَبُو قُ ت َي ْ
ُموَسى ان  َأيِب    ُسَلْيَماَن،  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  َأْعنَيَ،  عَ ْبُن  َعْن  الرَِّحيِم،  َعْبِد  أَبُو  َوُهَو  ُسَليْ يَزِيَد  َعْن  اْلَوهَّاِب،  َحِبيبٍ ْبِد  ْبِن    َماَن 
َأْسوَ  ، َعْن  ْبِن َأصَرَم، قَاَل: قُ ْلاْلُمَحاِريِبِّ ِلَساَنَك؟  هللاِ َل  ُسو ُت: اَي رَ َد  َْتِْلُك  مَلْ   َأْوصِِن، قَاَل: " َهْل  ِإَذا  َأْمِلُك  َفَما  "، قُ ْلُت: 

َيَدكَ أَ  َْتِْلُك  ِلَساِن، قَاَل: " فَ َهْل  َأْمِلُك  ْمِلْك  َفَما  َأْمِلكْ ؟ " قُ ْلُت:  مَلْ  تَ قُ   ِإَذا  َمْعرُ َيَديَّ؟ قَاَل: " َفاَل  بِِلَساِنَك ِإالَّ   وفًا، َواَل ْل 
. ََتبَ َعهُ و اْلُعْكرَبِي ، َفذََكَرهُ  َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َخَلُف ْبُن َعْمرٍ مْحََد ْبِن َعْبَداَن، أانَعِلي  ْبُن أَ َوَأْخرَباََن    َيَدَك ِإالَّ ِإىَل َخرْيٍ ".ُسْط  بْ ت َ 

، ِقي ، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ ْبُن َعْبِد هللِا الدَِّمشْ  صَدَقةُ   َماَن ْبِن َحِبيبٍ َليْ  سُ َعنْ  َعِليٍّ
 ه ثقات. # قال المحقق: إسناده رجال

 

مَُّد ْبُن َعْبِد مْحََد ْبِن َدْعَلٍج، ان حمَُ ٍد َدْعَلُج ْبُن أَ رََّصاَفِة، أان أَبُو حُمَمَّ نْيِ ْبُن ِبْشَراَن، ِإْماَلًء يف َمْسِجِد ال َحدَّثَ نَا أَبُو احْلُسَ  - 4584
ا ان َأمْحَُد ْبُن  ْبِن احْلََسِن ْبِن َسْلٍم اْْلَْمَداِن ، هبَِ  أَبُو طَاِهٍر احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ ُن ْبُن َساَلٍم اْلُقَرِشي ، ح َوَأْخرَبانَ  َعوْ ، انانَ ِن ُسَلْيمَ هللِا بْ 
مَحَْداَن،  َجْعفَ  ْبِن  ْبُن  ِر  ُموَسى  َبْكٍر  أَبُو  اأْلَْنَصاِري ، انان  بْ ِإْسَحاَق  َعْوُن  اأْلَعْ   ٍم،َساَل ُن    َعِن   ، الن َّْهَشِلي  َبْكٍر  أَبُو  َعْن ان  َمِش، 

أََتى َعْبدُ  ِبْشرَ   هللِا َعَلى الصَفا  َشِقيٍق، قَاَل:  اْبِن  َوائٍِل، عَ َويف رَِوايَِة  َأيِب  َلَبَّ َعَلى الصَفا، ُثَّ نْ اَن، َعْن  أَنَّهُ   قَاَل: اَي   َعْبِد هللِا: 
ْعَتهُ قَاَل: اَل قَالُوا: اَي أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن هَ ِو اصُمْت َتْسَلْم ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْنَدَم،  أَ   مْ ْغنَ ِلَساُن ُقْل َخرْيًا ت َ  َأْو َسَِ ، َبْل، َذا َشْيٌء تَ ُقولُهُ 
َرُسوَل هللاِ  ْعُت  عَ َسَِ  ُ اَّللَّ يَ ُقوُل:   َصلَّى  َوَسلََّم،  ابْ َلْيِه  َأْكثَ َر َخطَااَي  ِإنَّ  آَدَم يف "  َأيِب انِهِ ِلسَ   ِن  َعْن  ََيََْي،  ْبُن  ََيََْي  ََتبَ َعهُ  َبْكٍر  "   

 الن َّْهَشِليِّ 
 سناده حسن.# قال المحقق: إ

 

َسَن،  حلَْ ا  اأْلَْشَعِث، ان َحْزٌم، قَاَل: َسَِْعتُ   نْيُ ْبُن ََيََْي ْبِن َعيَّاٍش، ان أَبُوحْلُسَ مَِّد ْبِن َجْعَفٍر، أان اَأْخرَباََن ِهاَلُل ْبُن حمَُ   -  4585
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "يَ ُقوُل: بَ َلَغنَا، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ   َسَكَت َفَسِلَم " رَِحَم هللاُ َعْبًدا َتَكلََّم فَ َغِنَم، َأْو  لَّى اَّللَّ
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ِدي ، ان ََيََْي ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن إِبْ َراِهيُم ْبُن َصاِلٍح، أان احْلَُميْ   ُد ْبُن ُعب َْيٍد، انَد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمحَْ َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن    -  4586
َعْتِِن   ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه،ِهَشاِم   َوَأاَن أََتَكلَّ   قَاَل: َسَِ َمُر اَي ُعْرَوُة؟ َما رَأَْيُت َرُسوَل  السَّ ا  َهذَ ْت: " َما  ُم بَ ْعَد اْلِعَشاِء، فَ َقالَ َعاِئَشةُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَنئِ هللاِ  َلَها، َواَل ُمَتِحدًَِّث بَ ْعَدَها إِ  َصلَّى اَّللَّ ْغَنُم " ِإمَّا ُمصلِّيًا ف َ مَّا اَنئًِما، فَ َيْسَلُم وَ ًما قَ ب ْ  ي َ
 فه. اده فيه من لم اعر # قال المحقق: إسن

 

اْلَعبَّاِس  و َعْبِد  أَبُ   َأْخرَبانَ   -  4587 أَبُو  احْلَاِفُظ، ان  ْبُن َنصٍر، انهللِا  َأيِب   ُهَو اأْلَصم ، ان حَبُْر  ُمَعاِويَُة، َعْن  َثِِن   اْبُن َوْهٍب، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َزْوِج النَِّبِّ صَ مَحَْزَة، َعْن َعاِئَشَة   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَنئًِما قَ ْبَل    لَّى صَ  َرُسوَل هللاِ َم، قَاَلْت: " َما رَأَْيتُ لَّى اَّللَّ اْلِعَشاِء، َواَل  اَّللَّ

ْغَنُم، َوِإمَّا اَنئًِما فَ يَ اَلِغيًا بَ ْعَدَها ِإمَّ   ْسَلُم " ا َذاِكرًا فَ ي َ
 . رجاله ثقات لكنه منقطعه # قال المحقق: إسناد

 

، ثنا َهارُوُن ْبُن َعْبِد هللِا ا، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّارِ الطََّرائِِفي  ِن سَ يُه، أان أَبُو احلَْ بُو طَاِهٍر اْلَفقِ َأْخرَباََن أَ  -  4588 حْلَمَّاُل، ثنا  ِمي 
، عَ ْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّ َر ْبِن َحْفٍص، عَ ِن َأيِب ُفَدْيٍك، َعْن ُعمَ حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل بْ  ٍك، قَاَل: َمالِ ِن  بْ   ْن أََنسِ مْحَِن، َعِن الز ْهِريِّ

 َيْسَلَم فَ ْلي َْلَزِم الصْمَت "   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َسرَّهُ َأنْ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:

 

س كَِّري ، بِب َْغَداَد، ْبِد هللِا َعيَّاُش ْبُن َْتِيٍم الِه، ان أَبُو عَ يْ لَوَ َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ابَ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو    اَن أَبُوَأْخربََ   - 4589
طَالِ  أَبُو  ِإَْسَاعِ ان  ان  ْبُن َعاصٍم،  اجْلَبَّاِر  َعْبُد  ُعمَ ٍب  َعْن  َعيَّاٍش،  ْبُن  َغزِيَّ يُل  ْبِن  ابْ ارََة  َعِن   ، اأْلَْنَصاِريِّ عَ َة  أَنَّهُ َسَِ ُشرْبَُمَة،  َوُهَو ِن  هُ 

ُ َعلَ َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَالَ  ُث،دِّ َيَُ  ، َأْو   اْمَرأً َتَكلََّم فَ َغِنمَ ْيِه َوَسلََّم: " َثاَلَث ِمَراٍر رَِحُم هللاُ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هُ قَاَل ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّ ُعب َْيٍد، ان َعيَّاُش ْبُن َْتِيٍم الس كَِّري  ُن   بْ دُ ، أان َأمحَْ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  ِلَم ". َوَأْخرَباََن َعِلي  َسَكَت َفسَ 

عَ   هُ َوُهَو َُيَدِّثُ َعِن اْبِن ُشرْبَُمَة أَنَّهُ َسَِ
 . رجاله ثقات ناده محقق: إس# قال ال

 

اْلُمَحوِِّز،  ِن ِإْسَحاَق، ان احْلََسُن ْبُن َسْهٍل  ْقِرُئ، ان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ َعِليٍّ اْلمُ ِن  بْ   ي  ْبُن حُمَمَّدِ بُو احْلَُسنْيِ َعلِ َأْخرَباََن أَ   -  4591
هللِا َصلَّى  وَل  سُ  رَ َنٍس: َأنَّ بِّ ، ان ََثِبٌت، َعْن أَ  َبشَّاُر ْبُن احْلََكِم الضَّ اِج السَّاِمي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّ َوُموَسى ْبُن َهارُوَن، قَاَل: ان

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلِقيَ  ِن ِمْن َغرْيِِِهَا؟ َقُل يف اْلِميَزا ف  َعَلى الظَّْهِر، َوأَث ْ ، َأاَل َأُدل َك َعَلى َخْصَلَتنْيِ ُِهَا َأخَ َأاَب َذرٍّ، فَ َقاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ  اَّللَّ
اَلِئُق ِِبِْثِلِهَما " ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، َما َعِمَل اْلَْ اْْلُُلِق، َوطُوِل الصَّْمِت، َوالَِّذي ن َ   نِ سْ  حِبُ ْيكَ َل: " َعلَ بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا، قَا  " قَاَل:

ُجِل َوَصاَلتُهُ يَُكفُِّر هللاُ  الرَّ   ورُ هُ لَُّه، َوطَ َجلَّ َلهُ هِبَا َعَمَلهُ كُ ِل، فَ ُيْصِلُح هللاُ َعزَّ وَ َتُكوُن يف الرَّجُ  اْلَواِحَدةُ الصَّاحِلَةُ  َوقَاَل: " اْْلَْصَلةُ 
 َلًة " ُذنُوبَُه، َويُ ْبِقي َصاَلتَهُ َلهُ انفِ  ِبطَُهورِهِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4592 احْلَاِفُظ، أان أَبُو اَأْخرَباََن  بْ   بِب َْغَدادَ حْلََسِن َعِلي   اْلَفْضِل السَّاِمِري ،  ْبُن َعَرفََة، ان َيَْ  ا ، انُن  ْبُن  حْلََسُن  ََي 
ال اْلمَ َسِعيٍد  اْلَبْصِري ، ان َعْبُد  ْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن ُعب َْيدِ سَّْعِدي   اللَّْيِثيِّ ِلِك  ْبِن ُعَمرْيٍ  َأيِب َذرٍّ   قَاَل: َدَخْلُت َعَلى   ، َعْن 

ُ َعَليْ َرُسولِ  ُتَك بِت َْقَوى هللِا : اَي َرُسوَل هللِا، َأْوِصِِن. قَاَل:   احْلَِديَث ِبطُولِِه ِإىَل َأْن قَاَل: قُ ْلتُ َكرَ َفذَ َم  ِه َوَسلَّ  هللِا َصلَّى اَّللَّ " َأْوَصي ْ
َأْزيَُن أِلَْمِركَ َعزَّ َوَجلَّ،   اْلُقْرآِن، َوِذكْ : زِْدِن. قَاَل: " َعَلْيَك   ُكلِِّه " قُ ْلتُ فَِإنَّهُ  لَّ، فَِإنَّهُ ِذْكٌر َلَك يف السََّماِء َوجَ   َعزَّ ِر هللِا  بِِتاَلَوةِ 

ى َأْمِر ِديِنَك " قُ ْلُت: َوَعْوٌن َلَك َعلَ  هُ َمْطَرَدٌة لِلشَّْيطَاِن،، قَاَل: " َعَلْيَك ِبطُوِل الصَّْمِت، فَِإنَّ وٌر َلَك يف اأْلَْرِض " قُ ْلُت: زِْدِن َونُ 
َك وََكث ْ زِ  مُيِيُت اْلَقْلَب، َوَيْذَهُب بُِنوِر افَإِ   ِك،حِ َرَة الضَّ ْدِن. قَاَل: ِإايَّ  احْلَقَّ، َوِإْن َكاَن ُمرًّا " ْلَوْجِه " قُ ْلُت: زِْدِن. قَاَل: " ُقلِ نَّهُ 

 نَ ْفِسَك "   ِمنْ ُم لَ ِس َما تَ عْ : " لَِيْحِجْزَك َعِن النَّائٍِم " قُ ْلُت: زِْدِن. قَالَ هللِا َلْوَمَة اَل   ِن. قَاَل: " اَل ََتَْف يف قُ ْلُت: زِدْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

بَ اَق، ان َعْبُد هللِا ْبَن أَ ِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسحَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمقْ   -  4593  ٍل، ان أَبُو َبْكِر ْبِن َأيِب مْحََد ْبِن َحن ْ
َبَة، ان يَزِيُد ْبُن   َرْيٍح، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا،  ُشَرْيٍح، َعْن َجدِّهِ َهاِنِئ ْبِن شُ َرْيٍح، َعْن أَبِيِه اْلِمْقَداِم، َعْن أَبِيهِ  شُ ْبنُ ِم  اْلِمْقَداَشي ْ

 ِم، َوبَْذِل الطََّعاِم " : " َعَلْيَك حِبُْسِن اْلَكاَل  اجْلَنََّة، قَالَ رِبِْن ِبَشْيٍء يُوِجُب يلَ َأخْ 
 . رجاله ثقات اده إسنق: # قال المحق

 

ُن َفحَّاُم، ان حُمَمَُّد بْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل الْ ب ْ إِ   اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ َمٍش  حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حمَْ   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهرٍ   -  4594
، َعْن رَْكٍب الْ ْبُن اْلِمْقَداِم، َعنْ ْبُن َعيَّاٍش، ان ُمْطَعُم    يلُ اعِ ، ان ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ان ِإَسَْ ََيََْي الذ ْهِلي   ِمْصِريِّ قَاَل:   ُنَصْيٍح اْلَعْنِسيِّ

 ْوِلِه "  ق َ ِمنْ َل َك اْلَفضْ َفْضَل ِمْن َمالَِه، َوَأْمسَ َل بِِعْلِمِه، َوأَنْ َفَق الْ طُوََب ِلَمْن َعمِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، أان   نُ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد بْ ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، ان أَ  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ْخرَبانَ أَ   -  4596
اَوْرِدي ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَ ْبِد الصََّمِد ْبِن َعْبِد اْلَواِرِث، ان َأيِب، ان   عَ ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحبَّاَن، ان 

اْلَْ أَ  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ميَُ   طَّاِب، اطََّلعَ بِيِه:  َوُهَو  َبْكٍر  َأيِب  تَ َعَلى  َما  قَاَل:  ِلَسانَُه،  الَِّذي  يَفةَ لِ  خَ ْصَنُع ايَ د   َهَذا  ِإنَّ  قَاَل:  َرُسوِل هللِا؟   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ْورََدِن اْلَمَوارَِد، ِإنَّ َرُسوَل هللاِ أَ  تِ  ِإالَّ َيْشُكو ذَ لَْيَس َشْيٌء ِمَن اجْلََسدِ   َصلَّى اَّللَّ  ِه " َرَب اللَِّساِن َعَلى ِحدَّ

 . رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
 

ْلُمْنِذِر  مَُّد ْبُن ااِن ، ان حمَُ َسْعٍد الشَّْعرَ   حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   َسنْيِ اْلَعَلِوي ، أان أَبُو َجْعَفرٍ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احلُْ   -  4597
،  َسُد ْبُن ُموَسى، ان َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ْعَفِر ْبِن َأيِب فَاِطَمَة، ان أَ َر، ان أَبُو جَ ُعمَ ِن اْلُقَرِشي  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بْ ِن َسِعيٍد ُشْكٌر، َوأَبُو َبْكٍر بْ 

ُ َعَليْ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعِن احْلََسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَ   وَكٌَّل اِبْلَقْوِل " ِه َوَسلََّم: " اْلَباَلءُ مُ ى اَّللَّ
 ا " ْيُخ َأمْحَُد َويُ ْرَوى ِمْن َوْجٍه آَخَر َكمَ َأيِب فَاِطَمَة اْلِمْصِري  قَاَل الشَّ  اِفُظ تَ َفرََّد بِِه أَبُو َجْعَفِر ْبنِ  احلَْ  هللاِ ْبدِ " قَاَل أَبُو عَ 

 يف. # قال المحقق: إسناده ضع
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َأمْحََد    -  4598 ْبُن  أَ َأْخرَباََن َكاِمُل  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أان  اجْلُْرَجاِن ، انمحَْ اْلُمْسَتْمِلي،  ُجَاِهُر    َد  اأْلَْزَهِر  الدَِّمْشِقي  أَبُو  ، ان  ْبُن حُمَمٍَّد 
ْبنِ ِهَشامُ  ْبُن ِعيَسى  ْبُن َعمَّاٍر، ان حُمَمَُّد  ال    ْبنُ ز َعْيزَِعِة َوهُ َُسَْيٍع، ان اْبُن َأيِب  ال  َو حُمَمٌَّد، ان َعطَاءُ  َأيِب  ْرَداءِ َأيِب راََبٍح، َعْن  هُ نَّ ، أَ دَّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َأْشَرُب اْْلَْمَر، ِقيَل ملَ؟ قَالَ قَاَل: ِإّنِ اَل أَقُوُل، َواَل َأْسِرُق، َواَل  : " اْلَباَلءُ   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ : أِلَّنِ َسَِ
َعلُ  وَكٌَّل اِبْلَقْوِل َما قَالَ مُ  َهُ شَّْيطَاُن ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اأْلَْشيَاِء، فَ وَ  الَركَ ت َ  ُه، ِإالَّ َعْبٌد ِبَشْيٍء اَل أَف ْ  "  ِلَع ِبَذِلَك ِمْنهُ َحّتَّ يُ َؤَثِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ٍد ْشكَ  إِ ْبنُ ان َعِلي   ْبُن ََيََْي ْبِن َعيَّاٍش، ْبِن َجْعَفٍر، أان احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّدِ  َفْتِح ِهاَللُ اَن أَبُو الْ َأْخربََ  - 4599 اَب، ان َعْمُرو ْبُن حُمَمَّ
َفَة قَالَ ان زََكرايَّ ْبُن َساَلٍم، َعِن اْلُمنْ اْلَبْصِري ،  ُ َعَلْيِه   : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّىِذِر ْبِن ِباَلٍل، َعْن َأيِب ُجَحي ْ ِل َوَسلََّم: " َأي  اأْلَْعَمااَّللَّ

 َساِن " ْم يُِْبهُ َأَحٌد، قَاَل: " ُهَو ِحْفُظ اللِّ فَ لَ ا، ُتو َل: َفَسكَ َأَحب  ِإىَل هللِا؟ " قَا
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمحَْ   -  4602   انُ ْثمَ ي ، ان عُ  ْبِن َعْبُدوٍس الطَّرَائِفِ َسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدِ اُج، أان أَبُو احلَْ ِن ْبُن حُمَمٍَّد السَّرَّ َحدَّ
ارِِمي ، ان َعْبُد هللِا ْبنُ بْ  َثِِن ََيََْي ْبُن أَي و   ُن َسِعيٍد الدَّ ، ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َب، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّاَن، َعِن احْلََسنِ َصاِلٍح، َحدَّ

ُ َعَلْيهِ َأنَّ َرُسوَل   أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة ِستِّنَي َسَنًة " ِت مْ لصَّ لرَُّجِل لِ َوَسلََّم قَاَل: " َمَقاُم ا هللِا َصلَّى اَّللَّ
 موقون ولكنه منقطعرجاله  محقق: إسناده ل ال# قا

 

ي  ْبُن  لِ  عَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسنِ   اِسِطي ،حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلوَ   ْسَحاَق، َأانَ ِفُظ، ان أَبُو َبْكِر ْبِن إِ َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  4603
َدَخْلنَا  ْلَمكِّي  قَاَل:  ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخن َْيٍس اي  حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن، ان حُمَمَُّد  ُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان اْلبَاَغْندِ َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد بْ   َأمْحََد ْبنِ 

ُسْفيَاُن احْلَِديُث    اْلَمْخُزوِمي  يَ ُعوُدُه، فَ َقاَل لَهُ   رِيَن، َفَدَخَل َعَلْيِه َسِعيُد ْبُن َحسَّانَ طَّاعَ الْ   يف َدارِ   ْورِيِّ ِِبَكََّة نَ ُعوُدهُ َعَلى ُسْفيَاَن الث َّ 
، ف َ ِنيِه، َعْن أُمِّ َصاِلٍح ارْ الَِّذي ُكْنَت َحدَّثْ تَ  بَ  شَ ْنتِ ِفيََّة بِ اِلٍح بِْنُت َصاِلٍح، َعْن صَ َقاَل: َحدَّثَ ْتِِن أُم  صَ ُدْدهُ َعَليَّ َة، َعْن أُمِّ َحِبيَبةَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَلْت: قَاَل َرُسو   َعْن ُمْنَكٍر، أَْو ذََكَر هللاِ   وٍف، أَْو َنْيًاَلهُ ِإالَّ أَْمًرا ِِبَْعرُ   َم: " َكاَلُم اْبِن آَدَم ُكل هُ َعَلْيِه اَل ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعزَّ َوَجلَّ "،  
ةُ َهَذا احلَْ " َما َأَشد  َهَذا احْلَِديِث ". فَ َقالَ يَزِيَد:  نُ  بْ فَ َقاَل حُمَمَّدُ  َا َجاَءْت ِبِه اْمَرأٌَة َعِن امْ  ُسْفيَاُن: " َوَما ِشدَّ َرَأٍة َهَذا يف  ِديِث، ِإَّنَّ
ُ َعَلْيِه الَِّذي َأْرَسَل ِبِه نَِبيَّ  َعزَّ َوَجلَّ ِكتَاِب هللاِ  ْن جَنَْواُهْم{ ]النساء:  ْعَت هللاَ يَ ُقوُل: }اَل َخرْيَ يف َكِثرٍي مِ َسَِ  َماأَ  َوَسلََّم:ُكْم َصلَّى اَّللَّ

ِإْصاَل [ ِإالَّ مَ 114 أَْو  َأْو َمْعُروٍف  َبنْيَ النَّاِس فَ ُهَو  ْن َأَمَر ِبَصَدقٍَة  بَِعْيِنِه أَ ٍح  ْعَت قَ ْوَل هللاِ َهَذا  َم َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }يَ وْ   َو َما َسَِ
الرَّمْحَُن َوقَالَ َواْلَماَلِئَكةُ َصفًّا اَل يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ وُح  ر  ال  يَ ُقومُ  ْعَت هللاَ [ فَ ُهَو َهَذا ِبَعْيِنهِ 38َصَوااًب{ ]النبأ:     َمْن َأِذَن لَهُ  . َأَوَما َسَِ

[ 2لصَّرْبِ{ ]العصر:  اِت، َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِّ َوتَ َواَصْوا ابِ احلَِ صَّ ال  َوَعِمُلواٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  ِإنَّ اإْلِْنَساَن َلِفي ُخسْ   وُل: }َواْلَعْصرِ يَ قُ 
 يِث اآْلَخِر " ِنِه َدَخَل لَْفُظ َحِديِث َأَحِدِِهَا يف َحدِ فَ ُهَو َهَذا ِبَعيْ 
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َبْكرِ َأْخربََ   -  4608 أَبُو  َعبْ اَن  أان  فُوَرٍك،  ْبُن  َجْعَفٍر،  هللاِ ُد    ْبُن  أَبُ   ان  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  عَ ان  رَاِشٍد،  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  َداُوَد،  ْن و 
احْلَدِ    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:َمْكُحوٍل: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َما  يف َهَذا  إِنََّك  َتكَ يِث ِلُمَعاٍذ: "  أَ َلكَ لَّْمَت ف َ ُكْنَت َساِكتًا، فَِإَذا  ْو  

 َعَلْيَك "
 . ه منقطعرجاله ثقات لكن # قال المحقق: إسناده 

 

، ِمْن َأْصِلِه ان أَبُ الرَّمْحَِن الس     اْلَقاِضي، َوأَبُو َعْبدِ  هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  4609 و اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد َلِمي 
، َعْن ََسَُرةَ ِد اْلَمِلِك، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسنِ ْشٍر اْلُكويف ، ان احْلََكُم ْبُن َعبْ و أَُميََّة الطََّرُسوِسي ، ان احْلََسُن ْبُن بِ بُ  أَ ، انيَ ْعُقوبَ ْبُن  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل هللِا صَ   قَاَل: قَالَ  ْنَساُن ِمْن ُكْحِلِه ثَ ُقَلْت  فَإِ ا،  وقً  َوَلعُ : " ِإنَّ لِلشَّْيطَاِن ُكْحاًل لَّى اَّللَّ نَاُه، فَِإَذا َذا َكَحَل اإْلِ َعي ْ
 ِقِه َذِرَب ِلَسانُهُ اِبلشَّرِّ " أَْلَعَقهُ ِمْن َلُعو 

 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
 

ِه، ان حُمَمَُّد ْبُن  ْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُصب َْيٍح، ِمْن ِكتَابِ عَ   ْلُمْسَتْمِلي، َأْخرَبِن حُمَمَُّد ْبنُ أَبُو َجْعَفٍر َكاِمُل ْبُن َأمْحََد ا دَّثَ نَا  حَ   -  4610
ْمِ ِإْسَحاَق ْبِن ُخزَ   ْبِن  ْبِن َسيَّاٍر، َعْن حُمَمَّدِ ُن ِإبْ َراِهيَم، َعْن أَي وبَ َعٍب، ان ُعَمُر بْ ِذي ، ان َأمْحَُد ْبُن ُمصْ مْيََة، ان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الرتِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوعَ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلُمطَِّلِب ِإىَل النَّ ِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َجاَء  دِ ْنكَ مُ الْ  ا َنظََر َلْيِه ثِيَاٌب بِيٌض، فَ َلمَّ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
َماُل؟ قَاَل: " ُحْسُن اْلِفَعاِل  َواُب اْلَقْوِل اِبحْلَقِّ " قَاَل: َفَما اْلكَ " صَ :  الَ َماُل؟ قَ : اَي َرُسوَل هللِا، َما اجلَْ  تَ َبسََّم فَ َقاَل اْلَعبَّاسُ ِإلَْيهِ 

 ْدِق "  اِبلصِّ 
 يَم َولَْيَس اِبْلَقِويِّ تَ َفرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن ِإبْ َراهِ 

 قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. # 
 

ُمْعَتِمُر ْبُن   َعاِن ، ان َعارُِم ْبُن اْلَفْضِل، انَصم ، ان حُمَمٌَّد ُهَو الصَّن ْ َعبَّاِس ُهَو اأْلَ الْ   بُوهللِا احْلَاِفُظ، ان أَ  أَبُو َعْبِد  َأْخرَبانَ   -  4611
ُ َعَلْيِه  َث، َعْن َرُسوِل  َأيِب: َأنَّ أََنًسا َحدَّ ُسَلْيَماَن، قَاَل: َوَحدَّثَ  َلَة ُأْسرَِي بِ هللِا َصلَّى اَّللَّ ُت أَق َْواًما تُ ْقَرُض  رَأَيْ   : "ِه، قَالَ َوَسلََّم لَي ْ

 ِمْن أُمَِّتَك "  ؟ قَاَل: َهُؤاَلِء ُخطَبَاءٌ قَاَل: فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء اَي ِجرْبِيلُ  -َأْو قَاَل: ِمْن َحِديٍد  -ِمْن انٍر    ِشَفاُهُهْم ِِبََقارِيضَ 
 . ات رجاله ثق# قال المحقق: إسناده 

 

، ان النَّْضُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلبُوَشْنِجي  يَ ْعِِن َأاَب َعْبِد هللاِ ْلُمَحمَُّد آاَبِدي، ان  ِقيُه، أان أَبُو طَاِهٍر اْلفَ  اَوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهرٍ   -  4612
هَ  َماِلِك ْبِن ِدينَاٍر، َعْن أََنٍس قَاَل: ْن عَ   ارٍ ِن ِدينَ اْلُمِغريَِة، َخَِتِ َماِلِك بْ ْبِن َأيِب َعْبِد هللِا، َعِن ٍع، َعْن ِهَشاِم اِل، ان يَزِيُد ْبُن زُرَيْ اْلِمن ْ
َعَلْيِه وَ قَاَل    ُ نْ يَا  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ الد  أَتَ ْيُت َعَلى ََسَاِء  ُأْسِرَي يِب، فَِإذَ َسلََّم: "  َلَة  ِفيَها رَِجالٌ لَي ْ أَْلِسن َتُ ُهْم َوِشفَ   ا  اُهُهْم تُ ْقَطُع 

 َك "رْبِيُل َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: ُخطَبَاءُ أُمَّتِ جِ  ايَ :  ، فَ ُقْلتُ ِِبََقاِرَض ِمْن انرٍ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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  َمَة ْبنِ ِلِك ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َُثَاْسِلٌم، ان َصَدَقُة، َعْن َما َْتْتَاٌم، ان مُ ان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أ  -  4613
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ْبِن أََنٍس، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ صَ  هللاِ ْبدِ عَ  َلَة ُأْسِرَي يِبَ َعَلى قَ ْومٍ لَّى اَّللَّ ارِيَض   تُ ْقَرُص ِشَفاُهُهْم ِِبَقَ " أَتَ ْيُت لَي ْ

 ْقَرُؤَن ِكتَاَب هللِا َواَل يَ ْعَمُلونَ َك الَِّذيَن يَ ُقولُوَن َما اَل يَ ْفَعُلوَن، َوي َ تِ مَّ  أُ ُخطَبَاءُ  ِجرْبِيُل؟، فَ َقاَل: َهُؤاَلءِ فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء اَي  ِمْن انرٍ 
 ِبِه " 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

َْسَاِعي بْ دُ ْسُروَجْرِدي ، ان أَبُو َبْكٍر َأمحَْ  ْبِن َعِليٍّ اْلَْ َسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  4614  ِلي ، ان َعِلي  ْبنُ ُن إِبْ َراِهيَم اإْلِ
بْ  أَبُو َُبَرْيٍ حُمَمَُّد  اْلُمَحاِريِب ، أان ُسْفيَانُ َرْوٍح، ان  ْبِن َسَلَمةَ ُن َجاِبٍر، ان  ْبنِ ، َعْن َخاِلِد  أََنِس  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسولُ ، َعْن   هللِا  

َعَلْيهِ   ُ تُ ْقرَ َمرَ "    َم: َوَسلَّ َصلَّى اَّللَّ ُأْسرَِي يِبَ َعَلى قَ ْوٍم  َلَة  لَي ْ ِِبََقارِيَض ِمْن انٍر ف َ ْرُت  َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء ُض ِشَفاُهُهْم  ُقْلُت: 
 ُن زَْيٍد، َعْن أََنسٍ بْ  ي  لِ َرَواهُ عَ َن أَنْ ُفَسُهْم " وََكَذِلَك ُمُروَن النَّاَس، َويَ ْنَسوْ نْ يَا َكانُوا َيَْ ٌم ُخطَبَاٌء ِمْن َأْهِل الد  قَ وْ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك  ْعَرا اأْلَ   أان أَبُو َسِعيِد ْبنِ َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ،  َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد    -  4616 ِقيِقي ، ان يِبِّ الدَّ
ْضَرِمي ،  قَاَل: وأان أَبُو َسِعي   ْبُن َأيِب ِهْنَد، حاُوُد   دَ ، انيَزِيُد ْبُن َهارُونَ  َد ْرِسي ، ان ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد، َعْن َداوُ ان َعبَّاٌس الن َّ ٍد، ان احلَْ

، أَ ْكُحوٍل، َعْن أَ ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعْن مَ  َبُكْم ِمِنِّ َم قَاَل: " ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإيَلَّ َوأَق ْرَ َسلَّ وَ   هِ  َعَليْ نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يِب ثَ ْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ
َفْيِهُقوَن " الث َّْرََثرُوَن اْلُمَتَشدِّقُ يُكْم َأْخاَلقًا ِنِّ يف اآْلِخَرِة َمَساوِ َوِإنَّ أَبْ َغَضُكْم ِإيَلَّ َوأَبْ َعدَُكْم مِ َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا،   وَن اْلُمت َ

 رجاله موثقون ولكن فيه انقطاع  ادهإسن# قال المحقق: 
 

، َحدََّثِِن ءُ ْبُن َعْبِد هللاِ أَبُو نُ َعْيٍم، ان اْلرَبَا  ٍر اْلَفحَّاُم، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، انِقيُه، أان أَبُو َبكْ أَبُو طَاِهٍر اْلفَ َأْخرَباََن    -  4617  اْلَقاص 
ُ َعَلْيِه رَ  َة،رَ يِب ُهَري ْ ُد هللِا ْبُن َشِقيٍق، َعْن أَ َعبْ  دِّقُوَن   َهِذِه اأْلُمَِّة الث َّْرََثرُوَن اْلُمَتشَ َوَسلََّم: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم ِبِشَرارِ فَ َعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َفْيِهُقوَن، أُنَ بِّئُ   اْلُمت َ َأِحاِسنُ هُ أََفاَل  ِِبِيَارِِهْم  َأْخرَبانَ ُكْم   ،" َأْخاَلقًا؟  عَ   ْم  هللاِ ْبدِ أَبُو  ْبنُ   حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  ان    يَ ْعُقوَب،   
  ُسْفيَاَن الث ََّقِفيِّ ، َعْن ِبْشِر ْبِن َعاِصِم ْبنِ َمَر اجْلَُمِحي  ْعَماِن، أان انِفُع ْبُن عُ ان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ُسَرْيُج ْبُن الن    ْبُن ُمْكَرٍم، احْلََسنُ 

 ضعيف.  ادهإسن# قال المحقق: 
 

أَبُو َجْعَفٍر َكاِمُل    -  4619 َأْخربََ َأْخرَباََن  اْلُمْسَتْمِلي،  ْبِن  ْبنُ ْبُن َأمْحََد  ِإبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  ِإْماَلًء مِ   دَ َأمحَْ   ِن  ْن ِكتَاِبِه ان الرَّاِزي  
ْبُن َخاِلٍد، َعْن زَْيِد ْبِن وَ يُد ْبُن ُمْسِلٍم، ان صَ ب َْعَلَبكِّي ، ان اْلَولِ الْ   مٍ ْرغُيَاِن ، ان حُمَمَُّد ْبُن َهاشِ ُد ْبُن اْلُمَسيَِّب اأْلُ حُمَمَّ  اِقٍد، َعْن  َدقَةُ 

َنَما ُبْسِر ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن  ُ َعلَ ََنُْن ِعْنَد َرسُ َواثَِلَة، قَاَل: بَ ي ْ رٌَة َحَسَنٌة، َما َأْدِري َشاِه يْ ُجٌل َعلَ ْيِه َوَسلََّم ِإْذ أَق َْبَل رَ وِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل أهَْبَى لَِعْيِِن ِمْنهُ َفَجَعَل َرُسولُ َما رَأَْيُت رَُجاًل   َم  ُل َأْن يَ ْعُلَو َكاَلُمهُ َكاَل  َأَحبَّ الرَّجُ يَ َتَكلَُّم َكاَلًما، ِإالَّ    هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َم، ُثَّ قَاَم فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَسلَّ وَ   هِ  َعَليْ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ِسَنِتِهْم اَل َيُِب  َهَذا َوِحْزبَهُ يَ ْلُووَن أِبَلْ   َّللَّ
 اِر " لنَّ  ايف  ن َت َُهمْ ِوي هللاُ ُوُجوُهُهْم َوأَْلسِ َنَا اِبلرَّاِعي َكَذِلَك يَ ْلاْلب ََقَرِة ِلَسالِلنَّاِس يَلَّ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
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َة، ان َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغْرزَ ٍم،  ُدَحيْ   ُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ احْلََسِن اْلَقاِضي، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن    -  4622
ٍع الت َّْيِميِّ قَاَل: َكاَن لُِعمَ اَن، عَ يَّ حَ   أان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، ان أَبُو ا َقدََّم َبنْيَ يََدْي َحاَجِتِه َكاَلًما ِمَّ َر ْبِن َسْعٍد ِإىَل أَبِيِه َحاَجٌة، ف َ ْن َُمَمِّ

ُلوَن، َلمَّاَُيَدُِّث النَّاُس َويُ وَ  َعهُ ِمْنهُ ِفيَما  صِّ َما فَ َرْغَت ِمْن َكاَلِمَك؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل:    دْ ، قَ اَي ُبَِنَّ   َمَضى، فَ َلمَّا فَ رََغ قَاَل:  َيُكْن َسَِ
ْعُت   ُكْنُت ِفيَك َأْزَهَد ِمِنِّ ُمْنُذ َسَِْعتُ ُكْنُت ِمْن َحاَجِتَك أَبْ َعَد، َواَل  ُلوَن  وُل: " َسَيُكوُن قَ ْوٌم َيَْكُ َرُسوَل هللِا يَ قُ  َكاَلَمَك َهَذا، َسَِ

 َن اأْلَْرِض "  مِ َقرُ ب َ ُكُل الْ أَْلِسن َت َُهْم َكَما َيَْ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

َوَأْخرَباََن أَبُو   ح اُف، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي، َداُوَد اْْلَفَّ بُو حُمَمٍَّد زََكرايَّ ْبنُ قَ تَاَدَة، أان أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّا، ان أَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبِن    - 4628
َعِن احْلََسِن، َعْن    اِويََة، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن ُجَوْيرِيََة، ، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي، أان أَبُو ُمعَ ُن ِعْصَمَة، ان َأيِب ، َأْخرَبَِن إِبْ َراِهيُم بْ ِفظُ اَعْبِد هللِا احلَْ 

ُ َعلَ قَاَل: قَاَل َرسُ   أََنسٍ  َوالت ََّواُضُع، َوِذْكُر ُعْجٍب: الصَّْمُت َوُهَو َأوَُّل اْلِعبَاَدِة،   بِ الَّ إِ   ُيَصُْبَ   ْيِه َوَسلََّم: " َأرَْبٌع اَل وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  الشَّْيِء " هللِا، َوِقلَّةُ 

 . موضوع# قال المحقق: إسناده 
 

ان ُعْثَماُن ْبُن  بْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ،   إِ ، ان ْبُن ُعب َْيٍد احْلَاِفُظ، هِبَْمَدانَ و َجْعَفٍر َأمْحَدُ ِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  4631
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَصا َثِِن َدرَّاٌج، َعِن اْبِن ُحَجريَْ ِلٍح، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوسَ َأنَّ َرُسوَل هللاِ َة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،  َعَة، َحدَّ لََّم قَاَل: "   َصلَّى اَّللَّ

 ْكَمَة " اْقرَتِبُوا ِمْنُه، فَِإنَّهُ يُ ْلِقي احلِْ ى زُْهًدا يف الد نْ يَا َوِقلََّة َمْنِطٍق، فَ ْعطَ ي ُ   دَ ُم اْلَعبْ ِإَذا رَأَيْ تُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو َعْبدِ   -  4639 َثِم اْلَقاِضي، ان اْْلَي ْ اْلَْ ُن   َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ان حُمَمَُّد بْ َبْكٍر َأمْحَُد ْبنُ هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو    َوَحدَّ يٍل  ي ْ َثُم ْبُن جَِ
َأيِب اأْلَ  َعْن  َشرِيٌك،  َأيِب ِعْمَرانَ الْ   ْنطَاِكي ، ان  ْبِن  َعْن َصَدقََة  ْبِن ِحطَّاُمَحجَِّل،  ِعْمَراَن  َعْن  لَِقيتُ ،  قَاَل:  يف   َن  فَ َوَجْدتُهُ  َذرٍّ  َأاَب 

ْعُت َرُسوَل هللِا صَ ُه، فَ َقاَل: اَي أاََب َذرٍّ، َما َهِذِه اْلَوحْ ْحدَ وَ   دَ اٍء َأْسوَ اْلَمْسِجِد خُمْتَِبئًا ِبِكسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َدُة؟ فَ َقاَل: َسَِ لَّى اَّللَّ
 الس ُكوِت، َوالس ُكوُت َخرْيٌ ِمْن  ِمنَ   رْيٌ رْيُ خَ َن اْلَوْحَدِة، َوِإْماَلًء اْلَْ جْلَِليُس الصَّاِلُح َخرْيٌ مِ ِس السَّْوِء، َواْلَوْحَدةُ َخرْيٌ ِمْن َجِلي " ا 

 الشَّرِّ "   ِإْماَلءِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

احلَْ   -  4651 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنِ َأْخرَباََنهُ  َبْكِر  أَبُو  أان  حمَُ   اِفُظ،  أان  ْبنِ ِإْسَحاَق،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  بْ مَُّد  ُسْفيَاُن  ان  ُسَلْيَماَن،  ِبْشرٍ    ُن 
اْبِن َعْوٍن،  ويف  كُ الْ  أََنٍس قَ ، ان َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن  اْلب َزَّاُز، َعْن  َعَليْ َعْن َعطَاٍء   ُ ِه َوَسلََّم: " اَل اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 وًعا َعْن أََنسٍ فُ َمرْ َر ْجٍه آخَ َن ِلَسانَهُ " َورُِوَي ِمْن وَ َقَة اإْلِميَاِن َحّتَّ ََيْزِ َأَحدُُكْم َحِقي   ُيِصيبُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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َبَة َأمْحَدُ اِس ُهَو اأْلَصَ رْيُُِهَا، ان أَبُو اْلَعبَّ ِري ، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوغَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذابَ   -  4652  ْبُن اْلَفَرِج  م ، ان أَبُو ُعت ْ
ُ    ِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس بْ  اْلَولِيِد، ان ِإَْسَاِعيُل، َعْن َعطَاٍء، َعنْ ْبنُ ةُ  يَّ ، ان بَقِ احلَِْجازِي   اَّللَّ

  انِِه "اِن َحّتَّ ََيْزَِن ِمْن ِلسَ ُل َأَحدُُكْم َحِقيَقَة اإْلِميَ " اَل َيْسَتْكمِ  َعَلْيِه َوَسلََّم:
، َعِن اأْلَ  َعيَّاٍش، َوَعطَاٌء ُهَو اْبُن َعْجاَلنَ  الشَّْيُخ َأمْحَُد: ِإَْسَاِعيُل َهَذا ُهَو اْبُن الَ قَ  ثَ نَا الس َلِمي  ، َولَْيَسا اِبْلَقوِيَّ "، ِفيَما َحدَّ نْيِ، َصمِّ

 ، َعْن َعطَاِء ْبِن َعْجاَلنَ أَْيًضا َمْرَواُن اْلَفَزاِري   َوَرَواهُ 
 إسناده ليس بالقوي. قق:لمح# قال ا

 

، ان حُمَمَُّد ْبُن إِبْ َراِهيَم  و َأمْحََد  ْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُ َوَأْخرَباََن أَبُو سَ   - 4656 ِليٍق، ان  ِعَصاُم ْبُن طَ ْبِن زاَِيٍد، ان طَالُوُت، ان ْبُن َعِديٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشهِ َرسُ ِد  هْ  َعَلى عَ ُهَريْ َرَة قَاَل: قُِتَل رَُجلٌ َسِعيٌد، َعْن َأيِب   اَشِهيَداُه،  يًدا، فَ َبَكْت اَبِكَيٌة، فَ َقاَلْت: وَ وِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

بَِفْضِل َما يَ ْعِنيِه "، ُل  خَ يَ بْ ِه، أَْو  يَ َتَكلَُّم ِفيَما اَل يَ ْعِنيهُ َشِهيٌد فَ َلَعلَّهُ َكاَن  ا يُْدرِيِك أَنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
  اَبِب السََّخاءِ أََنٍس، َوُهَو َمْذُكوٌر يف  َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعنْ  َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن أََنٍس، َوِقيَل، َورُِوَي يف َمْعنَاهُ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4662 اَوَأْخرَباََن  اْلَقاِضي حلَْ   َبْكٍر  َوأَبُو  اْلَعبَّ اِفُظ،  أَبُو  أَ ، ان  أَبُو َجْعَفٍر  اأْلََصم ، ان  احْلَِميِد اِس ُهَو  ْبُن َعْبِد  مْحَُد 
، ، عَ   احْلَارِِثي  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَ  هللاِ ْن َعْبدِ َعْن َعْمرِو ْبِن َسَلَمَة، عَ   ْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد،ْن زَاِئَدَة، عَ ان ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيهِ  ن َُهَما ِسرْتٌ ِمَن هللِا َعزَّ َوجَ  َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمْسِلَمنْيِ ِإالَّ اَّللَّ  " ِلَمَة َهْجٍر َخَرَق ِسرْتَ هللاِ ا ِلَصاِحِبِه كَ لَّ، فَِإَذا قَاَل َأَحُدِهَُ  َوبَ ي ْ

  َوهللاُ َأْعَلمُ َواُب َمْوقُوٌف َكَما َرَواهُ اأْلَْعَمشُ َرى َمْوقُوفًا " قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: الصَّ خْ  أُ ةً َوان َمرَّ  قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: "
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

َأْخرَباََن    -  4672 اْلَمالِيِِن  َوَقْد  َسْعٍد  َأمْحَدَ أَبُو  أَبُو  أان  ِإبْ رَ   ،  ان  السَّاِجي ،  ، ان  َعِديٍّ أَبُو عَ يمُ اهِ ْبُن  ان  ْبُن َغسَّاَن،  َعْن   اِصٍم، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِن َسْعٍد اْلَكاِتِب، َعْن أََنٍس، َأنَّ ُعْثَماَن بْ   هُ "  َوقَِليٌل فَاِعلُ  ، قَاَل: " الصَّْمُت ِحَكمٌ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 "   ةُ ََثِبتٍ ايَ وَ ا َوالصَِّحيُح رِ َماُن ْبُن َسِعيٍد َهذَ " غََلَط يف َهَذا ُعثْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اْلَفَرِج، ان  َحدَّثَ نَ وَ   -  4678 ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل:  ا  َذرٍّ،  ْبُن  ُعَمُر  ان  نُ َعْيٍم،  قَالَ أَبُو  يَ ُقوُل:  َأيِب  ْعُت  َرُسوُل هللِا صَ َسَِ َعَلْيِه     ُ اَّللَّ لَّى 
َقِطعٌ ظُْر َماَذا يَ ُقوُل " َكَذا قَاَل: َوهُ لِّ قَاِئٍل، فَ ْلي َتَِّق َعْبٌد رَبَّهُ َوْلي َنْ  كُ انِ ِلسَ  ِعْنَد  َم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َوَسلَّ   َو ُمن ْ

 لكنه مرسل.  # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات 
 

 شًا أَوْ كَذِبًا جَاءً أَوْ فُحْ  هِ ونُ  لِسَانَهٌ، عَنِ الشِّعْرِ الَّذِي يَكُ لْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْفَظَ ا يَنْبَغِي لِ فَصْلٌ وَمِم  
 

الرَّاِسِبٌّ، َعْن َعْبِد   ان أَبُو ِهاَللٍ   ان احْلَارِِثيٌّ،  سَّاِجيٌّ،أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان زََكرايَّ ال  َأمْحََد ْبِن َعْبِداَن، َعِلي  ْبُن  َأْخرَبانَ   -  4736
 ِذًعا، فَِلَسانُهُ َهَدٌر " ْن قَاَل: يف اإْلِْساَلِم ِشْعرًا ُمقْ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " مَ ِبَّ َصلَّى اَّللَُّ لنَّ  ا ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه: َأنَّ هللاِ 
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 فه. اده فيه من لم اعر # قال المحقق: إسن
 

رُوَن، أان قَ ْزَعةُ  ََي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أان يَزِيُد ْبُن َهاان َيَْ ،  وبَ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعقُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفٌظ، ان  -  4737
َعاِنٍّ  اأْلَْشَعِث الصَّ خَمَْلٍد، َعْن َأيِب   ِهِليٌّ، َعْن َعاِصِم ْبنِ ْبُن ُسَوْيٍد اْلبَا اِد ْبِن َأْوٍس قَاَل: قَاَل َرسُ ، َعْن شَ ن ْ ُ َعَلْيِه  دَّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلَة " َرَة، مَلْ يُ ْقَبْل َلهُ الصَّاَلةُ تِْل بِب َْيِت ِشْعٍر بَ ْعَد ِعَشاِء اآْلخِ " َمْن قَ َرضَ : مَ َوَسلَّ   َك اللَّي ْ
ْعُر أَب ْ َأيِب اأْلَْشَعِث َورُّوِينَا، َعْن َعاِئَشَة    ُقد وِس ْبُن َحبِيٍب، َعنْ وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد الْ  َا قَاَلْت: " َكاَن الشِّ ِديِث ِإىَل النَِّبِّ احلَْ َض غَ أَنَّ

َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َأمْحَُد:    َصلَّى  الشَّْيُخ  قَاَل   ،" عْ َوَسلََّم  الشِّ ِمَن  يُ بَاُح  ِفيَما  رُوِّينَا  َوَقْد  ب َ "  َما  بَ ْعُض  َويُْكَرهُ  اجلُْ ِر،  السَّاِدِس  َلَغنَا يف  ْزِء 
 ِه ِإْن َشاَء هللاُ "  َمْن َأَحبَّ اْلُوقُوَف َعَلْيِه رََجَع ِإلَيْ َننِ س  ال   ِكتَابِ ِمْن ِكتَاِب الشََّهاَداِت ِمنْ َوالسَّاِبِع 

 ده ضعيف جدا. # قال المحقق: إسنا
 

ان َمْعَمٌر، َعْن ، أ اقٍ ُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد الرَّزَّ اِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاٌر، ان َأمحَْ َسَْ َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان إِ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  4738
ْحُر، َفَما  ِإبِْليُس، قَاَل: َأْي َربِّ َقْد َلَعن ْ قَ تَاَدَة قَاَل: " َلمَّا َهَبَط   ْعُر،َتهُ َفَما َعَمُلُه؟ قَاَل: السِّ  ابُُه؟ قَاَل: َفَما ِكتَ   قُ ْرآنُُه؟ قَاَل: الشِّ

تَ : َفَما طََعاُمُه؟ قَ قَاَل: اْلَوْشُم، قَالَ  يُ وَ   ٍة،اَل: ُكل  َمي ْ : فَأَْيَن  ا َشَرابُُه؟ قَاَل: ُكل  ُمْسِكٍر، قَالَ ْذَكِر اْسُم هللِا َعَلْيِه، قَاَل: َفمَ َما مَلْ 
: النَِّساءُ الَ ؟ قَ هُ َمَصاِئدُ  َل: اْلِمْزَماُر، قَاَل: َفَماُق، قَاَل: َفَما َصْوتُُه؟ قَاقَاَل: اأْلَْسَوا اَل: فَأَْيَن ََمِْلُسُه؟، َمْسَكُنُه؟ قَاَل: احْلَمَّاُم، قَ 

 " 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ُ َعَلْيِه َوسَ : قَاَل النَِّب  َعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن قَالَ  ْعَمٌر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبنِ َوِبِِْسنَاِدِه، قَاَل: أان مَ  - 4739 لََّم: " ِإنَّ  َصلَّى اَّللَّ
 ةُ َأَحُد الشَّاْتِنَي " اِض، َوَأَشد  الشَّْتِم اْلَِْجاءُ َوالّرِاِويَ ْعرَ اأْلَ   َشْتمُ َأْرََب الّرابَ 

 رجاله موثقون لكنه مرسل إسناده  # قال المحقق:
 

 ظَ لِسَانَهٌ، عَنِ الْغِنَاءِ  لِمِ أَنْ يَحْفَ لْمَرْءِ الْمُسْ يَنْبَغِي لِ  فَصْلٌ وَمَا 
 

نْ يَا، ان ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، ُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الد   َصْفَواَن، أان َعبْ ِبْشَراَن، أان احْلَُسنْيُ ْبنُ ُن  بْ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  4743
ثَ  َعْن َأيِب الصَّْهبَاِء قَاَل: َسأَْلُت   ،رْيٍ ُجبَ   يِب ُمَعاِويََة، َعْن َسِعيِد ْبنِ اْْلَرَّاٍط، َعْن َعمَّاِر ْبِن أَ   ْن مُحَْيدٍ ِِن َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى، عَ َحدَّ

وِّينَاهُ يف ِكتَاِب ْلِغنَاءُ " " َورُ [، قَاَل: " َوهللِا ا 6قمان: النَّاِس َمْن َيْشرَتِي َْلَْو احْلَِديِث{ ]ل  ْبُن َمْسُعوٍد َعْن قَ ْوِلِه: }َوِمَن  َعْبَد هللاِ 
 نَّهُ قَاَل: " اْلِغنَاءُ َوَأْشبَاُههُ " أَ اسٍ بَّ  اْبِن عَ ِن َعالِيًا "، َورُوِّينَا َعنِ الس نَ 

 قق: إسناده حسن.المح # قال
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،  زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َشج ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو  ْبُن َصاِلٍح اأْلَ ُن مَحَْشاَذ، ان حُمَمَُّد   أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفٌظ، ان َعِلي  بْ َأْخرَبانَ   -  4746
رْيٍ،  طَْهَماَن، َعْن َأيِب الز بَ ِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن  ، ان َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِي الرَّفَّا، ان حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح اأْلََشجٌّ ِليٍّ عَ   بُوأان أَ 

 ِب، َكَما يُ ْنِبُت اْلَماءُ الزَّرَْع " َم: " اْلِغنَاءُ يُ ْنِبُت النَِّفاَق يف اْلَقْللَّ َوسَ ِه  َعَليْ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَ َعْن َجابِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُن َحازِِم ْبِن َأيِب  ، ان َأمْحَُد بْ ويفٌّ رَّمْحَِن ْبِن ِعيَسى ْبِن َماِت اْلكُ طَّاُن، ان َعِلي  ْبُن َعْبِد الْلَفْضِل اْلقَ َسنْيِ ْبُن ا اَن أَبُو احلُْ َأْخربََ  - 4750
أان ِإْسرَ   َغْرزََة،  َعْن  ُموَسى،  ْبُن  هللِا  َمْسُعوٍد، يف ُعب َْيُد  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  }ائِيَل،  َوَجلَّ:  َعزَّ  قَ ْوِلِه  مَ   النَّاِس  َْلَْو َوِمَن  َيْشرَتِي  ْن 
  تُ غَنِّيِه لَْياًل أَْو َنَارًا " يَةً ارِ جَ  َيْشرَتِي[ قَاَل: " رَُجٌل 6{ ]لقمان:  احْلَِديثِ 

 عيف. ق: إسناده ض# قال المحق
 

  ارِِميٌّ، ان ُعب َْيُد هللاِ ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ   اِعيَل اْلَقاِري،اَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَسَْ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفٌظ، ان أَبُو ِإْسحَ َوَأْخرَباََن أَ   - 4758
ُ َعَلْيِه َوسَ   أاََن َأَْسَُع، َهْل َكاَن ِمْن َرُسوِل هللاِ ْيٍد قَاَل: َسَأَل َأيِب الز ْهِريَّ وَ اِر اْْلَبَائِرِي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن محَُ بَّ اجلَْ ِد  ْبُن َعبْ  لََّم َصلَّى اَّللَّ

، فَ َلمَّا رَأَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإَذا ُهَو َِبَارِيٍَة  اَّللَُّ   ىهللِا َصلَّ رِي : نَ َعْم" َخَرَج َرُسوُل   اْلِغنَاِء، فَ َقاَل الز هْ رُْخَصةُ يف  ْت يف يَِدَها ُدفٌّ تُ َغِنِّ
َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َوَأْشَفقَ َرُسوَل  ََتَوََّفْت  َوأَْنَشَأْت  لََّم   تَ ُقوُل: ْت 

الكامل[   ]البحر 
أَ  اْلُمَحوُِّل  اَي  الر َكُب  َمنَافِ َهالَّ   ...رَْحَلهُ  ي  َها  َعْبِد  ِبَداِر  نَ َزْلَت    

أُم   َمن َعُ َثِكَلْتَك   ... ِبَدارِِهْم  نَ َزْلَت  َلْو  أَق َْرافِ َك  َوِمْن  َضْيٍم  ِمْن   وَك 
َُهْم ابِ َحابََة َرِضَي هللاُ ا َعْن َجَاَعٍة ِمَن الصَّ . َورُوِّينَ  ُهْم تَ َرَّن  ِن ُ يَ  يِت لَّ ْشَعاِر اأْلَْشَعاِر، َوَهَذا يف اأْلَ  َعن ْ   ُكوُن ِإْنَشاُدَها َحاَلاًل، َوَيُكوُن الرت 

واًب ِإلَْيِه َمْشُهورًا َيَِْت َلُه، َوَيُكوُن َمْنسُ َتى َعَلْيِه، وَ ُذ اْلِغنَاَء ِصنَاَعًة يُ ؤْ بَ ْعٍض، فَِإْن َكاَن يُ َغِنِّ هِبَا فَ ي َتَّخِ   هِبَا يف بَ ْعِض اأْلََحاِينِي ُدونَ 
ِمَن اللهْ   اِفِعي  َرمْحَةُ هللِا َعَلْيِه:" اَل جَتُوزُ الشَّ َل  قَا، فَ َقْد  ِبِه" َوِإنَّ َمْن َصَنَع    ِو اْلَمْكُروِه الَِّذي ُيْشِبِه اْلبَاِطَل،َشَهاَدتُُه، َوَذِلُك أَنَّهُ 

َ   انَ كَ   هِ ا لِن َْفسِ ُمُروَءَة، َوَمْن َرِضَي َهذَ ىَل السََّفِه، َوَسَقاطََة الْ اَن َمْنُسواًب إِ َهَذا كَ  َيُكْن حُمَرًَّما َبنيِّ قَاَل:     التَّْحِرمِي"،ُمْسَتِحقًّا، َوِإْن مَلْ 
يَُداِوْم َعَلى َذِلَك لَ الشَّْيُخ َأمحَْ   ونَ ْوََتِر دُ َوَذِلَك أِلَنَّ َضْرَب اأْلَ    َذِلَك اَل َيُوُز حِبَاٍل،ْوََتِر، فَِإنَّ ِكنَّهُ َضَرَب َعَلْيِه اِبأْلَ ُد:" َوِإْن مَلْ 

  َرمِحَهُ هللاُ َوَغرْيُهُ اِر" َوِِبَْعنَاهُ ذََكَرهُ احْلَِليِمي  نَاِء َغرْيُ َجائٍِز ِلَما ِفيِه ِمَن اأْلَْخبَ ْلغِ ا
 نه مرسل. اده رجاله ثقات لك# قال المحقق: إسن

 

قَ تَاَدَة،  -  4762 ْبُن  َنْصِر  أَبُو  أَبُ   َأْخرَباََن  ان  َمطٍَر،  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  حَ أان  اْْلَْمَداِن    صٍ فْ و  َحْفٍص  ْبُن  ُعَمُر  أَبُو اْلُمْسَتْمِلي  ان   ،
ِه َُثَاَمَة ْبِن عَ ِس ْبِن َماِلٍك،  اْبُن اْلُمَثَنَّ ْبِن أَنَ   َو اْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا َوُهوَ ُكَرْيٍب، َعْن حُمَمٍَّد َوهُ  ْبِد هللِا ْبِن أََنٍس، َعْن َعمِّ

ْعتُ   قَاَل: ُ  ُن َماِلٍك رَُجاًل َحَسَن الصَّْوِت، وَكَ َنَس ْبَن َماِلٍك، يَ ُقوُل: َكاَن اْلرَبَاءُ بْ ي أَ دِّ جَ   َسَِ َعَلْيِه  اَن يَ ْرُجُز ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
نَا ُهَو يَ ْرُجُز ِلَرُسولِ  َأْسَفارِِه، ف َ َوَسلََّم يف بَ ْعضِ  ُ َعَلْيهِ ب َي ْ ُ َعَلْيِه  اَرَب النَِّساَء، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   قَ ِإذْ َم   َوَسلَّ  هللِا َصلَّى اَّللَّ اَّللَّ
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َك وَ  َك َواْلَقَوارِيَر " قَ َوَسلََّم: " ِإايَّ ْوَت "، قَاَل أَبُو َحْفٍص: " َأْن َيْسَمَع النَِّساءُ الصَّ ٌد: " َفَكرَِه اَل: فََأْمَسَك، قَاَل حُمَمَّ اْلَقَوارِيَر، ِإايَّ
 يٌل " لِ  جَ يثٌ َهَذا َحدِ 

 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 
 

  بِهِمْ جَاهِلِي ةِ، وَالتَّعْظِيمِ مِنْهُ الْفَخْرُ بِالْآبَاءِ، وَخُصُوصًا بِالْ لٌ، وَمِم ا يَجِبُ حِفْظُ اللِّسَانِ  صْ فَ 
 

، ي، ثنا أَبُو ُمْسِلمٍ مَِّد ْبِن َساسِ َأْخرَباََن أَبُو حمَُ  اِجي  اْلب َْغَداِدي ، ِِبَكََّة،قَ ْلوِ ُر ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسِعيٍد ا َأْخرَباََن أَبُو طَاِلٍب ُعمَ  - 4766
عَ  أَي وَب،  َعْن  ِهَشاٌم،  ثنا  َحجَّاٌج،  عَ ثنا  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  رَ ْن  َأنَّ  َعلَ بَّاٍس،   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  ت َ ُسوَل  اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  وا ْفَتِخرُ ْيِه 

اجْلَاِهِليَِّة، ف َ ابَ ِبِ  َماتُوا يف  الَِّذيَن  َيدَّحْ ِئُكُم  َلَما  بَِيِدِه،  نَ ْفِسي  ِمْن آاَبئِ َوالَِّذي  أِبَْنِفِه َخرْيٌ  اجْلُْعُل  اَرُج  َماتُوا يف  الَِّذيَن  جْلَاِهِليَِّة " ُكُم 
 اِلِسي ، َعْن ِهَشامٍ ََتبَ َعهُ أَبُو َداُوَد الطَّيَ 

 ضعيف. ده سنا# قال المحقق: إ
 

ُل، َعْن َأيِب  مْحَُد ْبُن َحاتٍِ الطَّوِيالصَّفَّاُر، ثنا اْبُن َأيِب قَُماٍش، ثنا أَ  ِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بْ   - 4769
، َعنْ ْكِر ْبِن َعيَّاٍش، َعْن مُحَيْ بَ  نْ َتَسَب  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمِن ا  َرَْيَانََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن َأيِب يٍّ سِ ُعبَاَدَة ْبِن نَ   ٍد اْلِكْنِديِّ

 يف النَّاِر "  ُهَو َعاِشُرُهمْ ُد هِبِْم ِعزًّا َوَشَرفًا ف َ ِإىَل ِتْسَعِة آاَبٍء ُكفَّاٍر يُرِي
 قات. إسناده رجاله ث# قال المحقق: 

 

هللِا ْبُن   ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد، ثنا َعْبدُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن اْلَفْضِل اْلب َْلِخي  َداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا   ْبُن َعبْ ِلي  عَ   َأْخرَبانَ   -  4770
يَ  ثنا  َأيِب  َُّنرَْيٍ،  ْبُن  اجْلَْعِد،  زِيُد  َأيِب  ْبِن ُعمَ زاَِيِد ْبِن  بْ   دِ َعبْ ْن  رْيٍ، عَ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك  ُأيبَِّ  َلى، َعْن  ْبِن َأيِب لَي ْ ِن َكْعٍب قَاَل: الرَّمْحَِن 
ُ َعَلْيِه رَُجاَلِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللاِ  -اْسَتبَّ  َأْو قَاَل: -انْ َتَسَب  ْبُن ُفاَلٍن، َأاَن ُفاَلُن  َأَحُدُِهَا: أاََن ُفاَلُن ا َوَسلََّم، فَ َقالَ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َقاف َ   ٍن،ُن ُفاَل ابْ  ُِهَا: رَُجاَلِن َعَلى َعْهِد ُموَسى، فَ َقاَل َأَحدُ   -أَْو قَاَل: اْسَتبَّ    -َم: " انْ َتِسْب  َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْبُن   ُفاَلُن  ِتسْ َأاَن  ِإىَل  أُمَّ َلكَ ُفاَلٍن  اَل  أَْنَت  َما  فُ َعٍة  ْبُن  ُفاَلُن  َأاَن  قَاَل:  ابْ ؟  ُموَسى، هَ اإْلِ   نُ اَلٍن  اَي  ِإلَْيِه:  فََأْوَحى هللاُ  َذاِن ْساَلِم، 

َتِسبَاِن   ِن  َأْو قَاَل: الْ   -اْلُمن ْ َتِسبُ   -ْعَتزِي  َأمَّا أَْنَت أَي  َها اْلمُ   -ُمَتَساابَّ َعاِشُرُهْم يف   آاَبٍء يف النَّاِر، فَأَْنتَ   ِإىَل ِتْسَعةِ   -  َأِو اْلُمن ْ
َتِسُب ِإىَل اثْ َننْيِ فَأَْنَت ََثلِ ي   أَ   تَ مَّا أَنْ النَّاِر، َوأَ   ْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُمَعاذٍ ثُ ُهَما يف اجْلَنَِّة " َوِقيَل َعْن عَ َها اْلُمن ْ

 وثقون. إسناده رجاله م# قال المحقق: 
 

َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسهْ   - 4771 اَيٍد، وأان َعْبُد هللِا ْبُن  ُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن زِ  َعبْ انَ ربََ ُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، َأخْ َحدَّثَ نَاهُ اإْلِ
مْحَِن لرَّ  ا ْبدِ ، َعْن عَ َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ ، َأْخرَباََن َجرِيٌر، َعْن  يَم احْلَْنظَِلي  نَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراهِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمِديِِن ، َحدَّث َ حُمَمَِّد  

ْبِن جَ  ُمَعاِذ  َعْن  َلى،  لَي ْ َأيِب  ُ  ْبِن  اَّللَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى  َعْن  رَُجاَل َبٍل،  انْ َتَسَب   " قَاَل:  َوَسلََّم  ِإْسَرائِيَل عَ َعَلْيِه  َبِِن  َعْهِد  ِن يف  َلى 
َأَحُدِهَُ   ُموَسى ُمْسِلمٌ َعَلْيِه السَّاَلُم،  َواآْلَخُر  اْلُمْسلِ الْ َب  سَ ، فَانْ تَ ا َكاِفٌر  ِتْسَعِة آاَبٍء، فَ َقاَل  ِإىَل  ُمنَاِدي  َكاِفُر  ُم: ِسَواُهْم، َفَخَرَج 

ُقضِ ُموَسى   َقْد  َتِسبَاِن،  اْلُمن ْ أَي  َها  قَالَ يُ نَاِدي:  ُثَّ  َنُكَما،  بَ ي ْ اْلَكاَي  أَي  َها  فَانْ َتَسبْ :  أَْنَت  أَمَّا  آاَبٍء ُكفَّ ِفُر،  ِتْسَعِة  ِإىَل  َوأَ َت  َت نْ اٍر، 
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ِم، َوبَرِْئَت أَْنَت ِمْن َأْهِل اإْلِْساَل ُمْسِلَمنْيِ َوبَرِْئَت ِمَّْن ِسَواُهْم فَ   اْلُمْسِلُم، فَ َقُصْرَت َعَلى أَبَ َوْينِ ِشُرُهْم يف النَّاِر، َوَأمَّا أَْنَت أَي  َها  َعا
 ْن ِسَواُهْم " ِمَّ 

 .منقطعق: إسناده # قال المحق
 

َثِِن َأمْحَُد ْبُن َأيِب ُشَعْيٍب، ثب َْيٍد، ثنا أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاِن  ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن عُ  ْبُن َأمْحَدَ  ي  لِ َأْخرَباََن عَ  - 4772 نا ُموَسى  ، َحدَّ
َأْعنَيَ، َعنْ  يَ ْبُن  ْبِن  اْلَملِ   زِيَد، َخاِلِد  أَبُو َعْبِد  اْلَقاِسِم، عَ ثنا  أَُمامَ ِك، َعِن  َأيِب  أِبُمِِّه، فَ َقالَ اَل: َعريََّ قَ   ةَ ْن  ِباَلاًل  أَبُو َذرٍّ  اْبَن   اَي   :

ُ َعَليْ السَّْوَداِء، َوِإنَّ ِباَل  لَّى َأْعَرَض َعْنهُ النَِّب  صَ أَبُو َذرٍّ َومَلْ َيْشُعْر، فَ َغِضَب، َفَجاَء  ِه َوَسلََّم، فََأْخرَبَهُ ف َ اًل أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ ِباَلاًل أبُِ الَّ َشْيٌء بَ َلَغَك اَي َرُسوَل هللِا،  ِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َما َأْعَرَضَك َعِنِّ إِ َليْ عَ   اَّللَُّ  َصلَّى مِِّه؟ " قَاَل النَِّب   قَاَل: " أَْنَت الَِّذي تُ َعريِّ

ُ عَ  الَّ  َفْضٌل ِإالَّ ِبَعَمٍل، ِإْن أَنْ تُْم إِ َما أِلََحٍد َعَليَّ    -اَء هللاُ َأْن ََيِْلَف ا شَ مَ   وْ أَ   -مٍَّد  أَنْ َزَل اْلِكتَاَب َعَلى حمَُ َلْيِه َوَسلََّم: " َوالَِّذي  اَّللَّ
 َكَطفِّ الصَّاِع " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن  ِهيَم اْبِن بِْنِت َنصْ َراب ْ حُمَمٍَّد اْبُن بِْنِت َأمْحََد ْبِن إِ   اِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُوبُو َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن أَ   -  4773 َجدِّي،  ِر ْبِن زاَِيٍد، َحدَّ
َثِِن َنْصُر ْبُن زاَِيٍد ا ، َعْن َشْيخٍ َحدَّ ، َعْن َأيِب أَُمامَ يِب ُعْثَماَن ال، ِمْن َبِِن لَْيٍث، َعْن أَ ْلَقاِضي، ثنا َسْلُم ْبُن َساملٍِ َة قَاَل: قَاَل ن َّْهِديِّ

َما َأانَ َعلَ   َصلَّى اَّللَُّ َرُسوُل هللِا   أَُماَمَة،  أاََب  ْيِن، َسْفعَ ْيِه َوَسلََّم: " اَي  اْْلَدَّ َوَأَمٌة َسْفَعاءُ  َا، َوحتََ   ِبَرهبِّ اْلِمْعَصَمنْيِ، آَمَنْت  ن ََّنْت َعَلى اءُ 
إِ  َبنْيَ السَّبَّابَ   -  الَّ َكَهاَتنْيِ َوَلِدَها  َواْلُوْسَطى  َوفَ رََّق  َأذْ   -ِة  َفخْ َوهللاُ  ِِباَبئَِها، ُكل ُكمْ اجلَْ   رَ َهَب  ََها  َوَتَكرب  َوَحوَّاَء َكَطفِّ   اِهِليَِّة  آِلَدَم 

َقاُكْم، َفَمْن َأََتُكْم  لصَّاِع، َوِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَ الصَّاِع ابِ  ، يٍّ وِ  قَ ي  َغرْيُ َسْلُم ْبُن َساملٍِ اْلب َْلخِ    َوأََمانَ َتهُ فَ َزوُِّجوهُ "تَ ْرَضْوَن ِديَنهُ ت ْ
 َوَقْد َرَواهُ َعْن رَُجٍل ََمُْهولٍ 

 ده ضعيف. حقق: إسنا# قال الم
 

أَ   -  4774 اْلَقطَّاُن،  َأْخرَباََن  اْلَفْضِل  احْلَُسنْيِ ْبُن  ْبُن ُعْثَمانَ بُو  ََثِبٍت الصَّ   ثنا حُمَمَُّد  ثنا حُمَمَُّد  ْبِن  اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر ْيَداَلِن ،  ْبُن 
، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َجابِ ، ثنا َشِبيٌه أَبُو ِقاَلبََة، َعِن اجلُْ َعاَلءُ ْبُن َمْسَلَمَة اْْلَُذيل  اْلَبْصِري  الْ   ثنا،  سََّقَطي  ال ِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َرْيِريِّ

ُ َعَلْيهِ   َخطَب َنَا َرُسولُ  مِ   هللِا َصلَّى اَّللَّ ، ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ  َبَة اْلَوَداِع، فَ َقاَل: " اَي أَي  َها النَّاسُ طْ  خُ يقِ التَّْشرِ   َوَسلََّم يف َوَسِط َأايَّ
عَ َأابَ  لَِعَريِبٍّ  َفْضَل  اَل  َأاَل  َواِحٌد،  ِلَعجَ ُكْم  َواَل   ، َعَجِميٍّ َعَريِبٍّ َلى  َعَلى  أَ ِميٍّ  َعَلى  أِلَمْحََر  َواَل  َعَلى  ،  َأْسَوَد  َواَل   الَّ إِ   َأمْحََر،ْسَوَد، 
" ُثَّ ذََكَر    لِِّغ الشَّاِهُد اْلغَاِئبَ وا: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " فَ ْليُ ب َ َقاُكْم، َأاَل َهْل بَ لَّْغُت؟ "، قَالُ لت َّْقَوى، ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَت ْ ابِ 
 ْسنَاِد بَ ْعُض َمْن ُيَْهلُ اإْلِ  َذاهَ  اِض، يف اِء َواأْلَْمَواِل َواأْلَْعرَ حْلَِديَث يف حَتْرمِِي الدِّمَ ا

 عرفه. ناده فيه من لم ا# قال المحقق: إس
 

أَبُو عَ َأْخرَبانَ   -  4775 أان  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  ي َ   ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا حمَُ ْبِد هللِا  اْلَوهَّابِ ْعُقوَب،  َعْبِد  ْبُن  بْ   مَُّد  حُمَمَُّد  ثنا  ُن  اْلَفرَّاُء، 
ثَ ْتِِن  مَ الْ   نِ احْلَسَ  َحدَّ قَاَل:  اِبْلَمِديَنِة،   ، عَ   أُم  ْخُزوِمي  ْبِن  اْلَعاَلِء  بِْنُت  أَبِيهَ َسَلَمَة  َعْن  يَ ْعُقوَب،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َأيِب ْبِد  َجدَِّها  َعْن  ا، 
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النَّ ُهَري ْ  َأنَّ  َعَلْيهِ َرَة،   ُ اْلِقيَاَمِة: َأَمْرُتُكْم َفَضي َّعْ ي َ   لَّ جَ  َعزَّ وَ َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ   ِبَّ َصلَّى اَّللَّ يَ ْوَم  ِفيِه،  ُقوُل  ِإلَْيُكْم  َما َعِهْدُت  تُْم 
 "  مْ اكُ  أَت ْقَ ؟ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ ت َُّقوَن؟ أَْيَن اْلُمت َُّقونَ ْم، أَْيَن اْلمُ َنَسِب َوَأَضُع أَْنَساَبكُ  فَ ْعُتْم أَْنَساَبُكْم، فَاْلي َْوَم َأْرَفعُ َورَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

اْلَوهَّاِب، ثنا حُمَمَُّد    مَُّد ْبُن َعْبدِ ي ، ثنا أَبُو َأمْحََد حمَُ ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصرِ ٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو  اَن أَبُو طَاهِ َأْخربََ   -  4776
  ِفيُد، ثنا َأمْحَُد ْبُن نُ َفرْيٍ، ثنا أَبُو ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأمْحََد احلَْ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ و  أَبُ   َأْخرَبانَ ُن اْلَقاِسِم اأْلََسِدي ، وَ بْ 

ُكْم  َتاَل قَ ْوَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }ِإنَّ َأْكَرمَ هُ  نَّ أَ   َريْ َرَة، َأيِب راََبٍح، َعْن َأيِب هُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعطَاِء ْبنِ : ثنا طَْلَحةُ  َغسَّاَن الن َّْهِدي ، قَااَل 
َقاُكْم{ ]احلجرات  َجَعْلُت  َسبًا َوَجَعْلتُْم َنَسبًا، فَ اُس، َجَعْلُت نَ ِقيَاَمِة: اَي أَي  َها النَّ [، قَاَل: " ِإنَّ هللاَ يَ ُقوُل يَ ْوَم الْ 13:  ِعْنَد هللِا أَت ْ

َقا  تُ ب َ ُكْم، َوأَ َأْكَرَمُكْم أَت ْ َساَبُكْم،   َأْرَفُع اْلي َْوَم َنَسِب، َوَأَضُع أَنْ ْكَرُم ِمْن ُفاَلِن اْبِن ُفاَلٍن، َوِإّنِ ِإالَّ َأْن تَ ُقولُوا: ُفاَلُن اْبُن ُفاَلٍن أَ   مْ ي ْ
اْلُمت َّقُ  الن َّ أَْيَن  زَاَد   " قَاَل  وَن؟  رَِوايٍَة:  يف  َعطَاٌء:ْهِدي   يل  فَ َقاَل  طَْل  طَْلَحُة:  َعلَ   َما،  َحةُ اَي  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  اأْلََْسَاِء  اَسِْي  َأْكثَ َر  ى 

َفاَل  ُدِعَي  فَِإَذا  اْلَمحْ   َواَسَِْك،  ُهَو  َهَذا  َعَفا،  َمْن  ِإالَّ  اإْلِْسنَاِد  يَ ُقوُم  هِبََذا   َمْوقُوٌف، ُفوُظ 
 

َضْيِل  يٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلفُ ََي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنرَبِي ، ثنا أَبُو َعلِ  َيَْ ايَّ و زََكرِ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  4777
ْبُن ُموسَ  ثنا َُمَاِهُد   ، ْبُن ُمسْ اْلب َْلِخي  اْلَولِيُد  ثنا  ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء،ِلٍم، َعْن طَْلحَ ى،  َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل:    َة     هللاِ ولُ قَاَل َرسُ َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ُقوُل هللاُ   يَ ُقوُم َن؟ " قَاَل: َفاَل ْولِِه: " أَْيَن اْلُمت َُّقو اَمِة أَي  َها النَّاُس " َفذََكَرهُ ِإىَل ق َ  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل يَ ْوَم اْلِقيَ َصلَّى اَّللَّ
 ِإالَّ ِمْن َعَفا 

 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 
 

ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد  أان حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اأْلَنْ بَاِري ، اْلَفَواِرِس احْلَاِفُظ، بِب َْغَداَد، و  اْلَفْتِح حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب  أَبُو انَ َأْخربََ  - 4781
، ثنا َأيِب ثبن َأيِب اْلَعوَّ  َب، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َة احْلَْجِري ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب أَي و ْرعَ زُ  بُو، ثنا أَ نا احْلَاِرُث ْبُن الن  ْعَمانِ اِم الّراَِيِحيِّ

ُ َعَلْيهِ   : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّىِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَالَ َسِعيِد بْ  ،  اِلَدْينِ اِصُم الظَّْهِر: ُعُقوُق اْلوَ َوَسلََّم: " ََخٌْس ُهنَّ قَ وَ   اَّللَّ
اُض اْلَمْرِء  َخرْيًا فََأْخَلَف، َواْعرتَِ  َعزَّ َوَجلَّ، َورَُجٌل َوَعَد َعْن نَ ْفِسهِ ماُم يُِطيُعهُ النَّاُس َويَ ْعِصي هللاَ ْرأَةُ َيََْْتِنُ َها َزْوُجَها ََتُونُُه، َواإْلِ ْلمَ َوا

 يف أَْنَساِب النَّاِس " 
 . رجاله ثقات قق: إسناده المح # قال

 

أَبُو الطَّيِّ   انَ ْخربََ أَ   -  4782 ثنا  احْلَاِفُظ،  الْ أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن  ِإبْ َراِهيُم  ِب حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا  ِإْسَحاَق  أَبُو  ثنا  ِإَْسَاِعيَل  ُمبَاَرِك،  ْبُن 
ٍح، َعْن ُعْقَبَة ْبِن   احْلَاِرِث ْبِن يَزِيَد، َعْن َعِليِّ ْبِن رابَ َعنِ ،  َعةَ ُن َْلِيُن ََيََْي، ثنا َعْبُد هللِا بْ ِد ْبِن َنْصٍر، ثنا ََيََْي بْ  َشرِيُك حُمَمَّ اْلب َزَّارُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعاِمٍر، َأنَّ   ْن  ٍل َصاِلٍح، َحْسُب الرَُّجِل أَ ٌل ِإالَّ اِبلدِّيِن َأْو َعمَ َعَلى َأَحٍد َفضْ َم قَاَل: " لَْيَس أِلََحٍد  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ا َبِذايًّ ِبَِياًل َجبَااًن " ِحشً فَاَن َيُكو 

 عرفه. ناده فيه من لم ا# قال المحقق: إس
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َلِحيِِن ، ثنا اْبُن  ثنا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق السَّ وَن الط وِسي ،  اُر، ثنا ُموَسى ْبُن َهارُ  اْبُن َعْبَداَن، أان اْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ َأْخرَبانَ   -  4783 ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ رَ ْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل  يَزِيَد، َعْن َعِليِّ ْبِن راََبٍح، عَ   ِرِث ْبنِ ااحلَْ ِن  يَعَة، عَ ْلَِ  : " أَْنَسابُُكْم  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُجِل َأْن َيُكوَن ِإالَّ اِبلدِّيِن أَْو تَ ْقَوى، وََكَفى اِبلرَّ   ٌل،ضْ  فَ َلى َأَحدٍ ُنو آَدَم، لَْيَس أِلََحٍد عَ َعَلى َأَحدُِكْم، ُكل ُكْم ب َ   َسْت ِِبََسبَّةٍ َهِذِه لَيْ 
 ياًل " َبِذايًّ فَاِحًشا ِبَِ 

 صحيحن لهيعة، والحديث رجاله ثقات غير اب# قال المحقق: إسناده 
 

، أان أَبُو َعْمُرو ْبُن َمطٍَر، ثنا ِإب ْ َفاِرسِ الْ َم أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهي َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، ثنا - 4785 ، ثنا ي  َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
َنَة، َعْن  ََيََْي ْبُن   هُ  بَّ ِط، َفسَ ِن ُشْعَبَة َكاَلٌم يف اْلَوهَ اِص، َوَبنْيَ اْلُمِغريَِة بْ َعْمرِو ْبِن اْلعَ َعْمرٍو قَاَل: َكاَن َبنْيَ  ََيََْي، أان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ

أَيَ الْ  َهِصيٍص،  آَل  اَي  َعْمٌرو:  فَ َقاَل  ابْ ُنهُ  ُمِغريَُة،  قَاَل  ُشْعَبَة؟  اْبُن  ِإلَيْ ُسب ِِن  َوِإانَّ  ِإانَّ َّللَِِّ   " هللِا:  ِبدَ َعْبُد  َدَعْوَت  رَاِجُعوَن،  ْعَوى ِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِل، َوَقْد َنَى َرُسوُل هللاِ اْلَقبَائِ   َبًة،  اْلَقبَائِِل "، قَاَل: فَاْعِتْق َثاَلِثنَي رَق َ ى ْعوَ دَ  َم َعنْ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

اُء، ثنا َعِلي    اإْلِْسَفَرايِيِِن ، أان أَبُو  ان أَبُو َسْهلٍ  ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف، أَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّدُ   -  4787 ، دِ مَ الْ    ْبنُ َجْعَفٍر احْلَذَّ يِِنِّ
َسلََّم: "  َعَلْيِه وَ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَ ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن أَ ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، ثنا حُمَمَّ 

 ِش، َواَل اْلَبِذيِء " احِ فَ الْ  ِن، َواَل اِبللِّعَّاِن، َواَل الطَّعَّا لَْيَس اْلُمْؤِمُن 
 ات غير شيخ المؤلف ه ثقرجال# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعاِمٍر َعْمُرو اِزي ، ثنا َعْبَدٍك الرَّ  ْبِن ِعيَسى ْبنِ ُد ْبُن َأمْحََد ُن، بِب َْغَداَد، أان حُمَمَّ  أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاَأْخرَبانَ  - 4791
، ثنا يَزِيُد ْبُن ا ٍم، ثنا اْبُن اأْلَصْ يْتَِ   ْبنُ  ُ عَ َعْن َجدِِّه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َمرَّ    ْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن أَبِيِه،ب ََهاِنِّ َلْيِه النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ٍر  َكْعَبِة " قَاَل: فََأْعَتَق أَبُو َبكْ : " َلعَّاِننَي َوِصدِّيِقنَي؟ َكالَّ َوَربِّ الْ الَ قَ ، ف َ ِإلَْيهِ   بَ ْعَض رَِقيِقِه، فَاْلت ََفتَ   أبَِيِب َبْكٍر َوُهَو يَ ْلَعنُ َوَسلََّم  
 َم، فَ َقاَل: اَل َأُعودُ  َعَلْيِه َوَسلَّ ىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعَض رَِقيِقِه، ُثَّ َجاَء إِ 

 ثقات   الهرج فيه من لم أعرفه وبقيةالمحقق: إسناده ال # ق
 

احلَْ   -  4800 هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَ َوَأْخرَباََن  أان  ُموَسى،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  ْبنُ اِفُظ،  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  ثنا  بُو  ْبنُ   يَ ْعُقوَب،  احْلَمِ   َأمْحَُد  يِد َعْبِد 
،  احْلَارِثِ  ، ثنا ُحَسنْيُ اجْلُْعِفي  َزاي  ، قَاَل: َكاَن ِمنَّا رَجُ  َجْرَوٍل احلَْ ْبنِ ِر  َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ، َعِن اْلَعي ْ ٌل يُ َقاُل َلهُ أَبُو ُعَمرْيٍ قَاَل:  ْضَرِميِّ

َنَما ُهَو الَ قَ   ِه،اْمَرأَتِ  اْلَمْنِزِل، َفَدَخَل َعَلى  َمرًَّة، فَ َلْم يُ َواِفْقهُ يف ِلِه، فَأَََتهُ  ُد هللِا َيَْتِيِه يف َمْنزِ َكاَن ُمَواِخيًا لَِعْبِد هللِا، َفَكاَن َعبْ وَ  : فَ ب َي ْ
َأْرَسَلْت خَ  ِإَذا  َعلَ ِعْنَدَها  فَأَْبطََأْت  َحاَجٍة،  َلَعن ََها  اِدَمت ََها يف  أَْبطََأْت  َقْد  فَ َقاَلْت:  َها،  َعْبدُ ي ْ َفَخَرَج  قَاَل:  َفَجَلَس  هللاُ،  َعَلى  هللِا 

ْْلَاِدَم  َقْد فَ َعْلُت، َوَلِكن ََّها َأْرَسَلِت اَخْلَت َعَلى َأْهِل َأِخيَك؟ قَاَل: فَ َقاَل: لَ  دَ اَل : أَ ِد هللاِ أَبُو ُعَمرْيٍ، فَ َقاَل ِلَعبْ   اْلبَاِب، قَاَل: َفَجاءَ 
َها    يف َحاَجٍة فَأَْبطََأتْ  ُ َعَلْيِه َوسَ   ْعُت َرُسوَل هللاِ َها، َوِإّنِ َسَِ فَ َلَعن َت ْ َعَلي ْ ِمْن يف َصاِحِبَها  ةُ  نَ لََّم، يَ ُقوُل: " ِإَذا َخَرَجِت اللَّعْ َصلَّى اَّللَّ

َهْت ِإلَْيِه، َوإِ َنظََرْت، فَِإْن َوَجَدْت َمْسلَ   ْعَنِة " َن َكَسِبيِل اللَّ َوِإّنِ َكرِْهُت َأْن َأُكو الَّ َعاَدْت ِإىَل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنُه، ًكا يف الَِّذي ُوجِّ
 حسن. # قال المحقق: إسناده
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ُن َوْهٍب، َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن َصم ، ثنا حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا ابْ أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلَ ُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا   بْ ايَّ َأْخرَباََن أَبُو زََكرِ   -  4806
، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيسَ اَوْرِدي ، َوُمْسِلٌم الزَّجنِْ حُمَمٍَّد الدَّرَ ، َوَعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ِباَللٍ  ُ َك َصَرَخ َمرًَّة ِمْن ِعْنِد النَِّبِّ َصلَّى يالدِّ  اَن: َأنَّ ي  اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ٌل ِمَن اْلَقْوِم، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسبَّهُ رَجُ  ِإىَل الصَّاَلِة " " َهَذا   وا الدِّيَك، فَِإنَّهُ َيْدُعوَم: " اَل َتُسب  ى اَّللَّ
َقِطٌع،مُ   َف ِفيِه َعَلى َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن " تُلِ اخْ وَ  ن ْ

 إسناده منقطع.لمحقق: # قال ا
 

ا ُسَوْيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،  و، َوَأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، ثنثنا أَبُو َعْمرٍ   بُو َجْعَفِر ْبِن ُدَحْيٍم، أَبُو حُمَمٍَّد َجنَاُح ْبُن نَِذيٍر، ثنا أَ َأْخرَبانَ   -  4807
ا َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد، ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، ثندٍ ِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َيْ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بْ  اِلٍد، ح خَ ْبنُ ُم نا ُمْسلِ ث
َبَة بْ ْوِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن عُ َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، َعْن عَ ا ُمْسِلٌم، َعْن  ثن  ِديًكا َصَرَخ َمرَّةً وٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِيِه َمْسُعوٍد: َأنَّ ْسعُ مَ   نِ ت ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم انٌس، ف َ َوِعْنَد النَِّبِّ  ُهُم: اللهُ  َصلَّى اَّللَّ  اَل ْو  أَ   ْلَعْنهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ت َ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ مَّ اْلَعْنُه، ف َ َقاَل رَُجٌل ِمن ْ
ُ َعَلْيِه وَ  َجدِِّه، َأنَّ ِديًكا َصاَح ِعْنَد النَِّبِّ َويف َحِديِث َجنَاٍح، َعْن أَبِيِه، َعنْ َتُسبَّهُ فَِإنَّهُ َيْدُعو ِإىَل الصَّاَلِة "    َسلََّم، فَ َقالَ  َصلَّى اَّللَّ

 رَُجلٌ 
  بأس به. # قال المحقق: إسناده ال

 

ْن وٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر، عَ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنصُ أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ  نْيِ ْبُن ِبْشَراَن،سَ احلُْ َوَأْخرَباََن أَبُو  - 4808
َبَة، َعْن زَْيِد بْ ْن ُعب َْيِد هللاِ َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، عَ  ْبِن ُعت ْ لََعَن  ِن َخاِلٍد اجْلَُهِِنِّ قَالَ   َعَلْيِه وَ دِ   لٌ رَجُ :   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم يًكا ِعْنَد 
 ِة " نَّهُ يَْدُعو ِإىَل الصَّاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ْلَعْنُه، فَإِ فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ 

 "[ةِ اَل َفِإنهُه ُيوِقُظ ِللصه ( بلفظ "5101د )]هو عند أبي داو  .صحيح# قال المحقق: إسناده 
 

، َعْن  ا َعِلي  ْبُن َأيِب َعِليٍّ ا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا احْلََجِب ، ثنْبِداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثن َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ   -  4812
ْرِش   يف الن ُجوِم َوُعنُ ُقهُ حَتَْت اْلعَ ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َّللَِِّ ِديًكا رِْجاَلهُ َعلَ   َصلَّى اَّللَُّ ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجابِ حُمَمَِّد  

 الدَِّيَكةُ "   د وٌس، َفَصاَحتِ اللَّْيِل َصاَح: ُسب وٌح قُ ُمْنطَوِيٌَة، فَِإَذا َكاَن َهَنًة ِمَن 
اْلُعْرِس ْبِن َعِمريََة،  َعْن زَْهَدِم ْبِن احْلَاِرِث، َعنِ   ِويَ َورُ  لَهِب  وََكاَن َضِعيًفا "ُن َأيِب َعِليٍّ البْ   ي  ِبِِْسنَاِدِه َهَذا َعلِ  : " تَ َفرَّدَ قَاَل الشَّْيخُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَِّبِّ صَ   َم َأتَ  ِمْنهُ لَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، ِبِدَمْشَق، ثنا َعِلي  ْبُن ا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد أَبُو َعْبِد هللاِ ُد ْبُن َشرِيٍك، ثنمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا ُعب َيْ أَ   أانَوَأْخرَباََن اْبُن َعْبِداَن،    -  4813
َعِليٍّ  حُمَمَّدُ َأيِب  ثنا  اللَهِب ،  اْلُمْنَكدِ     َعْبِد هللاِ ْبُن  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  َرُسوُل هللاِ ِر،  َأَمَر   " قَاَل:  الدِّيِك اَّللَُّ ى   َصلَّ   َاِذ  اِبَتِّ َوَسلََّم  َعَلْيِه   

 َيِض "  اأْلَب ْ 
 " َو ِبِه َأْشَبهُ  ِه ِبِِْسنَاٍد ُمْرَسٍل َوهُ ْنَكٌر تَ َفرََّد بِِه اللَهِب ، َوَرَوى ِفي " َهَذا هِبََذا اإْلِْسنَاِد مُ 
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ِد ْبِن ِإَْسَاِعيَل، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن  أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّ   اْلِمْهَرَجاِن ،   ْبِن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسنِ هللاِ ُد  َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعبْ   -  4814
، ثنا َيَْ عَ   َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َأنَّ   نْ ، عَ دٍ ْبِن زَيْ   ٍش، َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمَّدِ ، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاََي ْبُن ََيََْي ِليٍّ الذ ْهِلي 

ُ َعَلْيِه   رِّ ُكلِّ َشْيطَاٍن ُحِفَظ ِمْن َثاَلثٍَة: ِمْن شَ    ِديًكا أَبْ َيضَ  اِبلصَّاَلِة، َمِن اَتََّذَ َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الدَِّيَكَة تُ َؤذِّنُ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  "وََكاِهنٍ  َوَساِحرٍ 

 ضعيف # إسناده 
 

ُد اْلَوهَّاِب ، قَاِضي َبرْيُوَت، ثنا َعبْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َسْعُد ْبُن حُمَمَّدٍ مَّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4815
اْلَولِيُد،  بْ  ثنا  َبِشرٍي، َعنْ ُن جَنَْدَة،  ْبُن  أَ َعنْ ،  قَ تَاَدةَ   ثنا َسِعيُد  النَِّب  َصلَّ   َماِلٍك قَاَل: ذََكَر  ْبِن  اْلرَبَاغِ َنِس  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ يَث، ى اَّللَّ

َا لَتُوِقُظ لِلصَّاَلةِ    " فَ َقاَل: " ِإنَّ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

ُن َبشَّاٍر، ثنا َصْفَواُن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بْ نا  اَن، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ث َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاذَ   - 4816
، َعْن قَ تَا  َعْن ُسَوْيِد ْبنِ   ْبُن ِعيَسى، ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َلَعَن رَُجٌل بَ ْرُغوًَث ِعْنَد النَّ ٍك  الِ َدَة، َعْن أََنِس ْبِن مَ َأيِب َحاتٍِ ،  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل اقَ ف َ   يًّا ِمَن اأْلَْنِبيَاِء لِلصَّاَلِة " اَل تَ ْلَعْنُه، فَِإنَّهُ أَيْ َقَظ نَبِ  لنَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 : إسناده ضعيف. المحقق # قال 

 

رُوَن بِب َْغَداَد، ْشَكاٍل، ثنا أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن َهاْبِن مِ ِد  مَّ ان أَبُو احْلَُسنْيِ َجْعَفُر ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أ  -  4817
ْعُت ُسَوْيدً ِستٍّ َوَثاَلِثنَي، قَاَل:    النَّْصُر ْبُن طَاِهٍر، اِبْلَبْصَرَة َسَنةَ   ثنا أَبُو احْلَجَّاجِ  َم،  ْعِِن ُسَوْيَد ْبَن إِبْ َراِهيا، َسَنَة ََخٍْس َوِستِّنَي ي َ َسَِ

ْعُت قَ تَاَدَة، َيَُ ، صَ اتٌِ أان حَ  يَ ُقوُل: َسَِ َع رَجُ دُِّث، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ  اِحُب الطََّعاِم  َعَلْيِه َوَسلََّم َسَِ  ُ اًل َيُسب  بُ ْرُغوًَث، َصلَّى اَّللَّ
َب َأْخرَباََن اْلَمالِيِِن ، َعْنهُ ُعَقيْ  أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ ِفيَما  الَ " قَ ِر   اْلَفجْ ا ِمَن اأْلَنِْبيَاِء ِلَصاَلةِ ُه، فَِإنَّهُ نَ بََّه نَبِيًّ اَل: " اَل َتُسبَّ فَ قَ 

،اَن ْبِن ِعيَسى، َعْن ُسَويْ َهَذا احْلَِديِث، َهَذا يُ ْعَرُف ِبَصْفوَ  ، مَ َسلَّ وَ   َعَلْيهِ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس،    ِد َأيِب َحاتٍِ
 ِشريٍ َنٍس ِفيَما َحدََّث ِبِه َسِعيُد ْبُن بَ قَاَل: َوَحدََّث ِبِه َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

ُ َعَلْيِه َوسَ َصلَّ   ، َعْن َمْن، َكاَن رَِديَف َرُسوِل هللاِ  َْتِيَمَة اْْلَُجْيِميِّ ْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب ْعَمُر ْبُن رَاِشٍد، عَ اهُ مَ َوَروَ  لََّم، قَاَل: ُكْنُت  ى اَّللَّ
قُ ْلَت: َتِعَس الشَّْيطَاُن   ، فَِإنََّك ِإَذاتَ ُقْل: َتِعَس الشَّْيطَانُ   فَ ُقْلُت: َتِعَس الشَّْيطَاُن، فَ َقاَل: " اَل هُ َعَلى مِحَاٍر، فَ َعثَ َر احْلَِماُر،  رِْدفَ 

َوقَاَل:ت َ  نَ ْفِسِه  يف  َتَصاَغَرْت  زَّ بِعِ هُ  َصَرْعتُ   َعاظََم  هللِا،  ِبْسِم  قُ ْلَت:  َوِإَذا  َأْصَغرَ ِت،  َيُكوَن  َحّتَّ  نَ ْفُسهُ  " ِإلَْيِه  الذ اَبِب  ِمَن    
 

 ، َعْن َمْعَمٍر َفذََكَرهُ اقِ زَّ رَّ َعْبُد الَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا  هللِا الصَّغَاِن ، ثنا ِإسْ أاََن أَبُو َعْبدِ و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَباََنهُ أَبُ   - 4821
 . صحيح# قال المحقق: إسناده 
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اْلب َ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاسِ   -  4824 ْبِن الصَّْقِر  ْبُن َعِليِّ  ، ثُد ْبُن ُعْثَمانَ ْغَداِدي  هِبَا، أان َأمحَْ ِم طَْلَحةُ  اأْلََدِمي  ْبِن ََيََْي  نا َعبَّاُس ْبُن  
َثُم ْبُن َخارَِجَة، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُعت ْ ْلَْ ا اثن  وِري ،حُمَمٍَّد الد   ، َعْن َأيِب  َحْلَبٍس، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلِنِّ   َبَة، َعْن يُوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة ْبنِ ي ْ
ْرَداِء، ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَِّبِّ  الدَّ  ىَل اْلب ََهائِِم َلغُِفَر َلُكْم َكِثريًا " إِ  ونَ تُ  َما َتَْ َم قَاَل: " َلْو ُغِفَر َلُكمْ َصلَّى اَّللَّ

 محقق: إسناده حسن.ل ال# قا
 

 اُد، أان  حُمَمَِّد ْبِن َنْصٍر اللَّبَّ ِن َهارُوَن، أان َأمْحَُد ْبنُ ْبُن حُمَمَِّد بْ   الدَّهَّاُن، أان احْلَُسنْيُ اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حَمْبُوٍب َوَأْخربََ   - 4828
َخَر  َهِذِه اآْليَِة ِبَوْجٍه آيَ ْعِِن يف  - َصاِلٍح، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َل: َوَأْخرَبَِن اْلَكْلِب ، َعْن َأيِب ْبُن ِباَلٍل، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َمْرَواَن، قَا فُ وسُ يُ 

 يف َعَلْيِه، قَاَل: َفرَتْتَِفُع اللَّْعَنةُ يَ َرى أَنَّهُ َقْد أََتى إِلَْيِه فَ ي َْلَعنُهُ   رٍ َأمْ   اِحَبهُ يف : " ُهَو الرَُّجُل يَ ْلَعُن صَ َل َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعودٍ قَاَل: قَا  -
اًل، فَ ت َْنطَِلُق هْ ا أَ ُدهُ ْلََ لَِّذي َتَكلََّم هِبَا َفاَل جتَِ هُ َأْهاًل، َفرَتِْجُع ِإىَل الَّيِت ِقيَلْت لَ ، َفاَل جتَُِد َصاِحب ََها ا-يَ ْعِِن َسرِيًعا    -السََّماِء َسِرَيًا  

ِعنُو فَ ت ََقُع َعَلى اْلي َُهوِد فَ هُ  ُهُم اْرت َ 159َن{ ]البقرة: َو قَ ْولُُه: }َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ ُهُم اللَّْعَنةُ  [ َفَمْن ََتَب ِمن ْ بَِقَي    وََكاَنْت ِفيَمنْ َفَعْت َعن ْ
 [ " اآْليَةَ 160ة:  بقر ]ال ََتبُوا{  قَ ْولُُه: }ِإالَّ الَِّذيَن ِمَن اْلي َُهوِد، َوُهوَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

 جُلُ بِأَبِيهِ  فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ الر  
 

أَبُو عَ   -  4830 الرَّمْحَِن حُمَمَّدُ َأْخرَباََن  ْبِن حَمُْبوٍب الدَّهَّ بْ   ْبِد  الرَّمْحَِن  ْبنِ ُن َعْبِد  ْبُن حُمَمَِّد  احْلَُسنْيُ  ْبُن ونَ ارُ  هَ اُن، أان  َأمْحَُد  ثنا   ،
، َعْن َأيِب َصا   يُوُسُف ْبُن ِباَلٍل، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ حُمَمَِّد ْبِن َنْصٍر، ثنا   رَتِي َْلَُو  النَّاِس َمْن َيشْ ِلٍح، يف قَ ْولِِه: }َوِمَن  َمْرَواَن، َعِن اْلَكْلِبِّ

]لقم احْلَدِ   -[ 6ان:  احْلَِديِث{  اَبِطَل  اِبلْ يَ ْعِِن  ْبنُ -ِن  ْرآ قُ يِث  النَّْضُر  َوُهَو   " َعبَّاٍس:  اْبُن  قَاَل  َيْشرَتِي    ،  َعْلَقَمَة،  ْبِن  احْلَاِرِث 
َدهْ أَ  َوَصِنيَعُهْم يف  اأْلََعاِجِم  َحِديَحاِديَث  ِمْن  فَ َرَواهُ  َوفَارِِهْم،  الر وِم  َواْسَفْنِدايَ ِث  َوُرْسُتَم  اْلَماِضَيِة،  ِرَس  َواْلُقُروِن  يَ َر    ُتبُ كْ وََكاَن 
 يُ ْؤِمْن ِبِه "  اِبْلُقْرآِن، فََأْعَرَض َعْنهُ فَ َلْم   ْلُكُتَب ِمَن احلِْريَِة َوالشَّاِم، َويَُكذِّبُ ا

اْلَكاَلِم يف َذلِ َوَبَسَط احْلَِليِمي  َرمِحَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف أَ َك: " َواْحَتجَّ ِِبَا رُِوَي َعِن النَِّبِّ  هُ هللاُ  َكِثريٍَة ِمَن الن َّْهِي َعِن   رٍ بَاخْ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ   يَ ْرِويِه بَ ْعُض اجْلُهَّاِل َعْن نَِبيِّنَا  َعاِجِم، َوَتَكلََّم يف بُْطاَلِن َماالتََّشب ِه اِبأْلَ    -  يف زََمِن اْلَمِلِك اْلَعاِدلِ لََّم: ُوِلْدُت  َصلَّى اَّللَّ

 رََأى بَ ْعُض الصَّاحِلِنَي َرُسوَل  ًضا يف بُْطاَلِن َهَذا احْلَِديِث، ُثَّ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َقْد َتَكلََّم أَيْ ا  ُخنَ يْ وََكاَن شَ ،  -يَ ْعِِن أَنُوِشْرَواَن  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللِا صَ  َقهُ يف ِم َفَحَكى َلهُ َما قَاَل أَبُ َم يف اْلَمنَالَّى اَّللَّ حْلَِديِث َوإِْبطَاِلِه، َوقَاَل: َما قُ ْلُتهُ ا اذَ  هَ َتْكِذيبِ   و َعْبِد هللِا َفَصدَّ

 ط  ".  قَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

اْلَفِقيهُ   -  4833 طَاِهٍر  أَبُو  ِباَل َأْخرَباََن  ْبُن  َحاِمِد  أَبُو  أان  الزَّ ،  ثنا  بْ ٍل،  احْلََسَن  يَ ْعِِن  اْلَملِ ْعَفَراِن   َعْبُد  ثنا  حُمَمٍَّد،  ْبنُ َن    دِ بْ  عَ ِك 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: " َنَى اْلَعزِيِز، ثنا ُعْقَبةُ اأْلََصم ، َعْن َعطَاءٍ   ُجوِم " َم َعِن النَّظَِر يف الن  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ُد ْبُن الصَّبَّاِح، ثنا ِمْهَراَن اأْلَْصب ََهاِن ، ثنا حُمَمَّ   صَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبنُ  أَبُو َعْبِد هللِا ال أان  و،بُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍ رَباََن أَ َأخْ   -  4834
ْعُت َعبْ ْبُن قَ ْيٍس السَّ يَّاٍش، َحدََّثِِن َعْمُرو  ِإَْسَاِعيُل ْبُن عَ  ْن َأْشَراِط السَّاَعِة  مِ   ُل:ُقو َعاِص، ي َ َد هللِا ْبَن َعْمرِو ْبِن الْ ُكوِن ، قَاَل: َسَِ

اْلَقْوُل   يَْظَهَر  اَأْن  َأْشَراِط  َوِمْن  اْلِفْعُل،  َوتُوضَ َوَُيَْزَن  اأْلَْشَراُر،  تُ ْرَفَع  َأْن  ِمنْ لسَّاَعِة  َوِإنَّ  اأْلَْخيَاُر،  السَّ َع  َأْشرَاِط  يُ ْقَرأَ   َأْن  اَعِة 
 َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل:  ِمْن َحِديِث َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن، َكْيَف ِِبَا َجاءَ   َل:ِقي،  يُ َغريَُّ   ةُ َعَلى رُُءوِس اْلَمَْلِ اَل اْلَمث ْنَا

ِبِه جُتَْزْوَن، وََكَفى ِبِه َواِعظًا ِلَمْن ، وَ ونَ لُ هُ ُتْسأَ ْم اِبْلُقْرآِن فَِإنَّهُ َعنْ يِنِه َفُخُذوا بِِه، َوَعَلْيكُ َلى نَ ْفِسِه َودِ  َعْن َمْن َتََْمنُونَهُ عَ " َما َجاءَُكمْ 
  َعزَّ َوَجلَّ ِتَب ِمْن َغرْيِ ِكتَاِب هللاِ مْحَِن، َفَما اْلَمث ْنَاُة؟ قَاَل: َما اْسُتكْ ِقَل "، َوِقيَل: اَي َأاَب َعْبِد الرَّ عَ 

 ه. # قال المحقق: إسناده ال بأس ب
 

ْبُن أَ   -  4836 ْبِن حَ  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَدُ   دَ محَْ َأْخرَباََن َعِلي   ْبُن غَاِلِب  ثنا حُمَمَُّد  أَبُو ُحَذيْ َفَة، ثنا اُر،  ثنا  ْرٍب، 
، َعنِ ُسْفيَاُن، عَ  ، عَ ْن َجاِبٍر اجْلُْعِفيِّ  َعْنهُ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى َي هللاُ َرضِ ِب ُن اْْلَطَّاِث، قَاَل: َدَخَل ُعَمُر بْ َعْبِد هللِا ْبِن احْلَارِ  نْ  الشَّْعِبِّ

ُ عَ  تُ َها َمَع رَُجٍل ِمنْ ُع ِمَن الت َّْورَاِة، فَ َقاَل: َهِذِه ُكُتٌب  َلْيِه َوَسلََّم ِبَكتَاٍب ِفيِه َمَواضِ اَّللَّ ريََّ  َأْعِرُضَها َعَلْيَك، فَ ت َغَ َأْهِل اْلِكتَابِ   َأَصب ْ
ًا َشِديًدا مَلْ َأَر ِمث ْلَ يْ َعلَ   ى اَّللَُّ َوْجهُ َرُسوِل هللِا َصلَّ  ، فَ َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن احلَْ ِه َوَسلََّم تَ َغري  هللِا اِرِث ِلُعَمَر: َأَما تَ َرى َوْجَه َرُسوِل  هُ َقط 

ُ َعَلْيهِ  ، َواِبإْلِْساَلِم ِدينًا،اَل ُعَمُر: َرِضيُت اِبهلِل رَ  َوَسلََّم؟ فَ قَ َصلَّى اَّللَّ ُ  نَبِ ٍد  مَّ َوِِبُحَ   ابًّ َعَلْيِه َوَسلََّم،  يًّا، َفُسرَِّي َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
النَِّب  صَ  نَ زَ فَ َقاَل  َلْو   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَات َّب َْعُتُموهُ  لَّى  أاََن َحظ ُكْم  َوتَ رَْكُتُموِن  َل ُموَسى  َوأَنْ ُتْم  َلَضلَْلُتْم،  النَّبِيِّنَي  َن  َحظِّي مِ ِمَن 

 ِم " مَ اأْلُ 
 . هضعيف والحديث حسن بطرق# قال المحقق: إسناده 

 

َعاِن ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن  احْلَِميِد الصَّ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد   احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4837 إِبْ َراِهيَم، أان ن ْ
َتْحَسَنُه،  ْقَرأُ ِكتَااًب، فَاْسَتَمَعهُ َساَعًة فَاسْ َمَر ْبَن اْْلَطَّاِب، َمرَّ ِبَرُجٍل ي َ َمٍر، َعْن أَي وَب، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َأنَّ عُ عْ مَ   نْ اِق، عَ َعْبُد الرَّزَّ 

ِنِه، ُثَّ أََتى بِِه َجابَهُ إِلَْيِه، فَ َنَسَخ لَهُ يف ظَْهرِِه َوبَطْ   ، ُثَّ يََّأهُ نَ َعْم، فَاْشرَتَى أَِدميًا فَ هَ ِمْن َهَذا اْلِكتَاِب، قَاَل:    ِل: اْكُتْب يل فَ َقاَل لِلرَّجُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَل يَ ْقرَ النَِّبَّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ هُ َرُسوِل هللاِ أَهُ َعَلْيِه، َوَجَعَل َوجْ ى اَّللَّ اِر صَ نْ اأْلَ ٌل ِمَن َم يَ ت ََلوَُّن، َفَضَرَب رَجُ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه  َك اَي اْبَن اْْلَطَّاِب، َأاَل تَ َرى وَ بَِيِدِه اْلِكتَاَب، َوقَاَل: َثِكَلْتَك أُم   َعَلْيِه   أَْنَت تَ ْقَرأُ َوَسلََّم ُمْنُذ اْلي َْوَم وَ ْجَه َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ  َهَذا اْلِكتَاَب؟ فَ قَ  َا بُِعْثُت فَاحِتًا َوخَ َسلَّ وَ   َعَلْيهِ اَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َوفَ َواحِتَهُ ". "   اَْتًا، َوأُْعِطيُت َجَواِمَع اْلَكِلمِ َم ِعْنَد َذِلَك: " ِإَّنَّ
 َهوُِّكوَن " َكنَُّكُم اْلُمت َ ُث اْخِتَصارًا، َفاَل يَ ْهلِ َواْخُتِصَر يل احْلَِدي

 ضعيف. إسناده  #
 

َماُم أَبُو َبْكٍر افِ حلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا - 4838 َد ْبِن َهارُوَن اْلُعوِدي ، ثنا أان حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ  َف الض َبِعي ،َأمْحَُد ْبُن يُوسُ ُظ، أان اإْلِ
َد ْبَن الو النَّْصِر ْبُن َعْبِد هللِا،  اِلٍد، ثنا أَبُ ُكوِن ، ثنا يُوُسُف ْبُن خَ الشَّاَذ  ُث ِبِه، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب،  دِّ ، َيَُ سَّاِئبِ أَنَّهُ َسََِع َخالَّ

ُ َعَليْ قَاَل: َسأَ  ُكْم َوآَمُنوا  تَ َعلَُّموا َما أُْنِزَل ِإلَيْ آِمْن هِبَا، وَ اَل: " اَل تَ ت ََعلَّْمَها وَ ِه َوَسلََّم َعْن تَ ْعِليِم الت َّْورَاِة، قَ ْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِبِه ".  



383 

 

  َأْوَثُق ِمْنهُ "  َغرْيُهُ ِلدٍ َخا" يُوُسُف ْبُن 
 ه جدا. # قال المحقق: إسناده وا

 

َعاِن ، ثنا ِإْسَحاقُ هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا ال  َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  4840  َمْعَمٍر، َعِن َم، أان َعْبُد الرَّزَّاِق، َعنْ ْبُن ِإبْ َراِهي  صَّن ْ
  ، ُ َعَلْيِه وَ جَ   ةَ ْفصَ َأنَّ حَ الز ْهِريِّ نَِّب    َكِتٍف، َفَجَعَلْت تَ ْقَرأُ َعَلْيِه، َوالَسلََّم ِبَكتَاٍب ِمْن َقَصِص يُوُسَف يف اَءْت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ  َنُكْم فَات َّب َْعُتُموهُ َوتَ رَْكتُ وسُ يُ   مْ  أَََتكُ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلوْ  ت ََلوَُّن َوْجُهُه، فَ َقاَل: "ْيِه َوَسلََّم ي َ َصلَّى اَّللَّ  ُموِن َلَضلَْلُتْم " ُف َوأاََن بَ ي ْ
 . رجاله ثقات لكنه منقطعاده # قال المحقق: إسن

 

 نَ الْأَدَبِ وَمَا فِيهِ مِ ظِ الْمِنْطَقِ  فَصْلٌ فِي حِفْ 
 

ثَ نَا أَبُو احْلُسَ   -  4851 ِت، ثِفيُد، بِب َْغَداَد، ثنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حمَُ مُ الْ ٍد   خَمْلَ نْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحدَّ نا  مَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن الزَّايَّ
اَن، َعْن سَّ  حَ ْبنِ َلُد ْبُن احْلَُسنْيِ، َعْن ِهَشاِم  ْسِلُم ْبُن َأيِب ُمْسِلٍم اجْلَْرِمي ، ثنا خمَْ مُ   ْوٍف اْلَبرْيُوِن ، ثناأَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن َأيِب عَ 
ُ  حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهرَ  قَاَل أَبُو   ْل: َحَرْثُت "َأَحدُُكْم: َزرَْعُت َوْلي َقُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَ ُقوَلنَّ  يْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ق َ  ِإىَل  }أَأَ ُهَريْ َرَة:  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللِا  ]الواقعة:  عُ رَ تَ زْ نْ ُتْم  ْوِل  الزَّارُِعوَن{  ََنُْن  أَْم   [ 64ونَهُ 
 

َثمِ ، ثنا َخَلُف ْبُن َعْمرِو بْ  ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ . َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ  -  4852 اِسِم، أان  بَ يَّاُع الطََّعاِم أَبُو اْلقَ   ِن اْْلَي ْ
، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ رْ اجلَْ  ْسِلمٍ ُمْسِلُم ْبُن َأيِب مُ   ِمي 

 ه رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناد
 

أَبُو  -  4854 َعْبِد    َأْخرَباََن  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  عمرو هللِا  ْبِن  البزار هللِا   يه 
ْيَدَة، َعْن أَبِيِه، ثنا ُعْقَبةُ اأْلََصم ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن بُ رَ  ،بِ ْشيَ ى اأْلَ إسحاق الصغان حدثنا احلسن بن موسببغداد حدثنا حممد بن  

َرُسو  قَاَل  َوَسلََّم:قَاَل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  لِْل  ُل  الرَُّجُل  قَاَل  ِإَذا  ايَ "  ِبَغَضبِ   ُمنَاِفِق:  اَبَء  فَ َقْد  ".   َسيِِّدي،  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك   رَبِِّه 
 : إسناده ضعيف. حقق الم# قال 

 

َراُن،  زُوٍق، أان ِعمْ اُر، ثنا َعْمُرو ْبُن َمرْ ب َْيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن التَّمَّ ُن عُ َد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  4856
ُ َعَلْيهِ ةَ شَ ائِ َعْن عَ   ارََة، َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم،َعْن قَ تَاَدَة، َعْن زُرَ  َع النَِّب  َصلَّى اَّللَّ قَاَل: "     َوَسلََّم رَُجاًل يُ َقاُل َلهُ ِشَهابٌ ، قَاَلْت: َسَِ

  اْسُم َشْيطَاٍن " َبْل أَْنَت ِهَشاٌم ِإنَّ ِشَهاابً 
 ناده حسن.محقق: إس# قال ال

 

َعاِن ، ثنا اأَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ثنا حُمَمَّ   ى، ثناوسَ مُ   مَُّد ْبنُ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحمَُ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  4857 ْبُن  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّن ْ
ُ َعَلْيِه وَ ، " َأنَّ النَّ َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ َُّنرَْيٍ، ثنا َعْبَدُة، َعْن ِهَشاٍم،   اَها ُخْضَرَة " مَّ سَ  فَ ُعْذرَةَ َسلََّم َمرَّ أبَِْرٍض ُتَسمَّى ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
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بَاَن، َحدََّثِِن خَ ، ثنا اأْلَ أَبُو َداُودَ   ُن َحِبيٍب، ثناَعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس بْ   َأْخرَباََن اْبُن فُوَرٍك، أان  -  4858 اِلُد  ْسَوُد ْبُن َشي ْ
َثِِن َبِشرُي َرُسوِل هللِا َصلَّ َنِيٍك، قَالَ   نُ  بْ ْبُن َُسَرْيٍ، َحدََّثِِن َبِشريُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِشرُي ا : َحدَّ   ْبُن اْْلََصاِصَيِة، " ََسَّاهُ َرُسوُل هللاِ ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ    زَْحُم " ا، وََكاَن اَْسُهُ قَ ْبَل َذِلكَ َسلََّم َبِشريً َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

  ُد هللِا ْبُن احْلَاِرِث ْبنِ تَاٌم، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِسنَاٍن، ثنا َعبْ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا ْتَْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأيِب َبْكٍر اأْلَْهَواِزي    -  4859
، قَاَل: َأْخرَبَْتِِن أُمِّ أَبْ َزى اْلمَ  ُ عَ  ا،يهَ ْن أَبِ ي رَاِيطَةُ بِْنُت ُمْسِلٍم، عَ كِّي  نًا فَ َقاَل  قَاَل: َشِهْدُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم ُحن َي ْ

 اَل: " أَْنَت ُمْسِلٌم "  " َما اَْسَُك؟ " قُ ْلُت: اَسِْي ِعَراٌب، قَ يل:  
َحَصَل ِِبَا ذََكْراَن، َواِبهلِل   َسَنِة َكِثريٌَة، َواْلَمْقُصوُد اِبْلبَاِب َقدْ حلَْ ابِ   ةِ ُر يف تَ ْبِديِل اأْلََْسَاِء اْلَقِبيحَ  الشَّْيُخ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " اأْلَْخبَاالَ قَ 

  اْلِمْنَطقِ ْوِفيِق ِلَما َنَدبَ نَا ِإلَْيِه ِمْن ِحْفظِ الت َّ 
 به. إسناده ال بأس # قال المحقق: 

 

 كُونُ مِنَ الر جُلِ وَامْرَأَتِهِ مَا يَ رُ  كْ جِمَاعِ، وَذِ  عَنِ الْمُفَاخَرَةِ بِالْ فَصْلٌ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ 
 

َبلُ ، أان أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّمَّاِك، ثنا  بُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ رَباََن أَ َأخْ   - 4861 ى اْلِمْصِري ، ثنا  َأمْحَُد ْبُن ِعيسَ   ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا  َحن ْ
َثِم، عَ ِرِث، َعْن َأيِب السَّ ااحلَْ  هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن  ُعب َْيدُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْن َأيِب َسِعيٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ ْمِح، َعْن َأيِب اْْلَي ْ ى اَّللَّ

 بَاُع َحَراٌم ".  قَاَل: " السِّ 
َبٍل: اْبُن َْلِيَعَة يَ ُقولُ اَل أَبُو َعْبِد هللِا يَ ْعِِن َأمْحَدَ َبٌل: قَ قَاَل َحن ْ  بَاُع: " ا:   ْبَن َحن ْ  يَ ْعِِن اْلُمَفاَخَرَة اِبجْلَِماِع " لسِّ

 محقق: إسناده ضعيف. ل ال# قا
 

 ظِ اللِّسَانِ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ فَصْلٌ فِي حِفْ 
 

لِيِد، ثنا َأيِب  َب، أان اْلَعبَّاُس ْبُن اْلوَ ُقو عْ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ   مَِّد ْبِن يُوُسَف،ِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  4862
ي َ اِبلس   اأْلَْوزَاِعيَّ،  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َحدَّ   ُقوُل:وِس،  الز ْهرِي ،  َثِِن  َحدَّ أَ قَاَل:  َعْن   ، الز رَِقي  هُ َثِِن  رِيحٌ يِب  النَّاَس  َأَخَذِت  قَاَل:   َريْ َرَة، 

ْبُن اْلَْ  َوُعَمُر  ِلمَ ابِ طَّ ِبطَرِيِق َمكََّة،  أَبُو  ْن َحْوَلُه: ِمَّا الّرِيُح؟ فَ َلْم يُ رْ  َحاجٌّ، فَاْشَتدَّْت َعَلْيِهْم، فَ َقاَل ُعَمُر  ئًا، قَاَل  ِجُعوا ِإلَْيِه َشي ْ
َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، بَ َلَغِِن أَنََّك َسأَْلَت   ايَ :  ، قُ ْلتُ  رَاِحَليِت َحّتَّ َأْدرَْكُتهُ ْنهُ ِمْن َذِلَك، فَاْسَتْحثَ ْثتُ َأَل ُعَمُر عَ َرَة: فَ ب ََلَغِِن الَِّذي سَ ُهَري ْ 

ْعُت َرُسوَل  عَ  َوِإّنِ َسَِ الّرِيِح،  يَ قُ ِن  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ِمْن  هللِا َصلَّى اَّللَّ الّرِيُح رُوُح  ْلَعَذاِب َفاَل ِت اِبلرَّمْحَِة َوَتَِْت ابِ رُوِح هللِا، َتَْ وُل: " 
 " ْن َخرْيَِها، َواْسَتِعيُذوا اِبهلِل ِمْن َشّرَِها مِ  هللاَ َسُلوا َتُسب وَها، وَ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
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، ثنا يِب ا أَ ْبِد هللِا ْبِن َُّنرَْيٍ، ثنُد ْبُن عَ ثنا حُمَمَّ  َعْبَداُن احْلَاِفُظ،ِميَكاَل، أان  ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ  - 4866
ُ َعَلْيِه   َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعنْ ِد ْبِن رَبِيَعَة، َعْن زَْيدِ ِهَشاُم ْبُن َسعْ   َوَسلََّم: " اَل  َصلَّى اَّللَّ

 لُوٍك بَ ْعَد ُملُوٍك " َواللَّيَايلَ ُأَجدُِّدَها َوأُبِْليَها، َوآِت ِبُِ  مَ ايَّ ، اأْلَ  َعزَّ َوَجلَّ: أاََن الدَّْهرُ َتُسب وا الدَّْهَر، قَاَل هللاُ 
 سناده حسن.# قال المحقق: إ
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 دَائِهَا إِلَى أَهْلِهَا  بَابٌ فِي الْأَمَانَاتِ وَمَا يَجِبُ مِنْ أَ وَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ  
 

 

حُمَمَُّد ْبُن    حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو َبْكرٍ   ُد ْبُن احْلََسِن، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمحَْ   -  4875
ِد، َعْن ثَ ْواَبَن،  ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَعْ  اْلُمَزِن  ِلكٍ َما ثنا اْلَقاِسُم ْبُن    ِمي ، َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَرْ صَّغَاِن ، أانِإْسَحاَق ال 

َرُسولُ  قَاَل  "  قَاَل:  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َأمَ   هللِا  اَل  ِلَمْن  ِإميَاَن  وَ اَل  لَُه،  لَ انََة  َوُضوَء  اَل  ِلَمْن  َصاَلَة  ". اَل   هُ 
 

الد وِري ، ثنا َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد  َصم ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد  اْلَقاِسِم ْبُن َحِبيٍب، ِمْن َأْصِلِه، أان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ   وأَبُ َأْخرَباََن    -  4876
، َفذََكَرهُ ِبِِسْ اجلَْ   نَاِدهِ ْرِمي 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، أان   ْبِن حُمَمَِّد ْبِن مُحَرْيََوْيِه، أان  َعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة، أان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ َعْبِد الْ ُن  بْ   و َنْصٍر ُعَمرُ رَباََن أَبُ َأخْ   -  4877
ْبِد هللِا ْبِن َحْنَطٍب، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن عَ ِن  ْمرٍو، َعِن اْلُمطَِّلِب بْ ِن، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب عَ َعْبِد الرَّمحَْ   ْنُصوٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبنُ َسِعيُد ْبُن مَ 

ُ َعَليْ الصَّاِمِت، قَاَل: قَ  ُتْم،  اجْلَنََّة: َأد  نْ ُفِسُكْم َأْضَمُن َلُكُم  ِه َوَسلََّم: " اْضَمُنوا يل ِستًّا ِمْن أَ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُتِمن ْ وا ِإَذا ائ ْ
ثْ تُْم، َواْحَفظُوا فُ ُروَجُكْم، َوُغض وا أَْبَصاَر قُ ْصدُ فُوا ِإَذا َعاَهْدتُْ، َواَوَأوْ   ُكْم، وَُكف وا أَْيِدَيُكْم " وا ِإَذا َحدَّ

 رجاله ثقات لكنه منقطع. محقق: إسناده # قال ال
 

َسْهٍل الدِّْميَاِطي ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ََيََْي،    نُ  بْ  ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َبْكرُ ْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ  احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو ا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4878
اْبِن   يَزِيَد،َعِن  احْلَاِرِث ْبِن  النَِّبِّ   َْلِيَعَة، َعِن  َعَلْيِه وَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعِن   ُ ِإَذا ُكنَّ ِفيَك فَ   َسلََّم قَاَل: " َصلَّى اَّللَّ اَل  َأْربٌَع 

نْ يَا: ِحْفُظ أََمانٍَة، َوِصْدُق َحِديٍث، َوُحْسُن َخِليَقةٍ َن َعَلْيَك َما فَاَتَك مِ   ، َوِعفَّةُ طُْعَمٍة " الد 
 ضعيف والحديث حسن.اده # قال المحقق: إسن

 

 اْلَكَرابِيِسي  َوُهَو  ِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ َراب ْ هللِا ْبِن ِدينَاٍر، ثنا إِ   أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ ، أان  اِفظُ أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ َوَأْخرَباََن    -  4879
 ْبِن َعْمرٍو، َعِن النَِّبِّ   َعْن َعْبِد هللاِ يَد، َعِن اْبِن ُحَجرْيََة،   ْبُن َْلِيَعَة، َعِن احْلَاِرِث ْبِن يَزِ ثنا ََيََْي ْبُن ََيََْي، أان َعْبُد هللاِ   نَ ْيَسابُوِريٌّ،

َعَلْيِه وَ   ُ ِإَذا ُكنَّ ِفيَك َفاَل َعَلْيَك مَ َسلَّ َصلَّى اَّللَّ َأْرَبٌع  قَاَل: "  أَنَّهُ  َأَمانَ َم  الد نْ يَا: ِحْفُظ  ِمَن  ٍة، َوِصْدُق َحِديٍث، َوُحْسُن ا فَاَتَك 
 ْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو مِ  يف اَبِب ُحْسِن اْْلُُلقِ   َوَأَصح  َوَقْد َرَويْ نَاهُ ْسنَاُد َأتَ  ِعفَّةُ طُْعَمٍة ". َهَذا اإْلِ َخِليَقٍة، وَ 

 حسن وفيه من لم نعرفه؟ ده # قال المحقق: إسنا
 

،  ِديٍّ ، ثنا اْلُمَعلَّى ْبُن َمهْ تَاٌم، َوَخَلُف ْبُن َعْمرٍو صَّفَّاُر، ثنا ْتَْ ان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد ال اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أَأْخربََ   -  4882
َأمحَْ  أَبُو  أان  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  عَ ح،  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َمْهدِ َد  ْبُن  ُمَعلَّى  ثنا  اْلُعَمِري ،  ْبُن  ِليٍّ  َجْعَفُر  ثنا   ، يٍّ
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يَِتيِمي؟ قَاَل: " ِمَّا  ٍر، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِمَّا َأْضِرُب ِمْنهُ  ابِ رِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن جَ َعاِمٍر اْْلَزَّاُز، َعْن َعمْ   َماَن، ثنا أَبُوُسَليْ 
 "  تَأَثٍِّل ِمْن َماِلِه َمااًل ِري : " َواَل مُ ِه ". زَاَد َخَلٌف َواْلُعمَ  ِمْنهُ َوَلَدَك َغرْيَ َواٍق َماَلَك ِِبَالِ ُكْنَت َضارابً 

 به.  بأسال # قال المحقق: إسناده 
 

، نا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا َمْعَمٌر، َعْن  َْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ثَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان إِ   -  4885 ُسَلْيَماَن الرَّقِّيِّ
ْتُل يف َسِبيِل َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: " اْلقَ   َعْن زَاَذاَن، َعنْ   ِب،ائِ ْن َعْبِد هللِا ْبِن السَّ عَ   ِن ِبْشٍر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْبِد هللِا بْ َعنْ 

الذ نُ  يَُكفُِّر  يُ ؤْ هللِا  اأْلََمانََة، قَاَل:  َوِإْن  َتى اِبْلَعْبِد يَ ْوَم اْلقِ وَب ُكلََّها ِإالَّ  َأدِّ َأَمانَ َتَك، ف َ قُِتَل يف َسِبيِل هللِا فَ يُ قَ يَاَمِة،  َأْي  ي َقُ اُل:  وُل: 
فَ يُ قَ  قَاَل:  نْ يَا؟  الد  َذَهَبِت  َوَقْد  ، َكْيَف  اْْلَاِويَةِ َربِّ ِإىَل  ِبِه  اْنطَِلُقوا  َوميَُ اُل:  اْْلَاِويَِة،  ِإىَل  ِبِه  فَ يُ ْنطََلُق  َأَمانَ ُتهُ َكهَ ،  لَهُ  يَ ْوَم ثَُّل  َئِتَها  ي ْ

ْن َمْنِكب َْيِه،  ِإَذا َظنَّ أَنَّهُ َخارٌِج زَلَّْت عَ ثَرَِها َحّتَّ يُْدرَِكَها، فَ َيْحِمَلَها َعَلى َمْنِكب َْيِه َحّتَّ أَ   فَ ي َْعرِفَ َها فَ ي َْهِوي يف ُدِفَعْت ِإلَْيِه، َفرَيَاَها  
َدَها، َوَأْعظَُم  وَ   ٌة، َواْلَوْزُن َأَمانٌَة،َأَمانٌَة، َواْلُوُضوءُ َأَمانَ اَل: الصَّاَلةُ  أََبَد اآْلِبِديَن، ُثَّ قَ   فَ ُهَو يَ ْهِوي يف أَثَرَِها اْلَكْيُل َأَمانٌَة، َوَأْشيَاءُ َعدَّ

الْ  ْبَن عَ َذِلَك  اْلرَبَاَء  فَأَتَ ْيُت  قَاَل  َوِداِئُع "  َما  ِإىَل  تَ َرى  َأاَل  فَ ُقْلُت:  قَاَل: َكذَ اِزٍب  َمْسُعوٍد؟  " قَاَل، َكَذا  اْبُن  َأَما  ا  قَاَل، َصَدَق 
ْعَت ي َ   [ " 58ُمرُُكْم َأْن تُ َؤد وا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها{ ]النساء:  َيَْ ُقوُل هللاُ: }ِإنَّ هللاَ َسَِ

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

ِري ، ثنا ُسرْيُج ْبُن  هَ وْ مْحَُد ْبُن زََكرايَّ اجلَْ ْبِد هللِا الشَّاِفِعي ، ثنا أَ مَُّد ْبُن عَ ْشَراَن، أان أَبُو َبْكٍر حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بِ   -  4886
َزْريِبٍّ  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  َعبْ الن  ْعَماِن،  َعْن   ، اْلبُ نَاِنِّ ََثِبِت  َعْن  َرسُ ،  قَاَل  قَاَل:  َأْوىَف،  َأيِب  ْبِن  هللِا  عَ ِد   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َوَسلََّم:وُل  "   َلْيِه 

 َواْْلِيَانََة ". " َسِعيُد ْبُن َزْريِبٍّ ِمَن الض َعَفاِء "  َب،ُكلِّ ُخُلٍق ِإالَّ اْلَكذِ اْلُمْؤِمُن يُطَْبُع َعَلى  
 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 

 

أَأْخربََ   -  4887 ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  ثاَن َعِلي   ْبُن ُعب َْيٍد،  َأمْحَُد  ْبنُ ان  َأُخو  نا حُمَمَُّد  ثنا اْلَْ   ِبْشٍر  ْبُن خَ َخطَّاٍب،  َثُم  ثي ْ نا  ارَِجَة، 
ُ َعَليْ قَ ْيِس ْبِن َسْعٍد، قَاَل: َلْواَل َأّنِ اُح ْبُن َمِليٍح اْلب َْهَراِن ، ثنا أَبُو رَاِفٍع، َعْن  رَّ اجلَْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   َسَِ
 ْمَكَر َهِذِه اأْلُمَّةِ َعةُ يف النَّاِر " َلُكْنُت أَ َمْكُر َواْْلَِدي الْ 
 ال بأس به. لمحقق: إسناده ل اقا #

 

ْجِزي ، أيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو حُمَمٍَّد َدْعَلِج بْ  أَ  احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4892 َأمْحََد    ان حُمَمَُّد ْبنُ ِن َأمْحََد السِّ
اِب، قَاَل:  اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّ ا َحِكيُم ْبُن اَنِفٍع، ثنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبنِ ثن  ُمَعاىَف ْبُن ُسَلْيَماَن،  ْبِن اْلرَبَاِء، ثنا 

َقى ال ْرَفُع ِمَن النَّاِس اأْلََمانَ  َأوََّل َما ي ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  اَلُة، َوُربَّ ُمَصلٍّ اَل َخرْيَ ِفيِه صَّ ُة، َوآِخُر َما يَ ب ْ
  ." 

 أََنٍس، َمْرفُوًعا َرِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن ََثِبٍت، َعنْ  ِه َهَذا ". َوَقدْ ُن اَنِفٍع ِبِِْسنَادِ " تَ َفرََّد َحِكيُم بْ 
 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال
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،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعمَ  ،انَ دَ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ َوَأْخرَباََن َعِلي    - 4893 َوحُمَمَُّد َر الضَّبِّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ
ثنا كَ  اْلُعوِدي ،  َأمْحََد  ََيََْي، َحدََّثِِن ْبُن  ْبُن  ثنا  ِثرُي  قَ ْزَعُة،  قَا  ِهْنَد،  َأيِب  ْبُن  أِبَيْ لَ َداُوُد  َشْيًخا  لَِقيُت  ُهَريْ َرَة،    ةَ َل:  أاََب  ْعُت  قَاَل: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ   َعزَّ َوَجلَّ "  َسُلوُِهَا هللاَ احْلَيَاءُ َواأْلََمانَُة، فَ َأوََّل َما يُ ْرَفُع ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة  لَّى اَّللَّ

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

اِزي ، ثنا نا أَبُو َحاتٍِ حُمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الرَّ ث مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا التَّاِجُر،و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حمَُ  أَبُ انَ ربََ َأخْ  - 4894
ُمْسِلٍم،  اْلُمْسَنِدي ،    أَبُو َجْعَفرٍ  ْبُن  اْلَولِيُد  اْلَعزِيزِ ثنا  َثِِن َعْبُد  بْ َحدَّ ْبِن َحِبيبٍ   ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن ُسَلْيَماَن  ِإَْسَاِعيَل  َأيِب ُن  ، َعْن 

، قَ  ُ َعلَ أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ َقضُ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  تَ انْ ت ََقَضْت ُعْرَوةٌ تَ ثَ بَّ   ِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، ُكلََّماُعَرى اإْلِْساَل   ْيِه َوَسلََّم: " لَتُ ن ْ
ُهنَّ، فََأوَُّْلُنَّ نَ ْقًضا احلُْ   ْكُم، َوآِخُرُهنَّ الصَّاَلةُ "النَّاُس اِبلَّيِت تَِليَها ِمن ْ

 رجاله ثقات. فيه شيخ الحاكم لم نعرفه وبقيةالمحقق: إسناده  # قال
 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  ْلَفقِ  ْبِن ِإَْسَاِعيَل ادِ مَّ َبْكٍر ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو  اَن أَبُو عَ َأْخربََ   -  4912 اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، يُه، اِبلرِّيِّ
َواثَِلةَ  ِر ْشرَتَْيُت اَنَقًة ِمْن َدا، ثنا أَبُو ِسبَاٍع، قَاَل: اْبِن َأيِب َماِلكٍ  الرَّازِي ، َعْن يَزِيَد ِر َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا أَبُو َجْعَفرٍ ثنا أَبُو النَّضْ 

َأْدرََكِِن وَ  هِبَا  اأْلَْسَقِع، فَ َلمَّا َخَرْجُت  ِإزَارَُه، فَ َقالَ ْبِن  َوُهَو َيُر   اْشرَتَْيَت؟ قُ ْلتُ اثَِلةُ  َأاَب َعْبِد هللِا،  اَي  لَ :  نَ َعْم، قَاَل: َبنيََّ  َما :  َك 
َا لَ ِفيَها؟ ق ُ  ُت: َأرَْدُت هِبَا احْلَجَّ، قَاَل: ، قَاَل: َأرَْدَت هِبَا َسَفًرا َأْو َأرَْدَت هِبَا حَلًْما؟ قُ ْلةِ َسِميَنٌة ظَاِهَرةُ الصِّحَّ ْلُت: َوَما ِفيَها؟ ِإنَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم  اَّللَُّ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّىُسُد َعَليَّ؟ قَاَل: ِإّنِ َسَِ َلَحَك هللاُ تَ فْ ا َأرَْدَت ِإىَل َهَذا َأصْ نَّ ِِبُفَِّها نَ ْقبًا، فَ َقاَل َصاِحبُ َها: مَ فَإِ 
ئًا ِإالَّ َبنيََّ ِفيِه، َواَل َيَِل  يَ ُقوُل: " اَل َيَِل  أِلََحٍد يَِبيُع شَ    ِلَمْن َعِلَم َذِلَك ِإالَّ بَ ي ََّنهُ " ي ْ

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َمرَّ النَِّب  صَ َعْن َأيِب َحيَّ ، انُ ٍد، ثنا ََيََْي، ثنا ُسْفيَ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر، أان أَبُو َحامِ  - 4923 لَّى اَّللَّ
ًة يف َدْيِنَك، انَ رَاَك ِإالَّ َجَْعَت ِخيَ َدَك ِفيِه " فَ َقاَل: " َما أَ  َأْن أَْدِخْل يَ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلمُ يَِبيُع طََعاًما فَ َقاَل: " أَْوَحى ِإيَلَّ    ِبَرُجلٍ 

 َوِغشًّا لِْلُمْسِلِمنَي "
 نعرف حاله والحديث صحيح.   مل# قال المحقق: إسناده 

 

اٍد، ثنا نا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّ نا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َبْكٍر، ثْبُن ُعب َْيٍد، ث ْبِن َعْبِداَن، أان َأمْحَدُ اَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد َأْخربََ  - 4924
َعْبِد هللاِ  ْبِن  ِإْسَحاَق  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  َأيِب َصاِلحٍ   مَحَّاُد  َعْن  طَْلَحَة،  َأيِب  النَِّبِّ َصلَّ ْبِن  َعِن  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  َوَسلَّمَ ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ . ى 

احْلََسِن، َعِن النَِّبِّ  َومُحَْيٌد، عَ  َعَلْيِه َوسَ ِن   ُ وَ لَّ َصلَّى اَّللَّ لَهُ  اْْلَْمَر يف َسِفيَنٍة  ِقْرٌد يف السَِّفيَنِة، وََكاَن َم: " َأنَّ رَُجاًل َكاَن يَِبيُع  َمَعهُ 
اْلقِ  فََأَخَذ  اِبْلَماِء،  اْْلَْمَر  الذ  ُيْشِرُب  َفَصِعَد  اْلَكْيَس  َوفَ َتَح  ْرُد  دِ ْرَوةَ  َيَُْخُذ  َفَجَعَل  الاْلَكْيَس،  َويُ ْلِقيِه يف  َوِدينَارًا يف سَّ ينَارًا  ِفيَنِة، 

 اْلَبْحِر َحّتَّ َجَعَلهُ ِنْصَفنْيِ " 
 صحيح. قال المحقق: إسناده # 
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، ثنا ااَن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، ثنا أَبُو  َأْخربََ   -  4925 ْيَماُن  لَ اِمُر ْبُن َسيَّاٍر، ثنا سُ ْبِد هللِا اْلَقطَّاُن، ثنا عَ حْلَُسنْيُ ْبُن عَ َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
قَالَ  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  َأْرَقَم،  َعَلْيِه  ْبُن   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  لِْلب َيْ   اللََُّبَ  َتُشوبُوا  اَل   " َحِديَث َوَسلََّم:  ذََكَر  ". ُثَّ  ِع 

َأْضَعافًا، فَاْشرَتَى   فََأْضَعفَ   ْن قَ ْبِلُكْم َجَلَب ََخًْرا ِإىَل قَ ْريٍَة َفَشاهَبَا اِبْلَماِء،مِ   يِث " َأاَل َوِإنَّ رَُجاًل  قَاَل َمْوُصواًل اِبحْلَدِ ْلُمَحفََّلِة، ُثَّ ا
َقَل، فَ َفَتَح الص رَّةَ نرِِي، فََأَخَذَها َفَصِعَد الُصرََّة الدَّانَ   يِه َأْْلََم هللاُ اْلِقْردَ ا فَ رَِكَب اْلَبْحَر، َحّتَّ ِإَذا جَلََج فِ ِقْردً  َصاِحبُ َها يَ ْنظُُر ِإلَْيِه،  وَ دَّ

 ، َحّتَّ َقَسَمَها ِنْصَفنْيِ ".  اْلَبْحِر، َوِدينَارًا يف السَِّفيَنةِ  فََأَخَذ ِدينَارًا فَ َرَمى ِبِه يف 
 ُن َأْرقََم َضِعيٌف " : " ُسَلْيَماُن بْ ُد َرمِحَهُ هللاُ ْيُخ َأمحَْ قَاَل الشَّ 
 ضعيف. إسناده لمحقق: # قال ا

 

ْبِن حمَُ خْ أَ   -  4926 احْلََسِن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعْبِد هللِا  أَبُو  َجْعَفرٍ رَباََن  أَبُو  ثنا  اْلَغَضائِرِي ،  َأمحَْ مَِّد  ثنا  الرَّزَّاُز،  َعْمرٍو  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن    ُد 
َعِن   اَل َصاِلٌح وََكاَن ثَِقًة، وََكاَن اَل أبََْس ِبِه: ثنا ِهَشاٌم،، قَ ْبُن َكِثرٍي اْلَكاِهِلي    ُح ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ََيََْي بَّاَن، ثنا َصالِ ُماَلِعِب ْبِن حَ 

َلُكْم مَحََل ََخْرً  رَُجاًل َكاَن فِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ  ا، ُثَّ َجَعَل يف  يَمْن قَ ب ْ
ث َ ِزقٍّ ُكلِّ   َجاَء  الثََّمَن  فَ َلمَّا َجََع  اَبَعُه،  َماًء، ُثَّ  ِنْصًفا  الدَّ   َوَصِعَد  اْلَكْيَس  فََأَخَذ  َفرَيِْميْعَلٌب،  ِدينَارًا  َيَُْخُذ  َفَجَعَل  ِبِه يف   َقَل، 

 " ِس ّتَّ فَ رََغ َما يف اْلَكيْ َفرَيِْمي بِِه يف اْلَماِء حَ ُخُذ ِدينَارًا السَِّفيَنِة، َوَيَْ 
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

َنصْ   -  4929 أَبُو  أَبُو  َأْخرَباََن  قَ تَاَدَة، أان  ْبُن  ثنا  احْلَُسنْيِ ِر  ثنا ُمَطنيٌَّ،  َراُج،  ْبنُ   السِّ َغْياَلَن،  حَمُْموُد  ْبنُ   ِبْشُر  ، عَ   ثنا  ْن السَِّريِّ
ُ َعَلْيِه َوسَ نَّ النَّ ، َعْن َعاِئَشَة، أَ يهِ أَبِ َشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ُمْصَعِب ْبِن ََثِبٍت، َعْن هِ  قَاَل أَبُو لََّم قَاَل: " َأْرِهُقوا اْلُقلَّةُ "  ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

َها    يَ ْعِِن ُمَطنيٌَّ، َأيِ  -َحْفٍص:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   النَِّبَّ َصلَّ فَِإنَّ   -اْدنُ َوا ِإلَي ْ َوتَ َعاىَل َيُِب  ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم    كَ قَاَل: " ِإنَّ هللاَ تَ بَارَ ى اَّللَّ
  " َعَماًل َأْن يُ ْتِقَنهُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن اْلُمْستَِلِم،  دِ َسنْيِ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ اِبْلُكوَفِة، ثنا أَبُو احلُْ  ارٍِم احْلَاِفُظ، أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب دَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان - 4930
ُمْصَعٍب   ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُمْصَعُب  أََنٍس،ثنا  ْبُن  َماِلُك  ثنا  أَبِيِه، عَ   الز برَْيِي ،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  قَالَ َعْن  قَاَلْت:  َعاِئَشَة،   ْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل هللِا صَ   َوَأظُن هُ غََلطًا فَ َقْد:  ب  ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن يُ ْتِقَنهُ " َكَذا قَاَل،: " ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل َيُِ لَّى اَّللَّ
 صحيح. ق: إسناده # قال المحق

 

وأان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن   :الَ قَ   ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ،  بُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، أان حُمَمَُّد ْبنُ أَ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  4931
َثِِن ِبْشُر  ْبِد هللِا الز َبرْيِي ، حَ ْبِد اْلَكرمِِي، قَااَل: ثنا ُمْصَعُب ْبُن عَ اُر اْلُمْقِرُئ، ثنا ِإْدرِيُس ْبُن عَ احْلََسِن ْبِن ِمْقَسٍم اْلَعطَّ  ،  دَّ ْبُن السَِّريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ بْ   ْبِن ََثِبٍت، َعْن ِهَشامِ   َعْن ُمْصَعبِ  ِإنَّ هللاَ َجلَّ  ى اَّللَّ
 ْتِقَنهُ ".   َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن ي ُ َوَعزَّ َيُِب  ِإَذا َعِملَ 

 ، َعْن ِبْشِر ْبِن السَِّريِّ َأْصٌل، َوهللاُ أَْعَلُم " َوَرَواهُ أَْيًضا أَبُو اأْلَْزَهرِ  يهِ فِ  َأَصح ، َولَْيَس ِلَماِلكٍ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " َهَذا 
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 ضعيف. قق: إسناده # قال المح
 

يَم الطََّرُسوِسي ، ثنا  ْبُن إِبْ َراهِ ُد  مَّ أَبُو أَُميََّة حمَُ   ، ثنا مْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن اْلُمْقِرئُ أَ   ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أانَأْخرَباََن أَبُو عَ   -  4932
َهاِل اْلَغَنِوي ، قَاَل:    ُقْطَبةُ ْبُن اْلَعاَلءِ  َفْضٌل فَاْنطََلْقُت    ِإىَل رَُجٍل َلهُ ْبُن ُسوَقَة: اْذَهْب بِنَا  َحدََّثِِن َأيِب، قَاَل: قَاَل يل حُمَمَُّد  ْبِن اْلِمن ْ

َثِِن َأيِب ُكَلْيبٍ ِميِّ اِصِم ْبِن ُكَلْيٍب اجْلَرْ ِإىَل عَ  ثَ نَا َأْن قَاَل: َحدَّ َشِهَدَها َرُسوُل هللِا َصلَّى  أَنَّهُ َشِهَد َمَع أَبِيِه َجنَازًَة  ، َفَكاَن ِفيَما َحدَّ
ُ َعَليْ  ُ َعَلْيِه َوسَ كِ ِإىَل اْلَقرْبِ َومَلْ ميُْ   ُم، فَانْ ت ََهى اِبجْلَنَازَةِ َأْعِقُل َوأَف ْهَ   ِه َوَسلََّم َوَأاَن ُغاَلمٌ اَّللَّ لََّم ُن َْلَا، قَاَل َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َفُع اْلَميَِّت َواَل " َأَما ِإنَّ َهذَ ت ََفَت ِإلَْيِهْم، فَ َقاَل: َحّتَّ َظنَّ النَّاُس أَنَّهُ ُسنٌَّة، فَالْ  يَ ُقوُل: " َسو وا حلََْد َهَذا "    َيُضر ُه، َوَلِكنَّ هللاَ ا اَل يَ ن ْ
 َيُِب  ِمَن اْلَعاِمِل ِإَذا َعِمَل َأْن َُيِْسَن " 

 ضعيف جدا والحديث مرسل. إسناده  # قال المحقق:
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 يْهَا ي تَحْرِيمِ النُّفُوسِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَ بٌ فِعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَا الس ادِسُ وَالثَّلَاثُونَ مِنْ شُ 
 

 

بَاُن، َعِن اأْلَْعَمِش،  الرَّقِّي ، ثنا ُعب َْيُد هللِا ْبُن  َد ْبِن َعْبِداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيِد هللاِ  ْبُن َأمحَْ ِلي  عَ   َأْخرَبانَ   -  4945 ُموَسى، ثنا َشي ْ
ُ َعَليْ َريْ َرَة، َعِن اَأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب هُ   َعنْ  لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اْقرَتََب، أَف َْلَح َمْن َكفَّ َيَدُه، ٌل  ِه َوَسلََّم قَاَل: " َويْ لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  لَت َنَاَولُوهُ " لًَّقا اِبلث  َرايَّ  َأنَّ اْلِعْلَم َكاَن ُمعَ ْكِر، َوهللِا ِإنَّ ِمْنُكْم َلرَِجااًل َلوْ اْقرَتِبُوا اَي َبِِن فَ ر وٍخ ِإىَل الذِّ 
 رجاله ثقات. ده حقق: إسنا# قال الم

 

ثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َهَ   -  4948 بَاِن  احْلَاِفُظ،  اِن ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّدُ َحدَّ ثنا ََيََْي ْبُن   ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّي ْ
بْ  َواِن ََيََْي، ثنا  حُمَمَِّد  ْبُن  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسلَ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو  ْبنِ يْ ِصٍل،  ْبِن قَ ْيٍس، َعْن قُ رََّة  ْبُن رَبِيَعَة  ثنا َعائُِد  ْعُموٍص، دَ   َماَن، 

نَا النَِّبَّ   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَّةِ قَاَل: أَْلَفي ْ نَا؟ قَاَل: "    ُسوَل هللِا، َمااْلَوَداِع فَ ُقْلنَا: اَي رَ   َصلَّى اَّللَّ ُموا ِقيَأْعَهُد ِإلَْيُكْم َأْن تُ تَ ْعَهُد إِلَي ْ
َلًة، َخرْيٌ ِمْن أَْلِف َشْهٍر، َوحتَُ َراَم، َوَتُصوُموا رََمَضاَن، فَِإنَّ فِ الصَّاَلَة، َوتُ ْؤتُوا الزََّكاَة، َوحَتُج وا اْلب َْيَت احلَْ  َوَمالَهُ ّرُِموا َدَم اْلُمْسِلِم  يِه لَي ْ

  " َعةِ ْعَتِصُموا اِبهلِل َوالطَّاَعاِهِد ِإالَّ حِبَقِِّه، َوت َ َواْلمُ 
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

بَ   -  4962 أَبُو  ثَ نَا  ْبُن احلُْ َحدَّ َأمْحَُد  اْلَقاضِ ْكٍر  َعِديٍّ َسنْيِ  ْبُن  َعْبُد هللِا  َأمْحََد  أَبُو  ثنا  َعْبُد هللاِ   ي،  ثنا  ْبِن  احْلَاِفُظ،  ُموَسى  ْبُن   
ٌم اْلَفَزاِري ، َسَلَمةُ ْبُن اْلَعمَّاِر، أبَ ْو ُمْسلِ   ْفِص ْبِن َشْرَواَن، ثناْيُد هللِا ْبُن حَ ْورَِقي ، ثنا ُعب َ الدَّ َم نا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيْقِر الس كَِّري ، ثالصَّ 

، َعْن   ُ َعَليْ قَاَل: قَاَل َرسُ اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َعَلى َدِم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِبَشْطِر َن  ِه َوَسلََّم: " َمْن َأَعاوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ن َ   ِة هللِا " ْيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة: آِيٌس ِمْن َرمحَْ َكِلَمٍة ُكِتَب َبنْيَ َعي ْ

 . رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
 

َوِد، َبْكِر ْبُن َأيِب اأْلَسْ  اِكٍر، ثنا أَبُوْبُن حُمَمَِّد ْبِن شَ ُر فَ ِس ُهَو اأْلََصم ، ثنا َجعْ ُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاو َعْبِد هللِا احْلَافِ َوَأْخرَباََن أَبُ  - 4966
 اْسَتطَاَع  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمنِ هللِا َصلَّى اَّللَُّ   هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسولُ   َة، َعِن احْلََسِن، َعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبدِ ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَ تَادَ 

َأْن   اْمرِ   اَل ِمْنُكْم  ِمْن َدِم  ِمْلءُ َكفٍّ  اجْلَنَِّة  َوَبنْيَ  َنهُ  بَ ي ْ َا  ََيُوَل  يُ ْهرِيَقهُ َكَأَّنَّ َأْن  ُمْسِلٍم  لِ ٍئ  تَ َعرََّض  ِبِه َدَجاَجًة، ُكلََّما  ِمْن َيْذَبُح  بَاٍب 
َنُه، َوَمِن اسْ ِة َحاَل هللاُ أَبْ َواِب اجْلَنَّ  َنهُ َوبَ ي ْ  ْنَساِن َبطُْنهُ "  بَْطِنِه ِإالَّ طَيِّبًا، فَِإنَّ َأوََّل َما يُ ْنِِتُ ِمَن اإْلِ  يف َتطَاَع َأْن اَل َيَْعَل  بَ ي ْ

 ، َوالصَِّحيُح َمْوقُوفٌ بُو َكاِمٍل، َعْن َأيِب َعَوانََة َمْرفُوًعاوََكَذِلَك َرَواهُ أَ 
 صحيح. المحقق: إسناده ال # ق

 

ََيََْي، ثنا َبْكٍر، ثنا ََيََْي ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  َق، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو  َحا سْ يِب إِ بُو زََكرايَّ ْبُن أَ َأْخرَباََن أَ   -  4967
ْبُن ُمْسلِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى الرَّازِ  ِبٍت، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َثَ   ِب، َعْن َحبِيِب ْبِن َأيِب ِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَّ ٍم اْْلَِفاُف، عَ ي ، ثنا َعطَاءُ 

ُ عَ قَاَل: قُِتَل اِبْلَمِديَنِة قَتِيٌل عَ  ُ َعَلْيهِ   ، َفَصِعَد النَِّب  َصلَّىَلْيِه َوَسلََّم، مَلْ يُ ْعَلْم َمْن قَ ت ََلهُ َلى َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم اْلِمْنرَبَ    اَّللَّ
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قَ ْتِل اْمِرٍئ لََعذَّهَبُُم هللاُ، َع َأْهُل السََّماِء َواأْلَْرِض َعَلى  قَِتيٌل َوَأاَن ِفيُكْم، َواَل يُ ْعَلُم َمْن قَ ت ََلُه، َلِو اْجَتمَ َل  : " أَي  َها النَّاُس، قُتِ فَ َقالَ 
 ْن يَ ْفَعَل َما َيَشاءُ " ِإالَّ أَ 

 حسن.قال المحقق: إسناده # 
 

أَبُ   -  4970 اْلَعَلوِ َحدَّثَ نَا  احْلََسِن  ثنا أَبُو  أَ   أاني ،  و  النََّسِوي ،  َثَمَة، ثنا اْلَقابُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد  ْبُن َأيِب َخي ْ ْبُن  َبْكِر  ِسُم 
اَض ْبَن َغْنٍم، قَاَل: يَ اٍب، َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ عِ ْبِن يَزِيَد، َعِن اْبِن ِشهَ  ٍد، َعْن يُوُنسَ ٍح، َعِن اللَّْيِث ْبِن َسعْ َساَلٍم، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصالِ 

ُ َعلَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نْ يَا "  ِذيَن يُ َعذِّبُوَن النَّاسَ زَّ َوَجلَّ يُ َعذُِّب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة الَّ ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ عَ َسَِ  يف الد 
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

 

َنَة، َعْن   ِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُسْفيَانُ ُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن حَ ُن فُوَرٍك، أان َعبْ  بْ ْكرِ َأْخرَباََن أَبُو بَ   -  4971 ْبُن ُعي َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأَشدَّ  َصلَّ ، قَاَل: قَاَل النَِّب   ، َعْن َخاِلِد ْبِن اْلَولِيدِ اِلِد ْبِن َحِكيمٍ َعْن َأيِب جنَِيٍح، َعْن خَ   َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، ى اَّللَّ

  َعَذااًب يف الد نْ يَا " يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأَشد ُهْم لِلنَّاسِ النَّاِس َعَذااًب  
 رجاله موثقون. اده # قال المحقق: إسن

 

ُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل،  ْبِد اْلَعزِيِز، ثنا أَبُو َغسَّاَن َمالِ عَ ، أان َعِلي  ْبُن  ِوي  رَ و َعِليٍّ الرَّفَّاءُ اْلقَ  أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُ ْخرَبانَ أَ   -  4974
وا  د يُبوا الدَّاِعَي، َواَل تَ رُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأجِ هللِا َصلَّى اَّللَُّ هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َعْبِد    ثنا ِإْسَرائِيُل،

 اْْلَِديََّة، َواَل َتْضرِبُوا النَّاَس أَِو اْلُمْسِلِمنَي "
 خ المؤلف. رجاله موثقون غير شي# قال المحقق: إسناده 

 

ا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، ثنا  ُة، ثنْدبَ هُ  َأمْحََد، ثنا مَِّد ْبنِ ُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا اْلَعْوِدي  ْبُن حمَُ َأمحَْ مْحََد ْبِن َعْبِداَن، أان َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن أَ  - 4975
ُ َعَلْيِه وَ َحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اثَِد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن رَُجٍل ِمِن َأصْ ْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َمرْ حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، عَ  َسلََّم  َّللَّ

ُ َعَليْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل    َوِستِّنَي، َولِْلَقاتِِل ُجْزًءا " َوَسلََّم: " ُقِسَمِت النَّاُر َسْبِعنَي ُجْزًءا ِلْْلِمِر ِتْسَعةً ِه هللِا َصلَّى اَّللَّ
 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده # 

 

ُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن  هللِا بْ  َلْيَماَن، ثنا َعْبدُ سُ  نُ يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع بْ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن اِفُظ، ثنا أَ َعْبِد هللِا احلَْ  اَن أَبُوَأْخربََ  - 4977
ُ َعلَ أْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرسُ ُن أََنٍس، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اَماِلُك بْ  هُ  اَل: " الَِّذي ََيُْنُق نَ ْفسَ ْيِه َوَسلََّم قَ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اِر " َعُن نَ ْفَسهُ َيْطُعُن نَ ْفَسهُ يف النَّ اِر، َوالَِّذي يَ ْقَتِحُم يَ ْقَتِحُم يف النَّاِر، َوالَِّذي يَطْ لنَّ ََيُْنُق نَ ْفَسهُ يف ا
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
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 هَا ف فِ عَنْ عَ لتَّ  فِي تَحْرِيمِ الْفُرُوجِ، وَمَا يَجِبُ مِنَ ا  شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ ثَّلَاثُونَ مِنْ الس ابِعُ وَال 
 

 

أَبُو احلَْ   -  4981 ْبُن َعْبدِ َأْخرَباََن  إِ   َسِن َعِلي   ْبِن  ْبنُ هللِا  ثنا حُمَمَُّد   ، َوأَ   بْ َراِهيَم اْْلَاِِشِي  الرَّزَّاُز، ح،  ْبُن  ْخرَباََن أَبُو  َعْمرٍو  احْلَُسنْيِ 
ْبُن حمَُ ِبْشَراَن، أان َأمْحَُد  أَبُو َسْهٍل  ْبِن َعبْ   ْبِن زِ هللاِ   دِ مَِّد  َأيِب طَ   ْبُن  ثنا ََيََْي  اْلَغفَّااَيٍد،  ْبُن َعْبِد  اْلَعوَّاُم ْبُن اِلٍب، أان َعْمُرو  ثنا  ِر، 

َثِِن  ُمْدِرٍك، َعنْ   َحْوَشٍب، َحدَّ ْبُن  زُْرَعَة،    َعِلي   قَاَل:  َأيِب  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  اَّللَُّ َعْن  َرُسوُل هللِا َصلَّى  َوسَ قَاَل  َعَلْيِه  امَ لَّ   ِإنَّ   " إْلِميَاَن : 
 ِإْن ََتَب رُدَّ َعَلْيِه "ْبُد نُزَِع ِمْنهُ ِسْراَبُل اإْلِميَاُن، فَ  هللاُ َمْن َيَشاُء، فَِإَذا َزََّن اْلعَ ِسْراَبٌل ُيَسْربِلُهُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احلُْ   َأْخرَبانَ   -  4982 َعِليٍّ  الر  أَبُو  ْبُن حُمَمٍَّد  احْلَُسنْيُ  ابَ وذْ َسنْيُ  ْبِن  ِري ، أان  احْلََسِن  َحاتٍِ  ْبُن  أَبُو  أان  ْبُن  أَي وَب الط وِسي ،  حُمَمَُّد 
 َريْ َرةَ ْن َأيِب هُ عَ   ٍح،َعْن َأيِب َصالِ   َعِن اْلَقْعَقاِع، َأْخرَبَُه،َأْخرَبَِن اْبُن َعْجاَلَن،     ْبُن أَي وَب،ُن َأيِب َمْرمَيَ، أان ََيََْي ِإْدرِيَس الرَّاِزي ، ثنا ابْ 

َعْن قَ ْوِل، َعَلْيِه وَ َرُسوِل هللِا َصلَّى ا  َوَسأََلهُ   ُ َوُهَو ُمؤْ َّللَّ يَ ْزِن الزَّاِن  اإْلِ َسلََّم: " اَل  َيُكوُن  قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة:  ميَاُن ِمْنُه،  ِمٌن "، فَأَْيَن 
 زََع رََجَع ِإلَْيِه.  ََتَب َون َ ِإنْ فَ  فَ ْوَق رَْأِسِه،  َهَكَذا، َوقَاَل ِبَكفَّْيهِ َيُكونُ 
َا َأرَاَد وَ شَّْيُخ قَاَل ال  ِمْن ِإميَانِِه " هللاُ َأْعَلُم َقْدَر َما نَ َقَص اِبلّزاَِن َأمْحَُد: " َوِإَّنَّ

 حسن. قق: إسناده# قال المح
 

نا  : ثنا ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثَحاقَ ِإسْ   ، قَاَل ِإَْسَاِعيُل ْبنُ  الصَّفَّارُ ْيدٍ ب َ ان َأمْحَُد ْبُن عُ ُن َأمْحََد ْبِن َعْبِداَن، أَأْخرَباََن َعِلي  بْ   -  4984
، َعنْ  اٌد َعْن َسِعيٍد اجْلَُرْيِريِّ اْبِن    َشدَّ َنْضَرَة، َعِن  ، َشبَاَب قُ َرْيشٍ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " ايَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعبَّاٍس، قَاَل:  َأيِب 

 َة " َحِفَظ هللاُ َلهُ فَ ْرَجهُ َدَخَل اجْلَنَّ َجُكْم اَل تَ ْزنُوا، َأاَل َمْن ظُوا فُ ُرو ْحفَ ا
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

ِضي، ثنا َعِلي  ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقا يلُ اعِ َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَسَْ  ْبِن َعْبِداَن، أانَسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد  َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   - 4988
ُ عَ   َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبنِ   َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو،   حُمَمٍَّد، َعنْ َعْبِد هللِا، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبنُ   ْبنُ  َلْيِه َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

هللاُ ْن َكِمَه َأْعًمى َعِن السَّبِيِل، َولََعَن   َُتُوَم اأْلَْرِض، َولََعَن هللاُ مَ  َغرْيَ َمَوالِيِه، َولََعَن هللاُ َمْن َغريََّ ىلَّ وَ َوَسلََّم قَاَل: " لََعَن هللاُ َمْن ت َ 
 َث َمرَّاتٍ ِمَل َعَمَل قَ ْوِم لُوٍط " َثاَل  َمْن عَ  هللاُ َعنَ ى هَبِيَمٍة، َولَ لََعَن هللاُ َمْن َوَقَع َعلَ َمْن َذَبَح ِلَغرْيِ هللِا، وَ   ، َولََعَن هللاُ َمْن َلَعَن َواِلَدْيهِ 

 ثقات. رجاله  # قال المحقق: إسناده 
 

ان  ، أ يمَ اهِ ُن ِإبْ رَ ِميِد الصَّغَاِن ، ثنا ِإْسَحاُق بْ مَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد احلَْ  هللِا حمَُ احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبدِ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  4990
ْعتُ ْن ِعيَسى ْبِن ِحطَّاَن، َعْن َعِليِّ ْبِن طَ َعاِصٍم، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َساَلٍم، عَ   َعْبُد الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر، َعنْ    َل هللاِ َرُسو   ْلٍق، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ    هللاَ اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احْلَقِّ " َتَْتُوا النَِّساَء يف اْستَاِهِهنَّ، ِإنَّ   َواَل وُل: " ِإَذا قَاَء َأَحدُُكْم فَ ْلي َت ََوضَّْأ، َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 



394 

 

َثِِن   - 5000 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " تِْلكَ َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ   ْن أَبِيِه،َعْيٍب، عَ  َعْمُرو ْبُن شُ َوَحدَّ ةُ الص ْغَرى  وِطيَّ لل   ا لَّى اَّللَّ
 " 

 صحيح.  # قال المحقق: إسناده
 

، ثنا َعْبُد الصََّمِد بْ اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ   َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  5001 نا اْبُن َأيِب َعْبِد هللِا الدَِّمْشِقي ، ثنا ُدَحْيٌم، ث  نُ يٍّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب   نُ  بْ ُفَدْيٍك، َحدََّثِِن حُمَمَّدُ  ُيْصِبُحوَن يف  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْربَ َعٌة   ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َساَلٍم اْْلَُزاِعي 

ِقيَل: َمْن ُهْم اَي َرُسوَل   -َحدُِّث  ْلمُ  ا َشكَّ   -َسَخِطِه "   َغَضِبِه َوُيْصِبُحوَن يف  َسَخِط هللِا، أَْو مُيُْسوَن يف َومُيُْسوَن يف    َغِضِب هللاِ 
 الرَُّجَل "  ْلَبِهيَمَة، َوالَِّذي َيَِْت الَِّذي َيَِْت االنَِّساِء اِبلّرَِجاِل، وَ   َجاِل اِبلنَِّساِء، َواْلُمَتَشبَِّهاُت ِمنَ ؟ قَاَل: " اْلُمَتَشبُِّهوَن ِمَن الرِّ هللاِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن الصَّْلِت، ثنا هللِا، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ الْ رَباََن َعِليٌّ، أان احْلَُسنْيُ، أان َعْبدُ خْ أَ   - 5016  ِبْشُر ْبُن ُعَمارََة، َعنْ   ِعْجِلي 
 اَل: " َأْداَبِر الّرَِجاِل " [ قَ 80راف: ألع]ا وَن اْلَفاِحَشَة{اٍس، يف قَ ْولِِه: }َأَتَْتُ ِن الضَّحَّاِك، َعِن اْبِن َعبَّ َأيِب َرْوٍق، عَ 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
 

ِن ، ثنا ُد ْبُن خَمَْلٍد الصَّْيَداَل ِكي ، ثنا أَبُو ُشَجاٍع َأمحَْ ْلَقاِسِم اْلَعتَ و َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن ااَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُ َأْخربََ   -  5026
ثناْبُن ُسَليْ   يمُ اهِ ِإبْ رَ  ُت،  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرسُ حْلََكمِ َعْبُد ا  َماَن الزَّايَّ  ُ ُوِقَي َشرَّ َلْقَلقِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِه،  " َمْن 

َقَبِه،  : فَاْلَفْرُج ". َقُبُه: فَاْلَفُم، َوَذْبَذبُهُ اُن، َوقَ ب ْ سَ اللِّ ا لَْقَلُقُه: فَ لشَّرَّ ُكلَّهُ ". قَاَل: َأمَّ َوَذْبَذِبِه، فَ َقْد ُوِقَي ا َوقَ ب ْ
  " يِث، َويف ِإْسنَاِدِه َضْعفٌ ُد: " َهَكَذا َوَجْدتُهُ َمْوُصواًل اِبحْلَدِ قَاَل الشَّْيُخ َأمحَْ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اأْلَْشَعِث، ِِبِْصرَ ا حُمَمَُّد َد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثن محَْ أَ   بُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو رَباََن أَ َأخْ   - 5032
، ثنا يَزِيُد ْبُن هَ اْلَمِلِك الدَّقِ  ُ ابًّ أََتى  َشا   اَمَة، َأنَّ َفًّت  ْبُن َعاِمٍر، َعْن َأيِب أُمَ ُر ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ُسَلْيمُ ارُوَن، ثنا َجرِييِقي  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

الّزاَِن؟ قَاَل: َفَصاَح    ِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا،َعَليْ  ِبِه َوقَالُوا: مَ َأَتََْذُن يل يف  َمْه، فَ َقاَل  اْلَقْوُم  ُ عَ ْه  َلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل  َقرِيبًا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّ   ّتَّ َكانَ  حَ انَ  َواْدنُْه " َفدَ َوَسلََّم: " أَِقر وهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ َم: "  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

هُ أِلُمََّهاَِتِْم  َم: " َواَل النَّاُس َيُِب ونَ ْيِه َوَسلَّ َعلَ    َصلَّى اَّللَُّ  ِفَداَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ  َرُسوَل هللِا، َجَعَلِِن هللاُ " فَ َقاَل: اَل ايَ  َأحتُِب هُ أِلُمَِّك؟
ِحب هُ لِب َنَاَِتِْم " قَاَل: " فَ تُ   " َواَل النَّاُس َيُِب ونَهُ    ِفَداَك، قَاَل: ُسوَل هللِا، َجَعَلِِن هللاُ ب هُ اِلبْ َنِتَك؟ " قَاَل: اَل َوهللِا اَي رَ " قَاَل: " أَفَ ُتحِ 

ِفَداَك، قَاَل: " َواَل النَّاهللِا اَي َرُسوَل هللِا، َجَعلَ اَل: اَل وَ " قَ ؟  أِلُْخِتكَ    َر احْلَِديَث يف اْلَعمَّةِ ُثَّ ذَكَ   -ُس َيُِب ونَهُ أِلََخَواَِتِْم "  ِِن هللاُ 
يَ هللِا َصلَّ   ولُ سُ قَاَل: فَ َوَضَع رَ ُسوَل هللِا، ادُْع هللاَ يل،  قَاَل: فَ َقاَل اَي رَ   -َذِلَك  َواْْلَالَِة كَ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َعَلْيِه ُثَّ قَاَل: "  ى اَّللَّ َدهُ 
نْ اللُهمَّ اغْ  ْر قَ ْلَبُه، َوَحصِّ   َشْيٍء بَ ْعدُ  يَ ْلَتِفُت ِإىَل فَ ْرَجهُ " قَاَل: َفَكاَن اَل  ِفْر َذنْ َبُه، َوطَهِّ

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
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  ُن يُوُسَف اْلَقْزِويِِن ، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ  ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، ثنا يَ ْعُقوُب بْ ْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ احْلَاِفُظ، أان أَبُو بَ   هللاِ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  5033
ُيْشرَتَى الثََّمُر َحّتَّ  هللِا َأْن  ُل  ُسو ، قَاَل: َنَى رَ ْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  قَ ْيٍس، َعْن َِسَاٍك، َعْن عِ َعْمُرو ْبُن َأيِب َسِعيِد ْبِن َساَبٍق، ثنا  

 ِسِهْم ِكتَاَب هللِا " الّراَِب يف قَ ْريٍَة فَ َقْد َحل وا أِبَنْ فُ َم، َوقَاَل: " ِإَذا ظََهَر الّزاَِن وَ يُْطعِ 
 رجاله موثقون. قق: إسناده المح # قال

 

َعْبدِ َأْخربََ   -  5034 أَبُو  َأْخرَبَِن  اَن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َهانِ مَّ حمَُ   ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  َأمْحَدُ ُد  ثنا  َثِِن حمَُ   ٍئ،  َماِلٍك، َحدَّ ْبِن  َسْهِل  ْبُن ْبُن  مَُّد 
، قَاَل: رَ ُعمَ ِفٍع، َعِن اْبِن  مَُّد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن انَ َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، ثنا حمَُ   فَّاُر، ثنا أَبُواحْلََسُن ْبُن َعِليٍّ الصَّ ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِري ، ثنا  

 اْلَفْقَر " َعَلْيِه َوَسلََّم: " الّزاَِن يُوِرُث  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَ 
 رف حاله. فيه من لم نع# قال المحقق: إسناده 

 

، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن،َمالِيِِن ، أان أَبُو َأمحَْ  أَبُو َسْعٍد الْ َأْخرَبانَ   - 5035 ْبُن ْرَمَلُة، ثنا اْبُن َوْهٍب، ثنا اْلَماِضُي حَ   ثنا  َد ْبُن َعِديٍّ
 اْلَفْقَر " َم قَاَل: " الّزاَِن يُوِرُث  َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ٍث، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ حُمَمٍَّد أَبُو َمْسُعوٍد، َعْن لَيْ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَا  -  5041 ٍر، ْعمَ ُد الرَّزَّاِق، َعْن مَ ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعبْ   فَّاُر، ثنا َأمْحَدُ َن، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ َأْخرَباََنهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن الز َبرْيِ، َأنَّ عَ  نََّة " قَالُوا: َوَما ِهَي اَي  : " َمْن َضِمَن يل ِستًّا َضِمْنُت َلهُ اجلَْ الَ قَ    النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُتِمَن أَ َوِإَذا َوَعَد َأجْنََز، وَ  َل هللِا؟ قَاَل: " َمْن ِإَذا َحدََّث َصَدَق،َرُسو  َأْو  -هُ َوَحِفَظ فَ ْرَجُه، وََكفَّ َيدَ دَّى، َوَمْن َغضَّ َبَصَرُه، ِإَذا ائ ْ
 "  -هُ ْفسَ ن َ  قَاَل:

 ه منقطع. رجاله ثقات لكن # قال المحقق: إسناده 
 

، أان أَبُو َجْعَفرٍ َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبدِ   - 5042 اِزي ، ثنا َسِعيُد ْبُن زِي ، ثنا أَبُو زُْرَعَة الرَّ ِن َسِعيٍد الرَّا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بْ  الرَّمْحَِن الس َلِمي 
ُ َعَلْيِه وَ َنْضَرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَ   ، ثنا اجْلَُرْيِري ، َعْن َأيِب ُن َسِعيدٍ  بْ ادُ ْيَماَن، ثنا َشدَّ ُسلَ  َسلََّم: " اَي  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اجْلَنَّةُ "  َمْن َحِفَظ فَ ْرَجهُ فَ َلهُ ُروَجُكْم َواَل تَ ْزنُوا، َأاَل ٍش، اْحَفظُوا ف ُ َشبَاَب قُ َريْ 
 ضعيف. محقق: إسناده لل ا# قا

 

، َعْن  ْلَحَة اأْلَْعَمىأَبُو َداُوَد، ثنا أَبُو طَ   ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا  أان َعْبُد هللاِ و َبْكِر ْبُن فُوَرٍك،  َوَأْخرَباََن أَبُ   -  5043
َسلََّم هللاُ َلهُ     قُ َرْيٍش، اَل تَ ْزنُوا، فَِإنَّهُ َمنْ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي فَ ت َيَانَ   اَّللَُّ   ىَصلَّ َرُسوُل هللِا    لَ ِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَارَُجٍل َقْد ََسَّاُه، عَ 
 َة " َشبَابَهُ َدَخَل اجْلَنَّ 
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َماَن، َعِن اْلُمبَاَرِك، َعْن َأيِب قَُماٍش، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَليْ   اْبنُ نا  ، ثُن ُعب َْيدٍ َد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  5048
 َعَلْيِه  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل:، َعِن اْلَقاِسمِ ، َعْن َعِليِّ ْبِن يَزِيدَ ْبِن أَي وَب، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن زَْحرٍ ََيََْي  

 ََتَا يف قَ ْلِبِه ". "   َأْحَدَث هللاُ َلهُ ِعبَاَدًة يَُِد َحاَلوَ ِن اْمَرأٍَة ُثَّ َصَرَف َبَصَرهُ ِإالَّ ْن ُمْسِلٍم نَظََر ِإىَل حَمَاسِ : " َما مِ مَ َسلَّ وَ 
َا َأرَاَد ِإْن َصحَّ َوهللاُ َأْعَلُم َأنْ َواهُ َجَاَعٌة، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، َوإِ رَ وَ  َها ِمْن َغرْيِ َقْصٍد، ف َ ي َ  َّنَّ َها تَ َور ًعا، َقَع َبَصُرهُ َعَلي ْ َيْصِرُف َبَصَرهُ َعن ْ
 َأوَِّل َنْظَرٍة "  ضَّ طََرفَهُ يف فَ َقاَل يف احْلَِديِث " فَ غَ َرَواهُ بَ ْعُضُهْم، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك وَ 

 ضعيف.  قق: إسناده# قال المح
 

 نا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ُسْفيَاُن، َعنْ ريََوْيِه، أان َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثو اْلَفْضِل ْبُن َخَِ ُن قَ تَاَدَة، أان أَبُ بْ   رِ َأْخرَباََن أَبُو َنصْ   -  5051
 َجَواُز  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اإْلُِثُْ لَّى اَّللَُّ  صَ : قَاَل َرُسوُل هللاِ يِه، قَاَل: قَاَل َعْبُد هللاِ مْحَِن ْبِن يَزِيَد، َعْن أَبِ ْبِن َعْبِد الرَّ َمْنُصوٍر، َعْن حُمَمَِّد 

 ٍة ِإالَّ َولِلشَّْيطَاِن ِفيَها َمْطَمٌع " اْلُقلُوِب، َوَما ِمْن َنْظرَ 
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 َأيِب َدارٍِم، ثنا َأمْحَُد ْبُن ائُِغ، اِبْلُكوَفِة، ثنا َأيِب َبْكِر ْبنِ الصَّ   َعِليٍّ   اِفُظ، أان َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  5053
َأى َرُسوُل هللِا ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: رَ  ْبِن َساَلٍم، َعْن َعْبِد ، َعْن َعْبِد هللاِ ْفيَاُن، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، ثنا قَِبيَصُة، ثنا سُ َحازِ 
ُ عَ لَّ صَ  هللاِ  نَ ْعَجب َْتُه، فَأََتى َسْوَدَة َوِهَي َتصْ َلْيِه َوَسلََّم اْمَرَأًة فَأَ ى اَّللَّ ا   قَاَل: " َأمي َ ُه، فَ َقَضى َحاَجَتُه، ُثَّ َنُع ِطيبًا َوِعْنَدَها ِنْسَوٌة، فََأْخَلي ْ

فَأَ  اْمَرأًَة  رََأى  َأْهَلهُ رَُجٍل  فَ ْليَْأِت  َمَعَهاْعَجب َْتهُ  فَِإنَّ  الَِّذي مَ ْثلُ مِ   ،  ِإسْ   َعَها "  أَْيًضا  إِ َورَفَ َعهُ  َأيِب  َعْن  فَ َرَواهُ َرائِيُل،  ْبُن   ْسَحاَق  ََيََْي 
، َوأَبُو نُ َعيْ َسِعيٍد، َوَعْبُد الرَّمْحَِن بْ  يَصُة، َعْن ََي َوقَبِ َيَْ هُ ِد هللِا، فَ َرَواْؤيَِة َمْوقُوفًا َعَلى َعبْ ْن ُسْفيَاَن ُدوَن ِقصَِّة الر  ٍم ُكل ُهْم، عَ ُن َمْهِديٍّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمحَْ ُسْفيَاَن، َعْن َأيِب   اًل  َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرسَ ِن الس َلِميِّ
 واه. # قال المحقق: إسناده 

 

ن  ْعَماِن،  ِن َحْرٍب، ثنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن الُد ْبُن غَاِلِب بْ اَذ اْلَعْدُل، ثنا حُمَمَّ شَ محَْ ٍر اْلَفِقيُه، أان َعِلي  ْبُن  اَن أَبُو طَاهِ َأْخربََ   -  5056
أَةٍ َعَلى اْمرَ ٌل  جُ " اَل يَْدُخْل رَ    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعِن اْبِن َعبَّاْمرٍو، َعْن َأيِب َمْعَبٍد،  ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن عَ 

َا نَْدُخُل َعلَْيِهنَّ لُِيْطِعْمن َنَاٍم " قَاَل: فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا،  ِإالَّ َوَمَعَها ُذو حَمْرَ  ئًا؟ فَ َقاَل النَِّب    ِإَّنَّ ُ عَ   َشي ْ َلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  َصلَّى اَّللَّ
 َعاىَل َمَعهُ "  َل فَ ْلي َْعَلْم َأنَّ هللاَ ت َ َدخَ 
 ّرَِوااَيِت " احْلَِديِث مَلْ َأِجْدَها يف َسائِِر الالشَّْيُخ: " َهِذِه الّزاَِيَدةُ يف َهَذا  َل قَا

 . رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
 

َأْخرَبانَ   -  5058 اْبُن َعْبَداَن، أانَوَقْد  ْبُن ُعب َْيدٍ   هُ  ْبُن خَمَْلٍد احلَْ َأمْحَُد  احْلََسُن  ثنا  َْتْتَاٌم،  ثنا  ثنا َعاِصمُ ْضرَ ،  ثنا ِمي ،  ْبُن ِهاَلٍل،   
ُ َعَلْيهِ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ وُب، قَاَل: َأظُن هُ َعْن حُمَمَِّد ْبنِ أَي   ْلَمْرَأةُ ِإالَّ  َوَسلََّم: " اَل ُتَساِفِر اى اَّللَّ

َها إِ ُل  خَ َرٌم، َواَل يُدْ َوَمَعَها حمَْ  َا نَْدُخلُ الَّ َوِعْنَدَها حَمَْرٌم " قُ ْلَعَلي ْ ْدُخْل َأَحدُُكْم  َعَلْيِهنَّ لُِيْطِعْمن َنَا؟ قَاَل: " فَ ْليَ ُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإَّنَّ
 ْم َأنَّ هللاَ يَ َراهُ "  ُخُل، َولِي َْعلَ ِحنَي َيدْ 
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  احْلَِديِث قَاَل: َأظُن هُ ا يف َكذَ 
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َعْبِد هللاِ   -  5060 أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  َعِلي   ثنا  احْلَاِفُظ،  ثنمَحْشَ     َسَلَمَة،  ْبُن  َأمْحَُد  أان  اْلَعْدُل،  احْلَُسنْيُ اذَ  اٍد  َشدَّ أَبُو  َنْصٍر   ا  ْبُن 
، َوأَفَاَدِن َعْنهُ اْلُْ  يِّ اَل: ُكْنُت ِعْنَد اأْلَْعَمِش َويف احلَْ  ْبِن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، قَ  احْلَُسنْيِ ْبنُ   ِطي ، ثنا َعِلي  َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد الّرابَ   َزاِعي 

يُ َقاُل َْلَا هبَْ  يَلٌة  أَنْ َجارِيٌَة جَِ َها،  نَانَُة، قَاَل: َجَعْلُت  ِإلَي ْ نَ ظُُر  أَْيَن  اأْلَْعَمُش:  ِإىَل فَ َقاَل  َنظَْرُت  َثِِن  حَ   َل:هَبْنَانََة، قَا  ظَْرَت؟ قُ ْلُت:  دَّ
  ائَِنةُ اأْلَْعنُيِ َما َُتِْفي الص ُدوُر " خَ [ اأْلَْعنُيِ وَ 19}يَ ْعَلُم َخائَِنَة{ ]غافر:  َعبَّاٍس يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ  ِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن  سَ 

َها أَتَ ْزِن أَ  َذا أَْنتَ  إِ ورُ ا َُتِْفي الص دُ َها تُرِيُد اْْلِيَانََة، َومَ ِإَذا أَْنَت َنظَْرَت ِإلَي ْ   ْم اَل، َوهللاُ يَ ْقِضي اِبحْلَقِّ " َقَدْرَت َعَلي ْ
 و َحاتٍِ " ُن ُمْسِلِم ْبِن َدارََة َوأَبُ يِث حُمَمَُّد بْ َسأََلِِن َعْن َهَذا احْلَدِ  اَل أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة: "قَ 
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َأمْحََد، ثنا حُمَمَّ أَ وَ   -  5064  ْبُن  اْلُمرْ ْخرَباََن َعِلي   ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َصاِلٍح  بَزِ ُد  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ِإْسَحاُق ْبُن  ثنا  ْبُن  ِسي،  ُمْسِلُم  يٍع، ثنا 
َبَة، ذََكَرهُ  قُ ت َ  ُ َعلَ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: ِإنَّ رَ ي ْ ْضرَ َورََواهُ ي َ ى،  ْيِه َوَسلََّم نََ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمي ، َعْن َداُوَد َوزَاَد، ِإَذا ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق احلَْ

ن َ ْقب ََلْتكَ ِإَذا اْست َ " ، َعْن َداُوَد، ْقب ََلتَاُه. َوَرَواهُ يُوُسُف ْبُن اْلَفَرقِ اْست َ    "ُهَما، ُخْذ مَيَْنًة َأْو َيَسَرةً  اْلَمْرَأََتِن َفاَل َْتُرَّ بَ ي ْ
 ُد َهَذا، َوِبِه يُ ْعَرفُ اوُ  دَ بِهِ تَ َفرََّد 
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ُد  ْعِِن احْلَْنظَِليَّ، أان َعبْ ِد السَّاَلِم، ثنا ِإْسَحاُق ي َ مَُّد ْبُن َعبْ ايَّ اْلَعْنرَبِي ، ثنا حمَُ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو زََكرِ َأْخرَباََن أَ   -  5067
ِإْسَحاَق، َعْن محَُ   ث َّْوِري ،ال  أانالرَّزَّاِق،   َأيِب  ْبِن َعْبِد هللِا السَُّلويل ، عَ َعْن  َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ عَ ْيِد  ْبِن  ْنُه، قَاَل: " َكاَن  ْن َعِليِّ 

َها   زَي ََّنْت َلهُ نَ ْفَسَها، ف َ َصْوَمَعِتِه، َوِإنَّ اْمَرأَةً يَ ت ََعبَُّد يف    رَاِهبٌ  ت ُ   َءهُ َلْت، َفَجامَ َفحَ َوَقَع َعَلي ْ ُْم ِإْن ظَهَ الشَّْيطَاُن فَ َقاَل: اق ْ ُروا  ْلَها فَِإنَّ
َوَذَهُبوا  اف َْتَضْحَت، فَ َقت ََلَها َوَدفَ ن ََها، َفَجاءُ   َعَلْيكَ  َنَماوهُ فََأَخُذوهُ  ا   بِِه، فَ ب َي ْ ي زَي َّْنُت لشَّْيطَاُن قَاَل: َأاَن الَّذِ ُهْم مَيُْشوَن ِإْذ َجاَءهُ 

ّنِ ْر فَ َلمَّا َكَفَر قَاَل إِ ِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلْلِْنَساِن اْكفُ فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َكَمثَ   ْجَدًة أجُْنَِك، َفَسَجَد لَُه، ُجْد يل سَ اسْ ، فَ َلكَ 
 [ " اآْليَةَ 16َك{ ]احلشر: بَِريٌء ِمنْ 
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، ثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيلَ  ْبُن مَحَْشاَذ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِلي  ا أَ نَ ث َ َحدَّ   -  5068 ، ثنا َداُوُد  السَُّدوِسي 
الْ  َأيِب  َعلِ ْبُن  ثنا  ِعْكرِ ُفرَاِت،  َعْن  َأمْحََر،  ْبِن  أَ يِّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َهِذهِ َمَة،  َتاَل  انَّهُ  }َواَل آْل   اجْلَاهِ يََة:  َترَب َج  َترَبَّْجَن  اأْلُوىَل{    ِليَِّة 

قَاَل:  33]األحزاب:   أَلْ [  َوِإْدرِيَس  نُوٍح  َبنْيَ  ِفيَما  َبْطَننْيِ " َكاَنْت  َوِإنَّ  َسَنٍة،  آدَ ُف  َوَلِد  ِمْن  َيْسُكنُ   َأَحُدُِهَا  السَّْهَل   َم َكاَن 
َتى   الّرَِجاِل َدَماَمٌة، َوِإنَّ ِإبِْليَس أَ وََكاَنْت ِنَساءُ السَّْهِل ِصبَاًحا َويف ًحا َويف النَِّساِء َدَماَمٌة،  َبِل ِصبَاجلَْ  ا، وََكاَن رَِجالُ َواآْلَخُر اجْلََبلَ 

ِة، َوِإنَّ  َتِمُعوَن إِلَْيِه يف السَّنَ ا ِعيًدا يَْ ُذو  ِمث َْلُه، فَاَتََّ  َصْوٌت مَلْ َيْسَمِع النَّاسُ ُغاَلٍم َدَعاُه، َفَجاَء ِفيهِ  ْهِل يف ُصورَةِ رَُجاًل ِمْن َأْهِل السَّ 
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َك، فَ َتَحوَّلُوا إِلَْيِهنَّ  َحابَهُ فََأْخرَبَُهْم ِبَذلِ نَّ، فَأََتى َأصْ َأى النَِّساَء َوَصبَاَحت َهُ  َهَجَم َعَلْيِهْم َوُهْم يف ِعيِدِهْم، فَ رَ رَُجاًل ِمْن َأْهِل اجْلََبلِ 
 [ " 33ألحزاب: ْجَن َترَب َج اجْلَاِهِليَِّة اأْلُوىَل{ ]اْوُل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل َترَبَّ ْلَفاِحَشةُ ِفيِهنَّ، َفَذِلَك ق َ ظََهَرِت ا، فَ نَّ َونَ َزلُوا َمَعهُ 

 حسن.إسناده # قال المحقق: 
 

اُد ْبُن  ْسَفاِطي ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَليْ نا اأْلَ ، ثدٍ ُد ْبُن ُعب َيْ مْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن أَ   -  5072 َماَن النََّشِطي ، ثنا َشدَّ
الرَّاِسِب ، َعِن اجلُْ سَ  أَبُو طَْلَحَة  اْلعَ ِعيٍد  َأيِب  ، َعْن  َمْعقِ َرْيرِيِّ عْ اَلِء، َعْن  َيَساٍر قَاَل: َسَِ ْبِن   مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ِل 
ُلَغ اْلعَ ْن َيُكوَن يف رَْأِس رَُجٍل مُ ُقوُل: " أَلَ ي َ   َسْت َلهُ ِِبَْحَرٍم " ْظَم َخرْيٌ ِمْن َأْن َْتَسَّهُ اْمَرأٌَة لَيْ ُشٌط ِمْن َحِديٍد َحّتَّ يَ ب ْ

 ضعيف. محقق: إسناده ل ال# قا
 

اْلَقطَّاُن، َوأَبُو   حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ   و احْلَُسنْيِ  ْبِن بُ ْرَهاَن، َوأَبُ َسنْيُ ْبُن ُعَمرَ احلُْ  ِري ، َوأَبُو َعْبِد هللاِ و َعِليٍّ الر وَذابَ َأْخرَباََن أَبُ   - 5074
 أَبُو َجنَاٍب، َعْن ُن بَُكرْيٍ  بْ يدُ َفَة، ثنا اْلَولِ فَّاُر، ثنا احْلََسُن ْبُن َعرَ اِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ بَّاِر، أان ِإَسَْ ْبُن ََيََْي ْبِن َعْبِد اجلَْ حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا  

، َعْن َأيِب َعْبِد هللاِ  ، َعْن َأيِب ِقاَلبَةَ  ْبِن حُمَمٍَّد اْلَعَدِويِّ َتُكوُن  َكْعٍب قَاَل: لَنَا َأْشيَاءُ   َعْن ُأيبَِّ ْبنِ ، َعْن زِرِّ ْبِن ُحب َْيٍش،   ِسنَاٍن اْلَبْصِريِّ
َها ِنَكاُح الرَُّجِل ا السَّاَعةِ ابِ رتَِ مَِّة ِعْنَد اقْ يف آِخِر َهِذِه اأْلُ  َأْو َأَمَتهُ يف ُدبُرَِها،  ، َفِمن ْ َرُسولُهُ  َفَذِلَك ِمَّا َحرََّم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ وَ ْمَرأََتهُ 

عَ   ُ اَّللَّ َوَسلََّم،َصلَّى  َورَ   َلْيِه  َعَلْيِه  الَومَيَْقُت هللاُ  ِنَكاُح  َها  َوِمن ْ الرَُّجلَ ُسولُُه،  وَ رَُّجِل  َوميَْ   ِلَك ِمَّاذَ ،  َوَرُسولُُه،  َعَلْيِه َحرََّم هللاُ  َقُت هللاُ 
َوَرُسولُُه، َولَْيَس  ولُُه، َومَيَْقتُ  ِمَّا َحرََّم هللاُ َوَرسُ َها ِنَكاُح اْلَمْرَأِة اْلَمْرأََة، َوَذِلكَ َوَرُسولُُه، َوِمن ْ  وا َعَلى َهَذا  ِْلَُؤاَلِء َصاَلٌة َما أَقَامُ  هللاُ 

وَل هللِا : َسأَْلُت َعْن َذِلَك َرسُ ِن َكْعٍب: َوَما الت َّْوبَةُ النَُّصوُح؟ قَالَ  َنُصوًحا، قَاَل: َوقُ ْلُت أِلُيبَِّ بْ ىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ تَ ْوبَةً يَ ُتوبُوا إِ   ّتَّ حَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قَ َصلَّى   ْنِب َحّتَّ ي َ اَل: " ُهَو النََّدُم َعَلى ااَّللَّ  اَل   بَِنَداَمِتَك ِعْنَد احْلَاقَِّة، ُثَّ َتْست َْغِفُر هللاَ َعزَّ َوَجلَّ  ِمْنَك، ف َ ُرطَ فْ لذَّ

 َضِعيفٌ تَ ُعوُد إِلَْيِه أَبًَدا " ِإْسنَاُدهُ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق: إسناده

 

ُقوَب، ثنا ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ ، ثنا  َسنِ ُد ْبُن احلَْ  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  5075
ُ َعلَ ى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ ِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُموسَ ذَّاِء، َعِن ابْ لرَّمْحَِن، َعْن َخاِلٍد احلَْ أان أَبُو َبْدٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا  ِه  يْ لَّى اَّللَّ

 َمْرَأةُ اْلَمْرَأَة فَ ُهَما زَانِيَاِن "  فَ ُهَما زَانِيَاِن، َوِإَذا أََتِت الْ " ِإَذا أََتى الرَُّجُل الرَُّجلَ َوَسلََّم: 
 حسن.المحقق: إسناده ال # ق

 

احْلَُسنْيُ   -  5082 ثنا  احْلَُسنْيِ،  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  ثنا َعْبُد هللِا، َحدََّثِِن َعمَّاُر  ْبُن َعْبدِ نَ   ،  ثنا ُعْثَماُن  اْلَمْرَوِزي ،  يَ ْعِِن    ْصٍر  الرَّمْحَِن 
َبَسَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َمْكُحوٍل،احْلَرَّاِنَّ، َعنْ  ن َُهنَّ "  َل: " ِسَحاُق النَِّساِء زانً َقِع رَفَ َعهُ قَاَعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَسْ   َعن ْ  بَ ي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
، ثنا  ْبِن َأمْحََد اْلَفاِمي ، أان َأمْحَدُ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ   -  5083  َأيِب حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ   ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ََيََْي اآْلَدِمي 

، ح  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد  ِم الّراَِيِحي ، ثنا َسِعيٌد  اْلَعوَّا ، ثنا احْلَُسنْيُ و َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، ان أَبُ رَباََن أَبُ خْ َوأَ اْلَيَماِنِّ  ْبُن و َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
َأيِب   نْ ، عَ ْن َأيِب َسَلَمةَ ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، عَ  َداُوَد اْلَيَماِمي ، َعْن  ا ُسَلْيَماُن ْبنُ ا ِبْشُر ْبُن اْلَولِيِد، ثنَأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر َسجَّاَدُة، ثن
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوالَّ يْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اُهرَ  َقِضيَّللَّ ، اَل تَ ن ْ نْ يَا َحّتَّ يَ َقَع  ِه اَهذِ   ِذي بَ َعَثِِن اِبحْلَقِّ ْسُخ هِبُِم اْْلَْسُف َواْلمَ لد 
ُت الز وِر، َكثُ َرِت اْلَمَعاِزُف، َوَفَشْت َشَهاَدا رَِكُْبَ الس ُروَج، وَ أَيْ ُتُم النَِّساءَ رَ   َذا: َوَمَّت َذاَك اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " إِ َواْلَقْذُف " قَالَ 

ُيْسَتخْ  اَل  اْْلَْمُر  اْلُمصَ َوُشرَِبِت  َوَشِرَب  هِبَا،  آنَِيةِ َفى  يف  الذَّهَ ل وَن  ِمَن  ْرِك  الشِّ أَْهِل  َواْست َْغََن   َواْلِفضَِّة،  اِبلنِّ   ِب  ،  اءِ سَ النَِّساءُ 
   -وا ِإَذا َهَوى اْلَقْذُف ِمَن السََّماِء " ُتْم َذِلَك فَاْسَتْدِفُروا َواْسَتِعدُ اُل اِبلّرَِجاِل، فَِإَذا رَأَي ْ َوالّرِجَ 

َواْسَتعِ َويف رَِوايَِة اْلَمالِيِِنِّ  اْست َْنِفُروا  بِيَ   -د وا  :  َهِتِه َيسْ فَ َقاَل  بِ   رتُُ ِدِه َهَكَذا، فَ َوَضَعَها َعَلى َجب ْ تَ َفرََّد  ْبُن دَ َوْجَهُه،  اُوَد ِه ُسَلْيَماُن 
 َهَذا َوُهَو َضِعيفٌ 

 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 
 

ْبُن غَاِلِب ْبِن    دُ مَّ ٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ثنا حمَُ يَم اْْلَاِِشِي  بِب َْغَداَد، ثنا أَبُو َجْعفَ َسِن َعِلي  ْبُن ِإبْ َراهِ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  5084
ُ َعلَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ ُل ْبُن َعِمريََة، ثنا ََثِبٌت، َعْن أََنٍس قَ احْلَُصنْيِ الن َمرْيِي ، ثنا اْلَفضْ   َحْرٍب، ثنا َعْمُرو ْبنُ  ْيِه َوَسلََّم: لَّى اَّللَّ

َمارُ َمَلْت أُمَّيِت ََخًْسا فَ َعلَ " ِإَذا اْست َعْ  نَاِت، َوشَ يِهُم التَّاَلُعُن، َولُْبُس احلَْ ا ظََهَر فِ ِإذَ ، ْيِهُم الدَّ َُذوا اْلَقي ْ رِبُوا اْْلُُموَر، َواْكت ََفى رِيِر، َواَتَّ
 نَِّساِء " لّرَِجاِل، َوالنَِّساءُ اِبل الّرَِجاُل ابِ 

 
ُد  ُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، َعَلْيِه، ثنا َأمحَْ مٍَّد اْْلََرِوي ، ثنا ِمْنَجاُب بْ ُن حمَُ بْ  دُ ِليٍّ َحامِ  احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو عَ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 5085

نَّهُ   أَ رْيَ ِدِه ِمث َْلُه، غَ ََثِبٍت، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَا  ُفَضْيُل ْبُن َعِمريََة، َعنْ  ِغيَاٍث، ثنا الْ ، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبنِ ْبُن َنْصٍر اْلبُوْرَجاِن  الشَِّهيدُ 
 : " فَ َعَلْيِهُم الدََّماُر " قَالَ 

 ليس بالقوي.قال المحقق: إسناده  #
 

الرَّمْحَِن الس لَ   -  5086 أَبُو َعْبِد  َبْكٍر حمَُ َأْخرَباََن  أَبُو  ، أان  اْلُمؤَ ِمي  ْبُن  ْبُن حمَُ مَُّد  اْلَفْضُل  ثنا  ثنا عَ مَِّل،  ْبُن مٍَّد الشَّْعَراِن ،  ْبُد هللِا 
، ثنا َعبَّاٌد، َعْن ُعْروَ ٍد الن  َفيْ مَّ حمَُ  ، َعْن أََنٍس قَاَل: قَ ِلي  ُ َعَلْيِه َوسَ َة ْبِن رَُوميٍْ  أُمَّيِت ََخًْسا   لََّم: " ِإَذا اْسَتَحلَّتْ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُذوا اْلِقيَاَن، وَ وا احْلَرِ ِبسُ لَ وا اْْلُُموَر، وَ ا ظََهَر التَّاَلُعُن، َوَشرِبُ فَ َعَلْيِهُم الدََّماُر، ِإذَ  َساءُ اِبلنَِّساِء  اْكت ََفى الّرَِجاُل اِبلّرَِجاِل، َوالنِّ يَر، َواَتَِّ
 " 

، َغرْيَ أَنَّهُ ِإَذا ُضمَّ َلهُ ا قَ ب ْ نَاُدهُ َوِإْسنَاُد مَ قَاَل الشَّْيُخ: " ِإسْ   ُم " ْعلَ أَ   بَ ْعُضهُ ِإىَل بَ ْعٍض َأَخَذ قُ وًَّة، َوهللاُ َغرْيُ َقِويٍّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن، َوأَبُو  نْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّا، َوأَبُو احْلُسَ َر ْبِن بُ ْرَهاَن اْلَغزَّالُ ، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن ُعمَ  أَبُو َعِليٍّ الر وَذاَبِري  ْخرَبانَ أَ  - 5087
َلَمَة ْبِن  ا َعِلي  ْبُن ََثِبٍت اجْلََزِري ، َعْن َمسْ فَّاُر، ثنا احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة، ثنِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ ِري ، ان  كَّ لس  ِد اجْلَبَّاِر احُمَمَِّد ْبُن َعبْ 
َعٌة اَل يَ ْنظُُر هللاُ َعزَّ  قَاَل: " سَ َم  لَّ  َعَلْيِه َوسَ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْيٍد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ َحسَّاَن ْبِن محَُ َجْعَفٍر، َعْن   َوَجلَّ ِإلَْيِهْم  ب ْ

،  واالَّ َأْن يَ ُتوبُ بُوا، ِإالَّ َأْن يَ تُوبُوا، إِ الدَّاِخِلنَي ِإالَّ َأْن يَ ُتو   لنَّاَر َأوَّلَ ْلَعاَلِمنَي، يُْدِخُلُهُم ا َواَل يُ زَكِّيِهْم، َواَل َيَْمُعُهْم َمَع ا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة،  
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ريَانَهُ  ، َواْلُمْؤِذي جِ بَ َوْيِه َحّتَّ َيْسَتِغيثَا، َواْلُمْدِمُن اِبْْلَْمِر، َوالضَّاِرُب أَ َيَدُه، َواْلَفاِعُل َواْلَمْفُعوُل ِبهِ   ََتَب هللاُ َعَلْيِه النَّاِكحُ َمْن ََتبَ فَ 
 "  النَّاِكُح َحِليَلَة َجارِِه  َحّتَّ يَ ْلَعُنوُه، وَ 

 اْلُبَخاِري  يف التَّارِيخِ  َلَمةُ ْبُن َجْعَفٍر َهَذا " قَالَ َذا َمسْ َهكَ ِه " تَ َفرََّد بِ 
يٍل ُهَو الرَّاِسِب ، َعنْ قَاَل قُ ت َ  َبُة: َعْن جَِ يٍل، َعْن أََنِس ْبِن مَ َعْن َحسَّاَن ْبنِ  َمْسَلَمَة ْبِن َجْعَفٍر،  ي ْ ُح يََدهُ  اِلٍك قَاَل: " يَِيءُ النَّاكِ  جَِ

َلى " يَاَمِة َويَ قِ الْ  يَ ْومَ   ُدهُ ُحب ْ
 فيه مجهول. ناده # قال المحقق: إس

 

، ثنا عُ ُد ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف ، أان أَبُو أَ َأْخرَباََن َأمحَْ   -  5088 ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  الرَّمْحَِن أَبُو َحْفٍص الس  َمُر ْبُن َعْبِد  مْحََد ْبُن َعِديٍّ َلِمي 
َهاِل، ثنا عَ الْ  ، ثنا َعبَّادُ هللِا ْبُن ُد بْ ِمن ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم يف  اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َبْكٍر السَّْهِمي 
يَمَة قَاَل: " يُ ْقَتُل ، َويف الَِّذي َيَِْت اْلَبهِ اِت حَمَْرمٍ ذَ   َلىالَِّذي يَ َقُع عَ ي يُ ْؤَتى يف نَ ْفِسِه، َويف  َل قَ ْوِم لُوٍط، َويف الَّذِ ِذي يَ ْعَمُل َعمَ الَّ 
 " 

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

يِب ْبِن  بِ  حَ زاَِيٍد، ثنا ِبْشُر ْبُن احْلََكِم ْبنِ   ِد ْبنِ  ْبُن مَحَْشاَذ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ ي   هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعلِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  5089
ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن اأْلَ وَن ْبِن َعِليِّ ْبِن حُمْرٍِز الت َّْيمِ ْبُن َهارُ   ِمْهَراَن، ثنا حُمْرِزُ  ، قَاَل: َسَِ ُ  ، َعِن النَِّبِّ ْعَرَج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ي   َصلَّى اَّللَّ

َعًة ِمْن َخْلقِ لََّم قَاَل: " َلَعَن هللاُ سَ َعَلْيِه َوسَ  َها َثاَلًَث، َولَ ََسَاَواٍت، فَ َردََّد َلْعن ََتهُ   ْوَق َسْبعِ ف َ   هِ ب ْ َعَن بَ ْعُد ُكلَّ َواِحَدةٍ  َعَلى َواِحَدٍة ِمن ْ
ئًا ِمنَ َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم لُوٍط، مَ  َمْلُعوٌن َمْن  ًة قَاَل: َمْلُعوٌن َمْلُعونٌ َلْعَنًة فَ َلْعنَ  َع َبنْيَ اْمَرأَةٍ ٌن َمْن جََ ُعو ْل اْلب ََهائِِم، مَ ْلُعوٌن َمْن أََتى َشي ْ

  تَ َوىلَّ َغرْيَ َمَوالِيِه " ِض، َمْلُعوٌن َمنْ َمْن َغريََّ ُحُدوَد اأْلَرْ ُعوٌن َمْن َذَبَح ِلَغرْيِ هللِا، َمْلُعوٌن ا، َمْلُعوٌن َمْن َعقَّ َواِلَدْيِه، َمْلَوابْ َنِتهَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َبَة،ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، قَاَل: ثنا ابْ   َمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحَدَ و َسْعٍد الْ بُ  أَ َأْخرَبانَ   -  5090 ، َواحْلَُسنْيُ   ُن قُ ت َي ْ  ْبُن َعْبِد هللِا َواْبُن ُخَرميٍْ
َف ِبَرُجٍل َقِد  َرِشي ، قَاَل: ُأِتَ احْلَجَّاُج ْبُن يُوسُ قُ الْ   َدةُ ْبُن ُقَضاَعَة، ثنا َصاِلُح ْبُن رَاِشدٍ  قَالُوا: أان ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا رِفْ انُ اْلَقطَّ 

أَلُوا َعْبَد هللِا ْبَن  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفسَ  هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُهنَا ِمْن َأْصَحاِب َرُسولِ   َسَها، فَ َقاَل: اْحِبُسوهُ َوَسُلوا َمْن َهااْغَتَصَب ُأْخَتهُ نَ فْ 
ُ َعَلْيهِ ْعُت َرُسو َسَِ : ُمطَرٍِّف فَ َقالَ  َأيِب  اِبلسَّْيِف " قَاَل:   ْرَمَتنْيِ ااِلثْ ن ََتنْيِ َفُخط وا َوَسطَهُ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن ََتَطَّى احلُْ  َل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 .  ْبِن َأيِب ُمطَرِّفٍ َعْبِد هللاِ  لِ قَ وْ ْيِهْم ِِبِْثِل نَهُ َعْن َذِلَك، َفَكَتَب إِلَ هللِا ْبِن َعبَّاٍس َيْسأَلُو   ُبوا ِإىَل َعْبدِ وََكت َ 

أَ َأْخربََ  َأمْحََد، قَ اَن  أَبُو  ثنا  يَ ُقوُل: قَاَل  بُو َسْعٍد،  اْبَن مَحَّاٍد  ْعُت  َأيِب ُمطَ اْلُبَخارِي : " َعْبُد هللاِ اَل: َسَِ ْبُن  َيصِ   َومَلْ  ُصْحَبٌة  لَهُ  حَّ  رٍِّف 
 ِإْسنَاُدهُ " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

الَِّذي: َأْخرَباََن    -  5091 احْلَِديُث  بْ َوَأمَّا  اْلَفِقيُه، َوحُمَمَُّد  اْلَعبَّا أَبُو طَاِهٍر  ثنا أَبُو  َوَغرْيُُِهَا،  يَ ْعُقوَب،  ِس حُمَمَّدُ ُن ُموَسى،  ثنا   ْبُن 
، َعْن ُسَلْيَماَن َشِِن ، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّ َليٍّ اْلُْ  عُ ْبنُ ا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ، َحدََّثِِن َمْسَلَمةُ  ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ثنحُمَمَُّد   مْحَِن اْلُكويفِّ



401 

 

َعْن حُ اأْلَ  َسَلَمَة،  ْبِن  َشِقيِق  َعْن  أَ ْعَمِش،  اْلَيَماِن،  ْبِن  َوسَ نَّ رَُسوَل هللاِ َذيْ َفةَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ الْ  َصلَّى  َمْعَشَر  اَي   " قَاَل:  ُمْسِلِمنَي،  لََّم 
نْ يَا، َوَثاَلٌث يف اآْل ، فَِإنَّ ِفيِه ِستَّ ِخَصاٍل،   َوالّزانَ ُكمْ ِإايَّ  نْ يَا: فَ َثاَلٌث يف الد   اْلَفْقِر،  َذَهاُب اْلب ََهاِء، َوَدَوامُ ِخَرِة، فََأمَّا الَّيِت يف الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  يف النَّاِر " ُثَّ َتاَل َرسُ َواْْلُلُودُ ،  ابِ ، َوُسوءُ احلِْسَ  يف اآْلِخَرِة: َسَخُط هللاِ َصُر اْلُعُمِر، َوَأمَّا الَّيِت َوقِ  َم: وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 [ " 80ائدة: َعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن{ ]امل }َأْن َسِخَط هللاَ َعَلْيِهْم َويف الْ 
َا َورََدْت مْحَِن اْلُكويف  ََمُْهوٌل، اآْل ِد الرَّ َعبْ و رْتُوٌك، َوأَبُ َمةُ ْبُن ُعَليٍّ اْْلَُشِِن  مَ فَ َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف، َمْسلَ   يف اْلُكفَّارِ يَةُ يف التَّْخِليِد ِإَّنَّ

 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

 حِفْظِ الْفَرَجِ مِنَ الْعَوْنِ عَلَى    ي النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ فَصْلٌ فِي التَّرْغِيبِ فِ 
 

نا  ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ثنا أَبُو طَاِلٍب، ثُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن  بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  احْلَاِفُظ، ثنا أَ هللاِ   دِ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  5094
ْبُن اْلَولِيدِ  ْبُن أَ   احْلِْمِصي ، ح.  بَِقيَّةُ  ْبِن َعْبَداَن، وأان أَ َوَأْخرَباََن َعِلي   ثال   دٍ مْحَُد ْبُن ُعب َيْ مْحََد  اْلَفْضِل ْبنِ صَّفَّاُر،   َجاِبٍر نا حُمَمَُّد ْبُن 

طَاِلبٍ  أَبُو  ثنا   ، بَِقيَّ السََّقِطي  ثنا  َعاِصٍم،  ْبُن  اجْلَبَّاِر  َعْبُد  مُ   َعْن  اْلَولِيِد،  ْبُن  َيَْ ةُ  ْبِن  مُ َعاِويََة  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن  َعْن  ََي،  وَسى، 
،  َعْن َعِطيَّ   ِث،ارِ َصْيِف ْبِن احلَْ َمْكُحوٍل، َعْن خُ    اَليل  ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: َجاَء َعكَّاُف ْبُن َوَداَعَة اْلِْ َة ْبِن ِبْشٍر اْلَماِزِنِّ

َل: " أَْنَت َصِحيٌح  : اَل، قَاالَ " قَ َواَل َجارِيٌَة؟  َجٌة؟ " قَاَل: اَل، قَاَل: "  : " اَي َعكَّاُف، أََلَك َزوْ َلهُ َرُسوُل هللاِ   َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ 
، قَالَ ُموِسٌر؟ "   َواحْلَْمُد َّللَِِّ ِإمَّاقَاَل: نَ َعْم  َتُكوَن ِمْن رَْهبَانِ   : " فَأَْنَت ِإَذا ِمَن الشَّيَاِطنِي،  النََّصاَرىَأْن  أَ   يَِّة  َوِإمَّا  ُهْم،  ِمن ْ ْن  فَأَْنَت 

َلهُ يف ابُُكْم، َأاِبلشَّْيطَاِن تَ َتَمرَُّسوَن َمازَّابُُكْم، َوَأرَاِذُل َمْوََتُكْم ُعزَّ ِتنَا النَِّكاَح، ِشَرارُُكْم عُ ِمْن ُسنَّ   نَّ إِ َكَما َنْصَنُع، فَ َتُكوَن ِمنَّا فَ َتْصَنَع  
كَّاُف تَ َزوَّْج،  ِمَن اْْلَنَا، َوَْيََك اَي عَ ُمرَبَُّءونَ الْ َن  وَن اْلُمطَهَُّرو َساِء، ِإالَّ اْلُمت ََزوِّجُ احِلِنَي ِمَن الّرَِجاِل َوالنِّ بْ َلُغ يف الصَّ نَ ْفِسِه، ِساَلٌح أَ 

ُنَّ َصَواِحُب دَ  يُو ِإنَّ أَي وَب، َوَصَواِحُب  َوَمْن ُكْرُسُف اَي  قَاَل: فَ َقاَل عَ   ُسَف، َوَصَواِحُب ُكْرُسَف "اُوَد، َوَصَواِحُب  َرُسوَل ِطيَُّة: 
، اَل يَ ْفرُتُ ِمْن َصاَلٍة َواَل ِصيَاٍم،  َيُصوُم الن ََّهاَر، َويَ ُقوُم اللَّْيلَ  اِحٍل ِمْن َسَواِحِل اْلَبْحِر،يَل َعَلى سَ ائِ رَ ٌل ِمْن َبِِن ِإسْ هللِا؟ فَ َقاَل: " رَجُ 

ا َسَلَف َجلَّ، فَ َتَدارََكهُ هللاُ ِبَِ ِه َعزَّ وَ بِّ  رَ ِه ِمْن ِعبَاَدةِ َها، َفرَتََك َما َكاَن َعَليْ يِم يف َسَبِب اْمَرأٍَة َعِشقَ  اِبهلِل اْلَعظِ  َكَفَر ِمْن بَ ْعِد َذِلكَ ُثَّ 
وَِّجِِن َمْن ِشْئَت،   اَي َرُسوَل هللِا َحّتَّ تُ زَ : اَل أَتَ َزوَّجُ ُمْذنِِبنَي " قَاَل َعكَّافٌ َلْيِه، َوَْيََك تَ َزوَّْج فَِإنََّك ِمَن الْ ِمْنُه، يَ ْعِِن فَ تَاَب هللاُ عَ 

ْبُن قَ ْيٍس، اْبِن َعْبَداَن، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َعِطيَّ   ْلثُوٍم احْلِْمرَيِيِّ " َلْفُظ َحِديثِ َواْلرَبََكِة َكرميََة بِْنَت كُ ْسِم هللِا  ى الَ : " َزوَّْجُتَك عَ فَ َقالَ  ةُ 
َا  ِبْشرٍ ْشٍر َأُخو َعْبِد هللِا ْبِن َعِطيَّةُ ْبُن بِ  َوِإَّنَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  ، ثنا ُعب َْيُد هللِا ْبنُ ُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن  نا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ث حمَُ انَ ربََ َأخْ  - 5095
ُ َعَلْيِه وَ َل َرُسوُل  قَا:  يِب جنَِيٍح قَالَ ْن َأيِب اْلُمغَلِِّس، َعْن أَ يَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، عَ ُموَسى، ثنا ُسفْ  َسلََّم: " َمْن َكاَن  هللِا َصلَّى اَّللَّ

ي َ  فَ َلْم  "ُموِسًرا  ِمِنِّ  فَ َلْيَس   ْنِكْح 
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ْبُن َعطَاٍء،    اْلَوهَّابِ ُد بْ ِإْسَحاَق، ثنا عَ  اأْلََصم ، ثنا حُمَمَُّد ْبنُ ِقيُه، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  ُن حُمَمٍَّد اْلفَ  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد بْ َوَأْخرَبانَ   - 5096
 ٍج، َفذََكَرهُ ِِبَْعنَاهُ َعِن اْبِن ُجَريْ 

 حسن لكنه مرسل. إسناده  # قال المحقق:
 

رَبَِن َهارُوُن خْ أَ   ٍت،َعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ََثبِ ، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، أان مُ َعبَّاسِ أَبُو الْ أَبُو طَاِهٍر، ثنا    َوَأْخرَبانَ   -  5097
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمْسِكنٌي مِ َرُسوُل هللِا َصلَّ   جنَِيٍح قَاَل: قَالَ   ْبُن راَِيٍب، َعْن َأيِب   اَي َرُسوَل  اْمَرَأٌة " ِقيلَ   ْسِكنٌي رَُجٌل لَْيَسْت َلهُ ى اَّللَّ

" ِقيَل: اَي َرُسوَل  ْسِكيَنٌة اْمَرأٌَة لَْيَس َْلَا َزْوٌج  اِل " قَاَل: " َوِمْسِكيَنٌة مِ ا ِمَن اْلمَ يًّ نِ " َوِإْن َكاَن غَ  اَن َغِنيًّا َذا َماٍل؟ قَاَل:هللِا، َوِإْن كَ 
 " َوِإْن َكاَنْت "  اْلَماِل؟ قَاَل:  ِنيًَّة َأْو ُمْكِثَرًة ِمنَ هللِا، َوِإْن َكاَنْت غَ 

  " ِمَن التَّابِِعنَي، َواحْلَِديُث ُمْرَسلٌ ٍح، َوُهَو ُد َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب جنَِيالِ وَ  أَبُو جنَِيٍح اَْسُهُ َيَساٌر، َوُهوَ   ْيُخ: "قَاَل الشَّ 
 . فيه لين والحديث مرسل# قال المحقق: إسناده 

 

ا  ُن َأيِب اْلَعبَّاِس، ثنثنا ِإبْ َراِهيُم بْ ،  اقَ مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسحَ ا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ ُد هللِا احْلَاِفُظ، ثنَوَأْخرَباََن َعبْ   -  5099
َهااَن   لََّم َيَُْمُراَن اِبْلبَاَءةِ  َعَلْيِه َوسَ َن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُص اْبُن َأِخي أََنٍس، َعْن أََنٍس قَاَل: َكاَخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َحدََّثِِن َحفْ  َويَ ن ْ

  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  فَِإّنِ ُمَكاثٌِر ِبَكُم اأْلَْنِبيَاءَ  َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد،ُقوُل: " ت َ ي َ ا وَ  َنْيًا َشِديدً َعِن الت َّب َت لِ 
 حسن. # قال المحقق: إسناده

 

، ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق احْلَْضَرِمي  ِلبٍ طَا   اِس ُهَو اأْلََصم ، ثنا ََيََْي ْبُن َأيِب اِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّ بُو َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن أَ   -  5100
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَ ثنا اْْلَِليُل ْبُن ُمرََّة، ثنا يَزِي  ُ َعَليْ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ُد الرَّقَاِشي  َج اْلَعْبُد فَ َقْد ِه َوَسلََّم: " ِإَذا تَ َزوَّ ى اَّللَّ

  النِّْصِف اْلبَاِقي " ِق هللاَ يف تَّ ي َ ُف الدِّيِن، فَ ْلَكُمَل ِنصْ 
 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال

 

َلَمَة التِّنِّيِسي ، ثنا ي ، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب سَ  زَْيٍد اللَّْخمِ ثنا َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ  أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس،  َوَأْخرَبانَ   -  5101
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسولَ  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زَْيٍد، َأْخرَبَِن ، دٍ َهرْيُ ْبُن حُمَمَّ زُ  َرَأةً : " َمْن َرزََقهُ هللاُ امْ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 "   ِقيالشَّْطِر اْلبَا ِديِنِه، فَ ْلي َتَِّق هللاَ يف فَ َقْد َأَعانَهُ َعَلى َشْطِر َصاحِلًَة 
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
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س رِقَةِ،  وَيَدْخُلُ فِيهِ تَحْرِيمُ ال   الْمُحَر مَةِ، ضِ الْيَدِ عَنِ الْأَمْوَالِ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَاِن وَهُوَ بَابٌ فِي قَبْ   الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ 

 وَقَطْعُ الطَّرِيقِ 
 

 

ْيِخ، ثنا َحَسُن ْبُن  ، أان أَبُو حُمَمَِّد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّ مْحََد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب ََهاِن  ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن أَ محَْ أَ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكرٍ   -  5105
ْبِن ُسَلْيمَ َهارُ  بْ وَن  اأْلَْعَلى  ثنا َعْبُد  ْبنُ اَن،  ثنا مَحَّاُد  ْبِن زَْيدٍ   ِن مَحَّاٍد،  الرَّقَاشِ َعنْ ،  َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ  َأيِب َحرََّة  َأنَّ    ِه،  ، َعْن َعمِّ يِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َرُسوَل هللِا صَ    نَ ْفٍس ِمْنهُ " ٍم ِإالَّ ِبِطيبِ َيَِل  َماُل اْمِرٍئ ُمْسلِ  لَّى اَّللَّ
 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 

 

ُعب َْيُد    -  5106 اْلَقاِسِم  أَبُو  ا   هللاِ َوَأْخرَباََن  َعِليٍّ  ْبِن  ُعَمَر  ثنا  ْبُن  بِب َْغَداَد،  اْلَفاِمي ،  ْبنُ ْلَفِقيهُ  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  َسْلَماَن،  ْبُن   َأمْحَُد 
َثِِن َأِخي، َعْن سُ  ْبُن َأيِب أُوَ ِإْسَحاَق، ثنا ِإَْسَاِعيلُ  الرَّمْحَِن ْبِن َسْعٍد،  دِ َعبْ ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن ْيٍس، َحدَّ

، َأنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َعْن َأيِب مُحَْيٍد السَّاِعِديِّ ِب نَ ْفِسِه، َذ َعَصا َأِخيِه بَِغرْيِ ِطيْمرٍِئ َأْن َيَْخُ َم قَاَل: " اَل َيَِل  اِل َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِم " اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسلِ َل َما َما َحرََّم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  َوَذِلَك ِلِشدَّةِ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

 َحبِيٍب، ثنا ْصب ََهاِن ، ثنا يُوُنُس ْبنُ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَ   ِن فُورٍَك، أان حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن بْ َوَحدَّثَ نَا اأْلُْستَاذُ أَبُو َبْكرٍ   -  5110
 يَ ْزِن   َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َأْوىَف قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْدِرِك ْبِن ُعَمارََة، َعِن اْبِن َأيِب ُة، َعْن ِفَراٍش، َعْن مُ ْعبَ شُ   أَبُو َداُوَد، ثنا

َتِهُب ُنَْبةً ْمَر ِحنَي َيْشَرهُبَا وَ اْلَْ ُب  ِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشرَ ٌن، َواَل َيْسِرُق ِحنَي َيسْ ُد ِحنَي يَ ْزِن َوُهَو ُمْؤمِ اْلَعبْ    ُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل يَ ن ْ
 َذاَت َشَرٍف َوُهَو ُمْؤِمٌن "  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ ، َعِن اْبِن َأيِب َأْوىَف، عَ َكِم، َعْن رَُجلٍ ْعَبُة، َعِن احلَْ دَّثَ نَا شُ قَاَل: َوحَ   ِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 حسن.: إسناده حقق الم# قال 

 

ُن ْبُن ِد ْبِن َجاِبٍر اِبلرَّْمَلِة، ثنا ُسَلْيَماامَحَّ   رَبَِن اْلَولِيُد ْبنُ  أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، َأخْ بُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أانرَباََن أَ َأخْ   -  5111
َع أاََب َسعِ أَبِيِه، َعْن َعطَ ، َعْن  ِلكٍ َماَد ْبِن َأيِب  َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َخاِلُد ْبُن يَزِي  يٍد اْْلُْدرِيَّ قَاَل: أَي  َها النَّاُس، اَل اِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َسَِ

ْعُت َرُسوَل هللاِ لّرِْزِق ِمْن َغرْيِ ِحلِِّه، ةُ َعَلى طََلِب احَتِْمَلنَُّكُم اْلُعْسرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَِإّنِ َسَِ َفِقريًا، َواَل  وُل: " اللُهمَّ تَ َوفَِِّن قُ  ي َ  َصلَّى اَّللَّ
  اآْلِخَرِة " ِه فَ ْقُر الد نْ يَا َوَعَذابُ  اْجَتَمَع َعَليْ  َأْشَقى اأْلَْشِقيَاِء َمنِ اْحُشْرِن يف زَْمَرِة اْلَمَساِكنِي، فَِإنَّ تَ َوفَِِّن َغِنيًّا، وَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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، أان أَبُو َعْمرِوبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ااَدَة، َوأَ ْصِر ْبُن قَ تَ و نَ بُ َأْخرَباََن أَ   -  5112 ، ثنا يُم ْبُن َعِليٍّ ثنا ِإبْ َراهِ ْبُن َمطٍَر،    ْلَفاِرِسي 
 ُل َحدَّثَُه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعنِ َصاِر يُ َقاُل َلهُ ُشَرْحِبي نْ ْْلَ َخاِلٍد الزَّجْنِي ، َعْن ُمْصَعِب ْبِن حُمَمٍَّد، َمْوىًل لِ ْبُن ََيََْي، ثنا ُمْسِلُم ْبُن  ََيََْي  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َا َسَرقٌَة فَ َقِد َقًة َوُهَو يَ عْ  قَاَل: " َمِن اْشرَتَى َسرَ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َها " اْشرَتََك يف َعارَِها َوِإَثِْ َلُم َأنَّ
 . به ال بأس# قال المحقق: إسناده 

 

طَّاِب،  ، َعْن َأيِب اْلَْ نا أَبُو َبْكٍر، َعْن لَْيثٍ  ْبُن جَنَْدَة، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثِل، ثنا َأمْحَدُ َنْصٍر، ثنا أَبُو اْلَفضْ َأْخرَباََن أَبُو    - 5115
ُ َعَليْ َعْن ثَ ْواَبَن قَاَل: َلَعَن رَ َعْن َأيِب زُْرَعَة،   ن َُهَما، َتِشَي َوالرَّاِئَش، قَاَل: " الَِّذي ي َ لََّم الرَّاِشَي َواْلُمرْ َوسَ ِه  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعَمُل بَ ي ْ

َزْوَجَها  ُل  أَ اِفَقاُت، َوَما ِمِن اْمَرَأٍة َتسْ اْلُمْختَِلَعاِت ُهنَّ اْلُمنَ آُخَذ َواَل ُمْعِطَي، َوِإنَّ  اَل خمَِيٌط، اَل  اَل َيَِل  ِمْنهُ َخْيٌط وَ َوِإنَّ َهَذا اْلَفْيَء  
 اْْلَطَّاِب، َعْن َأيِب لَْيٍث، َعْن َأيِب ْبُن َأيِب زَائَِدَة، َعْن    اجْلَنَِّة " َوَرَواهُ ََيََْي   -: رَاِئَحَة  َأْو قَالَ   -َغرْيِ أبٍَْس فَ َتِجُد رِيَح  الطَّاَلَق ِمْن  

اْلُمْعَتمِ   َعَة، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس،قَ زْ  يف الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي ، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس، َعْن ثَ ْواَبَن  ُن ُسَلْيَماَن، َعْن لَْيثٍ بْ   رُ َعْن ثَ ْواَبَن، َوَرَواهُ 
 َوالرَّاِئشِ 

 ضعيف. المحقق: إسناده ال # ق
 

َنَة،  َعْبُد اْلَوهَّابِ يٍك، ثنا رِ  شَ نا ُعب َْيُد ْبنُ ِداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ  - 5116 ، ثنا اْبُن ُعي َي ْ
، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ َعْن َعمَّاٍر ا َل: ْحِت َأُهَو يف احْلُْكِم؟ قَاْلُت َعْبَد هللِا، َعِن الس  ْجدَِع قَاَل: َسأَ ، َعْن َمْسُروِق ْبِن اأْلَ لد ْهِِنِّ

ِِبَا   مَلْ ََيُْكْم  فَأُولَِئَك ُهُم  زَ أَن ْ " }َوَمْن  يَ [ فَ َقَرأَ اآْل 44اْلَكاِفُروَن{ ]املائدة:  َل هللاُ  َأْن  َوَلِكنَّ الس ْحَت  ْسَتِعنَي الرَُّجُل اَيِت ُكلََّها، 
زاَِيٍد، فََأَعانَهُ    اٍل اِلْبِن زاَِيٍد أَوْ ُعمَّ َض  ا َعَلى َمظَْلَمٍة ظََلَمَها بَ عْ : فَاْست ََعاَن رَُجٌل َمْسُروقً ِإَماٍم فَ يُ ْهِدي َلُه، قَالَ   َعَلى َمظَْلَمةِ   ِبَرُجلٍ 

 نَّ َذِلَك الس ْحتُ َأْخرَبَِن اْبُن َمْسُعوٍد أَ  َحاَجٌة أََبًدا "َوقَاَل: اَل طُِلَبْت َلَك  َها َلُه، فََأْهَدى لَهُ َجارِيًَة فَ َردََّهاَحّتَّ اْسَتْخَرجَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

، ثنا احْلََسُن ْبنُ يُوُسَف، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَعْ   اَن أَبُو حُمَمَِّد ْبنُ ربََ َأخْ   -  5120 َواِحِد نا َعْبُد الْ َعفَّاُن، ث  َفَراِن ، ثناحُمَمَِّد الزَّعْ   َرايِبِّ
َُمَاِلدٌ  ثنا  زاَِيٍد،  قَاَل:  ْبُن  َعِليٍّ  َعْن  احْلَاِرِث،  َعِن   ، الشَّْعِبِّ َعِن  لَعَ ،  اَّللَُّ رَ   نَ "  الرِّ   ُسوُل هللِا َصلَّى  آِكَل  َعَشَرًة:  َوَسلََّم  اَب، َعَلْيِه 

، ْوِِشََة، َوَمانِ ، َواْلَواِِشََة َواْلُمْست َ َوُمؤِْكَلُه، َوَشاِهَدْيِه، وََكاتَِبهُ   َواْلُمَحلََّل َلهُ " َع الصََّدقَِة، َواحْلَالَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َعطَاٍء،   ْبُد اْلَوهَّاِب ُهَو اْبنُ الصَّفَّاُر، ثنا ََيََْي ْبُن َجْعَفٍر، ثنا عَ َراَن، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد  حْلَُسنْيِ ْبُن ِبشْ أَبُو ا  انَ َأْخربََ   -  5121
َأيِب رََجاٍء، َعْن  أان َعوْ  النَِّب  ٌف، َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ََسَُرَة قَاَل: قَاَل  ُأْسِريَ "    َم: َصلَّى اَّللَّ َلَة  لَي ْ َنٍَر يُ ْلَقمُ   رَأَْيُت  َيْسَبُح يف   يِب رَُجاًل 

 َل: َهَذا آِكُل الّراَِب " احلَِْجارََة، َفَسأَْلُت: َمْن َهَذا؟ َفِقي 
 رجاله ثقات. قال المحقق: إسناده  #
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َعِلي  َأْخربََ   -  5130 ْبُن عُ   اَن  َأمْحَُد  أان  َعْبِداَن،  ْبِن  َأمْحََد  اْلفَ دٍ ب َيْ ْبُن  ْبُن  حُمَمَُّد  ثنا  ِإَسَْ ،  َعْن  ََيََْي  ثنا  َجاِبٍر،  ْبِن  ْبِن  ْضِل  اِعيَل 
، َعْن ِعكْ َعيَّاٍش، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن ق َ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ صَ رَِمَة، َعِن اْبنِ ْيٍس الرََّحِبِّ ى َعلَ  قَاَل: " ِدْرَهُم راًَب َأَشد  لَّى اَّللَّ

ِمَن الس ْحِت فَالنَّاُر أَْوىَل ِبهِ نَي زَنْ َيًة " َوقَاَل: " َمْن نَ َبَت حلَْ هللِا ِمْن ِستٍّ َوَثاَلثِ  َعِن اْبِن ْن َوْجٍه آَخَر،  " " َورُِوي يف الّراَِب مِ   ُمهُ 
 َعبَّاٍس " 
 ضعيف. ناده محقق: إس# قال ال

 

ِن ، ثنا  ِِبَْرَو، ثنا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى اْلبَاَسا   َقاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّيَّاِري ،أان أَبُو اْلَعبَّاِس الْ   ُظ،افِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  5135
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ لَّ صَ   ٍك، قَاَل: َخطَب َنَا َرُسوُل هللاِ ِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ ، ثنا أَبُو َُمَاِهٍد، َعْن َثَ َسِن ْبِن َشِقيقٍ َعِلي  ْبُن احلَْ  َم َفذََكَر ى اَّللَّ

َأْرََب   يَ ْزنِيَها الرَُّجُل، َوِإنَّ  ْن ِستٍّ َوَثاَلِثنَي زَنْ َيةً  اْْلَِطيَئِة مِ اَب َأْعظََم ِعْنَد هللِا يف فَ َقاَل: " ِإنَّ الرَُّجَل ُيِصيُب ِمَن الرِّ الّراَِب َوَعظََّم َشْأنَهُ  
 ْسِلِم "  مُ الْ  الّراَِب ِعْرُض الرَُّجلِ 

 ْنَكُر احْلَِديثِ اَن اْلَمْرَوِزي  "، َعْن ََثِبٍت َوُهَو مُ َعْبُد هللِا ْبُن َكْيسَ  أَبُو َُمَاِهدٍ  " تَ َفرََّد ِبهِ 
   قق: إسناده# قال المح

 

ان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد،  ُن َحازٍِم، أثنا َأمْحَُد بْ   ُدَحْيٍم،ْبنُ ِر اِبْلُكوَفِة، أان أَبُو َجْعفَ   َجنَاُح ْبُن نَِذيٍر اْلَقاِضي،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدٍ  - 5136
وَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعقُ هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو الْ اَن أَبُو َعْبِد  ْبِن حُمَمٍَّد، ح َوَأْخربََ ثنا أاََبُن ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن الصَّبَّاِح  

، ثنا الصَّبَّاُح ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَمحَْ ، َعْن َأاَبَن ْبِن ِإْسَحاَق اأْلََسدِ فَّاَن، ثنا أَبُو ُأَساَمةَ عَ   نِ َعِليِّ بْ  ، َعْن ُمرََّة اْْلَْمدَ يِّ ِد هللِا  اِن ، َعْن َعبْ ِسي 
َمْسُعوٍد، َعنْ  ُ    ْبِن  َنُكْم َأْخاَلقَ   هللاَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ  َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ بَ ي ْ َنُكْم َأْرزَاَقكُ َقَسَم  بَ ي ْ ْم، فَِإنَّ هللاَ ُكْم َكَما َقَسَم 

نْ يَا ِلَمْن   ،  يُ ْعِطي الد  ، َفمَ َواَل يُ ْعِطي الدِّ َيُِب  َوَمْن اَل َيُِب  ِه،  َيدِ بِ   َقْد َأَحبَُّه، َوالَِّذي نَ ْفِسيْن َأْعطَاهُ هللاُ الدِّيَن ف َ يَن ِإالَّ َمْن َيُِب 
َوِلَسانُُه، َواَل اَل ُيْسِلُم َعْبٌد حَ  بَ َوائِقَ ّتَّ ُيْسِلَم قَ ْلُبهُ  " ِقيَل: َوَما بَ َوائُِقهُ  يُ ْؤِمُن َحّتَّ َيََْمَن َجارُهُ  هُ َوظُْلُمهُ " قَاَل:  ؟ قَاَل: " َغْشمُ هُ 

َيْكَتسِ    َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َوقَالَ  َماَل َحَراٍم فَ ي ََتصَ عَ   بُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل  ِفيهِ ْبٌد  َلهُ  يَ َتَصدَُّق فَ يُ ْقَبُل  دَُّق فَ يُ ْنِفُق فَ يُ بَاَرُك  ، َواَل 
َسِن،  ا السَّيَِّئ ِإالَّ اِبحلَْ ُحو و السَّيَِّئ اِبلسَّيِِّئ، َواَل ميَْ بَاَرَك َوتَ َعاىَل اَل مَيْحُ ِإىَل النَّاِر، ِإنَّ هللاَ ت َ   َكاَن زَاَدهُ َيرْتُُك َخْلَف ظَْهرِِه ِإالَّ ِمْنُه، َواَل 

 ِبيَث " َلْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد هللاِ ِإنَّ اْْلَِبيَث اَل مَيُْحو اْلَْ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 

 

ْيَماَن، َعِن ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسلَ   َد،اوُ دَ   ثنا أَبُو  ِبيٍب،َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن حَ   َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، ثنا  -  5137
ُ َعلَ قَاَل: قَاَل َرسُ    هللِا ُهَو اْبُن َمْسُعودٍ ِن اجْلَارُوِد، َعِن اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبدِ النَّْضِر ْبِن ُِشَْيٍل، عَ  ْيِه َوَسلََّم: " اَل  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِمْن َحَراٍم،  وُت، َواَل يُ ْعِجب َنََّك اْمرٌِؤ َكَسَب َمااًل َد هللِا قَاِتاًل َأْو قَِتياًل اَل ميَُ َماَء، فَِإنَّ َلهُ ِعنْ الدِّ ُك  نََّك رَِحُب الذِّرَاَعنْيِ َيْسفِ يُ ْعِجب َ 
 لنَّاِر " ْيٌء َكاَن زَاَدهُ ِإىَل ا شَ  هُ يُ بَاَرْك ِفيِه، َوِإْن بَِقَي ِمنْ ِمْنُه، َوِإْن تَ رََكهُ مَلْ    َتَصدََّق ِبِه مَلْ يُ ْقَبلْ ْن أَنْ َفَقهُ أَوْ فَِإنَّهُ إِ 

 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 
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اِلٍب، أان َعِلي   ُقوَب، ثنا ََيََْي ْبُن َأيِب طَ اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ   وَسى، ثنا أَبُواِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن مُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  5138
ُ َعَليْ َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَ   بُو َعِليٍّ الرََّحِب ، أَ أان ْبُن َعاِصٍم، نََّك رَِحُب ِه َوَسلََّم: " اَل يُ ْعِجب َ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِم، َواَل جَ الذِّ    " ِقَي ِمْنهُ َكاَن زَاَدهُ ِإىَل النَّارِ  يُ ْقَبْل ِمْنُه، َوَما بَ ملَْ ِه لِِّه، فَِإنَّهُ ِإْن َتَصدََّق بِ اِمُع اْلَماِل ِمْن َغرْيِ حِ رَاَعنْيِ اِبلدَّ
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  5139 ْبُن  َعِلي   أَ َأْخرَباََن  ثنا  َعْبِداَن،  ْبِن  ُعب َيْ مْحََد  ْبُن  ُعَقيْ مْحَُد  أَبُو  ثنا  آَدَم،  ْبُن  ِبْشُر  َحدََّثِِن  َْتْتَاٌم،  ثنا  ْبُن    ََي َيَْ   لٍ ٍد، 
ُ َعَلْيِه َوسَ   َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ   َعْن ُعَمَر ْبِن اَنِفٍع، َعْن أَبِيِه،  اْلُمت َوَكِِّل، يَا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َمِن لََّم: " الد ن ْ َصلَّى اَّللَّ

 اًل ِمْن َغرْيِ ِحلِِّه َوأَنْ َفَقهُ يف َغرْيِ  َجن ََّتُه، َوَمِن اْكَتَسَب ِفيَها َماهللاُ َعَلْيِه َوأَْورََدهُ هُ  بَ ِه َوأَنْ َفَقهُ يف َحقِِّه َأَثَ َتَسَب ِفيَها َمااًل ِمْن ِحلِّ اكْ 
 َسِعريًا " لََّما َخَبْت زِْداَنُهْم كُ   : يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، يَ ُقوُل هللاُ هللِا َوَرُسوِلِه لَهُ النَّارُ َوُربَّ ُمَتَخوٍِّض يف َماِل  اَر اْْلََواِن، َحقِِّه َأَحلَّهُ هللاُ دَ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َْسَاِعيَل حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا َعْبُد  و إِ أَبُ   ِد هللِا الزَّاِهُد، ثنامَُّد ْبُن َعبْ ُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  5142
ُل هللِا  اَل: قَاَل َرُسو ِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَ ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُخثَ ْيِم ْبِن َعْبِد هللِا اأْلَُوْيِسي   نُ  بْ اْلَعزِيزِ 

ُ َعَليْ  َوآِكُل َماِل اْلَيِتيِم    ِعيًما: ُمْدِمُن ََخٍْر، َوآِكُل راًَب،نََّة، َواَل يُِذيُقُهْم نَ اجلَْ   َعَلى هللِا َأْن اَل يُْدِخَلُهمُ   ِه َوَسلََّم: " َأْربٌَع َحقَّ َصلَّى اَّللَّ
، َوا  ْلَعاق  ِلَواِلَدْيِه " ِبَغرْيِ َحقٍّ

 ضعيف جدا. المحقق: إسناده ال # ق
 

ْبَن ِإبْ َراِهيَم  َد، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن يُوُسَف يَ ْعِِن ايٍّ اْلب َزَّاُز بِب َْغَداَعلِ ُن   احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن َعْبُد الصََّمِد بْ  أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَبانَ   -  5143
 بَّاٍس قَاَل: َنَى َرُسوُل هللاِ َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن عَ   ُن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن َِسَاٍك،، ثنا َعْمُرو بْ ُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساَبقٍ اْلَقْزوِيِِن ، ثنا حُمَمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ لَّ صَ   ِسِهْم َعَذاَب هللِا " َحل وا أِبَنْ فُ ّراَِب يف قَ ْريٍَة فَ َقْد أَ ْطِعَم، َوقَاَل: " ِإَذا ظََهَر الّزاَِن َوالَم َأْن َيْشرَتَِي الثََّمَرَة َحّتَّ تُ ى اَّللَّ
 رجاله ثقات. إسناده لمحقق: # قال ا

 

 نِ فَصْلٌ فِي: التَّسْدِيدُ فِي الد يْ 
 

َوأَ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  5148 َوأَبُو َبْكٍر َأمحَْ بُو زََكرايَّ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  أَبُ   ثنا  ْبُن احْلَُسنْيِ،  اأْلَ ُد  اْلَعبَّاِس  َصم ، ثنا و 
ثَُه، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َأيِب ق َ رْيَ ْبَن َعْبِد هللِا، حَ كَ  بُ ِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ ٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخربََ ََيََْي ْبُن َنصْ  ثَُه، َأنَّ دَّ تَاَدَة َحدَّ
رَاِن، َفُدِعَي نَاِديالرَُّجِل الَِّذي َكاَن َعَلْيِه  يَث الَِّذي ذُِكَر لَنَا، يف  فَ َقاَل: َأرَأَْيَت احْلَدِ ِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ اَن َسأََلهُ َوُهَو ِعْنَد انَ رَُجاًل ِمْن جَنْرَ 

ُ َعَلْيِه َوسَ ِإلَْيِه رَ  قُ ْلُت: اَل،  ْعَت َأاَبَك َيْذُكُر َذِلَك؟  اَدَة، َهْل َسَِ حَتَمََّل هِبَِما أَبُو قَ تَ   لََّم فََأََب َأْن ُيَصلَِّي َعَلْيِه َحّتَّ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرِو ْبِن  ، قَاَل النَّْجَراِن :  مُ َت ِ ثَِنيِه ِمْن َأْهِلي َمْن اَل أَ َوَلِكْن َقْد َحدَّ  ِل هللِا  اْلَعاِص يَ ُقوُل: أَق َْبَل رَُجٌل ِإىَل َرُسو َسَِ
ُ َعلَ  فَ َقاَل: "   َأْدبَ َر الرَُّجُل قَاَل،  اَلمَّ ِل هللِا؟ قَاَل: " اجْلَنَّةُ " ف َ ا يل ِإْن قُتِْلُت يف َسِبيَقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َماذَ ْيِه َوَسلََّم ف َ َصلَّى اَّللَّ

ْيُن فَِإنَّ ِإنَّ ِجرْبِيَل َسأََلِِن ال  هُ يُ ْؤَخُذ ِمْنَك " سَّاَعَة " فَ َقاَل: " ِإالَّ الدَّ
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مَُّد ْبُن ْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ثنا حمَُ ، ثنا عَ ُسْفيَانَ   نا يَ ْعُقوُب ْبنُ ، ثرٍ نْيِ ْبُن اْلَفْضِل، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ  أَبُو احْلُسَ َأْخرَبانَ  -  5150
أَبِيِه قَاَل: حَ  بِْنتُ ُمَهاِجٍر، َعْن  َأَْسَاءُ  نَا  ثَ ت ْ ا   يَزِيَد قَاَلْت:  دَّ ِإىَل ُدِعَي رَُسوُل هللِا َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ اأْلَْنَصا َّللَّ   ِر،  َجنَازَِة رَُجٍل ِمَن 

ُ َعلَ َلمَّا ُوِضَع السَّرِيُر،  ف َ  َم النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ْم اَي َنِبَّ هللِا  ؟ " قَالُوا: نَ عَ " َأَعَلى َصاِحِبُكْم َدْينٌ   ْيِه َوَسلََّم لَُيَصلَِّي َعَلْيِه، فَ َقاَل:تَ َقدَّ
ِه قَاَل يَ ْعُقوُب: " َوَهَذا  َنِبَّ هللِا، قَاَل: َفَصلَّى َعَليْ َصارِي : ُِهَا ِإيَلَّ ايَ نْ اأْلَ اِحِبُكْم " قَاَل أَبُو قَ تَاَدَة اِن، قَاَل: " َصل وا َعَلى صَ ِدينَارَ 

 "  َْلَُما َأَحاِديُث ِكبَاٌر ِحَسانٌ رَِجاِل الشَّاِم ثَِقتَاِن، وَ ْبِد اْلَعزِيِز، َوُِهَا ِمْن ِس ُعَمَر ْبِن عَ ْبُن ُمَهاِجٍر َصاِحُب َحرَ  َأُخوهُ َعْمُرو
 ثقون. رجاله مو # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد    -  5156 أَبُو  احْلَسَ َأْخرَباََن  اْلَفْضِل  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  اْلَعْدُل،هللِا  يَ ْعُقوَب  ْبُن  بْ   ُن  حُمَمَُّد  اْلَعْبدِ ثنا  اْلَوهَّاِب  َعْبِد  ثنا ُن  ي ، 
   ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، ثنا ََيََْي ْبنُ  هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللاِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   ح،  دٍ ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخالِ َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ 

َثِِن َعاِمٌر الشَّْعِب  اِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد قَ ََيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ِإَسَْ ا ُمَسدٌَّد، ثنا حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي، ثن  قَاَل: نَّ ََسَُرَة ْبَن ُجْنُدبٍ ، أَ اَل: َحدَّ
، وََكانُوا ِإَذا  ُفاَلٍن؟ " َفَسَكَت اْلَقْومُ   َأَحٌد ِمْن َبِِن ا أَق َْبَل قَاَل: " َهُهنَا   َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم، فَ َلمَّ َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

َقاَل: " أََما ِإنَّ َصاِحَبُكْم َقْد ُحِبَس  ٌد؟ " فَ َقاَل رَُجٌل: َهَذا ُفاَلٌن، ف َ نَا ِمْن َبِِن ُفاَلٍن َأحَ هُ " هَ  ِبَشْيٍء َسَكُتوا، ُثَّ قَاَل:  ابْ َتَدَأُهمْ 
تُ َوزَ ،  اُس ْبُن ََيََْي، َعِن الشَّْعِبِّ يُنهُ فَ َقَضاهُ فَ َرَواهُ ِفرَ  "، فَ َقاَل رَُجٌل َعَليَّ دِ ٍن َكاَن َعَلْيهِ َعَلى اَبِب اجْلَنَِّة ِبَديْ  ْم اَد ِفيِه " فَِإْن ِشئ ْ

ُتْم فََأْسِلمُ  ، َعْن ََسَْعاْبُن َمْسُروٍق، عَ َوَرَواهُ َسِعيُد  َقَضاَء، وهُ ِإىَل َعَذاِب هللِا " َومَلْ َيْذُكِر الْ فَاْفُدوُه، َوِإْن ِشئ ْ َن ْبِن َمِسيٍح،  ِن الشَّْعِبِّ
 َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدبٍ 

 اله ثقات. جر ه # قال المحقق: إسناد
 

َعِليٍّ َأْخرَبانَ   -  5157 أَبُو  حُمَمَّ     ْبُن  ِإَسَْ احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  أَبُو  الر وَذاَبرِي ، أان  ْبِن  ٍد  حُمَمَِّد  ْبُن  الصَّ اِعيُل  ْبُن  ِإَْسَاِعيَل  َأمْحَُد  ثنا  فَّاُر، 
ثنا َعْبدُ الْ  اْلَفحَّاُم،  ابْ َولِيِد  ثنا  ْبِن ِسريِ عَ   نُ  اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء،  ِلَعْبِد هللِا ْبنِ ْوٍن، َعْن أََنِس  ُعَمَر: الرَُّجُل الَِّذي    يَن، قَاَل: قُ ْلُت 

ِلَواٌء يُ ْعَرُف   رٍ ادِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلُكلِّ غَ قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ   َس ِعْنَدهُ َوفَاٌء؟ فَ َقاَل: فَ َيُموُت َولَيْ ِن َوُهَو يُرِيُد اأْلََداءَ َيْشرَتِي اِبلدَّيْ 
 َم اْلِقيَاَمِة " ِبِه يَ وْ 

 .[ (6966]المرفوع منه في صحيح البخاري برقم ) حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن    هللاِ مَُّد ْبُن َعْبدِ ا حمَُ ثن  احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن،  َسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أانُظ، ثنا أَبُو َعِليٍّ احلُْ و َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن أَبُ   -  5158
، َعْن َأيِب  َُّنرَْيٍ، ثنا ََيََْي ْبُن اْلَيمَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َماِلٍك قَاَل: قَ ُعَمارََة، َعْن أََنِس ْبِن  اِن، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ

 "   ْسَتِديَن َما لَْيَس ِعْنَدهُ َقَضاُؤهُ  َخرْيٌ لَهُ ِمْن َأْن يَ ّتَّ  شَ  يَ ْلَبَس الرَُّجُل ِمْن أَْلَوانٍ " أَلَنْ 
: " َمْن أَبُو ُعَمارَ قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: قُ ْلُت أِلَيِب   َُيَدِّْث بِِه َغرْيُ    بَاِن  َأُخو اْلَعوَّاِم، َوملَْ اَل: ِطاَلُب ْبُن َحْوَشٍب الشَّي ْ َة َهَذا؟ قَ َعِليٍّ

 اْلَيَمانِ ُن بْ  ََيََْي 
 فيه مجهول. سناده # قال المحقق: إ
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َشْيٍم، َعْن َعْبِد  نا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، َعْن هُ َأيِب قَُماٍش، ث   ُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثنا اْبنُ ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِداَن، أان َأمحَْ َأْخرَباََن عَ   -  5159
اَل: ِر ْبِن قَاِسٍط، َعْن ُصَهْيِب ْبِن ِسنَاٍن قَ ْنَصارِيَّ، َعْن رَُجٍل، َعِن النَّمِ ْبِن حُمَمٍَّد يَ ْعِِن اأْلَ   نِ سَ  يَ ْعِِن اْبَن َجْعَفٍر، َعِن احلَْ احْلَِميدِ 

ُ َعلَ قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  َا رَجُ لَّى اَّللَّ َتَحلَّ فَ ْرَجَها  فَ َغرََّها اِبهلِل، َواسْ   هُ اءَ ا َوهللاُ يَ ْعَلُم اَل يُرِيُد َأدَ ٍل َأَصَدَق اْمَرَأةً َصَداقً ْيِه َوَسلََّم: " َأمي 
َلِقَي هللاَ  َوَأمي َ اِبْلبَاِطِل،  زَاٍن،  َوُهَو  يَ ْلَقاهُ  يَ ْوَم  رَُجلٍ   ِمْن  ادَّاَن  رَُجٍل  َوهللاُ    ا  أَ َديْ نًا  يُرِيُد  اَل  أَنَّهُ  فَ َغرَّ يَ ْعَلُم  َصاِحِبِه  ِإىَل  اِبهلِل  َداَءهُ  هُ 

 يَ ْلَقاهُ َوُهَو َساِرٌق "   اِطِل َلِقَي هللاَ يَ ْومَ ْلبَ ابِ َواْسَتَحلَّ َمالَهُ 
 فيه رجل لم يسم.: إسناده # قال المحقق 

 

، َعدِ ُن  ُسُف بْ ثنا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجي ، ثنا يُو  ْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َسْعٍد،َة، أان عَ ُن قَ تَادَ  أَبُو َنْصِر بْ َوَأْخرَبانَ   -  5160 يٍّ
ْبُن حمَُ  يُوُسُف  ْبِن  ثنا  ْبِن َصْيِفيِّ  يَزِيَد  ْبِن  أَ مَِّد  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن  ُل هللِا اَل: قَاَل َرُسو يِب َجدِِّه، َعْن ُصَهْيٍب قَ ُصَهْيٍب، َعْن 

ُ َعَليْ  َض ِمْن رَُجٍل َها َماَت َوُهَو زَاٍن، َوَمِن اْست َْقرَ ي َأْن يُ ْعِطي ََها َمْهرَ ْنوِ ي َ   اْمَرأًَة، ُثَّ َماَت َوُهَو اَل   ِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َزوَّجَ َصلَّى اَّللَّ
  " اَت َوُهَو َساِرقٌ  يَ ْنِوي َأْن يُ ْعِطَيهُ مَ قَ ْرًضا، ُثَّ َماَت َوُهَو اَل 
 س به. ال بأ # قال المحقق: إسناده 

 

ُخَزمْيََة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد َحْفٍص التَّاِجُر، ثنا السَِّري  ْبُن    حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ ٍر  كْ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو بَ   -  5162
ي َ ُهوَ  َسِعيُد  ثنا  اْلُمْقرُِئ،  َأيِب   اْبَن  ْبُن  ْعِِن  ُعَقْيُل  ثنا  أَي وَب،  َويُوُنسُ   اأْلَيِْلي ،  َعِن  َخاِلٍد   ، اأْلَيِْلي  يَزِيَد  ْبُن  َأيِب  ِن  ابْ   َعْن  ِشَهاٍب، 

َا قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئشَ   َة ْبنِ َسَلمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َة، َأنَّ َجِهَد يف  ِمْن أُمَّيِت َديْ نًا، ُثَّ    َم: " َمْن مَحَلَ ى اَّللَّ
 ِه " بِ  ىَل ْبَل َأْن يَ ْقِضَيهُ فََأاَن َأوْ َقَضائِِه َفَماَت ق َ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ثنا اْبُن َوْهٍب،   َصم ، ثنا حَبُْر ْبُن َنْصٍر،اْلَعبَّاِس اأْلَ ْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو بَ   -  5163
َوَة ْبَن ُشَرْيٍح َُيَدِّ قَاَل: َسَِ  ُ َعَلْيِه   ْن ُشَعْيِب ْبِن زُْرَعَة، َعْن ُعْقَبةَ ْن َبْكِر ْبِن َعْمرٍو عَ ، عَ ثُ ْعُت َحي ْ َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْبِن َعاِمٍر، َسَِ

 " ُن يْ ْو قَاَل: أَنْ ُفَسُكْم " َفِقيَل: َوَما ََنُْنُق؟ قَاَل: " الدَّ  أِلَْصَحابِِه: " اَل ََتْنُ ُقوا اأْلَنْ ُفَس أَ َوَسلََّم يَ ُقولُ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ُ عَ قَاَل َبْكٌر، َوَحدََّثِِن صَ   - 5164 وا قُ ُلوَبُكْم بَ ْعَد  َلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل تُ ْفزِعُ ْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم، أَنَّهُ بَ َلَغُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ق ُ  يُ ْفزُِع  َوَما  َلُه:  َفِقيَل   " هللِا؟  وب َ لُ الن َّْهِي  َرُسوَل  اَي  " نَا  الدَّْيُن   "  قَاَل: 

 
َع َجْعَفَر ْبَن ُشَرْحِبيٍل يَ ُقوُل: ِإنَّ ُمَعاوِيََة ْبَن أَ قَاَل َبْكٌر أَ  - 5165 ْينُ نَّهُ َسَِ   " يِب ُسْفيَاَن قَاَل: " ِرق  احْلُرِّ الدَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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َهاَن، َعْن يَزِيَد َأيِب َخاِلٍد، عَ ْخرَبَِن احْلَاِرُث بْ أَ   ٍب،قَاَل: َوثَ نًا اْبُن َوهْ   -  5166 ْن أَي وَب، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل ُن نَ ب ْ
ُكْم َوالدَّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ْيَن، فَِإنَّهُ َهمٌّ اِبللَّْيِل، َوَمَذلٌَّة اِبلن ََّهاِر "  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإايَّ

 ضعيف جدا. لمحقق: إسناده ل اقا #
 

نْ يَا، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َبْكِر ْبِن يِب أَ  يِب َعْمرٍو، أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َبْكِر ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن أَ  - 5168 َخاِلٍد، ثنا   الد 
َثِِن حمَُ ،  َراَن اْلَيَمِن ِبَعَرفَاتَ ْن َأْهِل جنَْ ي ، " مِ رِثِ االرَّبِيِع احلَْ   ُعب َْيُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاِس ْبنِ  َلَماِن، َعْن أَبِيِه، َحدَّ مَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َي ْ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعْن عَ  ِب يَ ُهْن َعَلْيَك " أَِقلَّ ِمَن الذ نُو :  ولُ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َوُهَو يُوِصي رَُجاًل َوُهَو يَ قُ ْمرٍو قَاَل: َسَِ
  الدَّْيِن تَِعْش ُحرًّا  اْلَمْوُت، َوأَِقلَّ ِمنَ 

 " قَاَل الشَّْيُخ: " يف ِإْسنَاِدِه َضْعٌف " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

اللَّْيُث ْبُن    اأْلََصم ، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ اقَ ْسحَ ُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب إِ  أَبُو َبْكِر بْ َوَأْخرَبانَ   -  5172
بَ َلَغهُ َسْعٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن الْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكِثريًا    َقاِسِم، َمْوىَل ُمَعاِويََة، أَنَّهُ  ا َكِثريًا  ريً َكثِ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ا  قَاِدٌر َعَلى َأْن يُ ْرِضَي َغرميَهُ ِبَِ ، َحرِيٌص َعَلى َأْن يُ َؤدِّيَُه، َماَت َومَلْ يَ ْقِض َديْ َنُه، فَِإنَّ هللاَ ْن َتَديََّن َوُهَو يُرِيُد َأْن يَ ْقِضَيهُ قَاَل: " مَ 
َتَديَّ  َوَمْن   ، لِْلُمت ََوىفَّ َويَ ْغِفُر  ِعْنِدِه،  ِمْن  يُرِيدُ ِبدَ َن  َشاَء  اَل  َوُهَو  ملَْ ْيٍن  َذِلَك  َعَلى  َفَماَت  يَ ْقِضَيهُ  َأْن  لَُه:     يُ َقاُل  فَِإنَّهُ  ِدينُُه،  يُ ْقَض 

َذ ْن لَهُ َحَسنَاٌت َأخَ َيكُ   ِه فَ ُتْجَعُل زاَِيَدًة يف َحَسنَاِت َربِّ الدَّْيِن، فَِإْن ملَْ اًن َحقَّهُ ِمْنَك، فَ يُ ْؤَخُذ ِمْن َحَسنَاتِ ظَن َْنَت َأانَّ اَل نُ َويفِّ ُفاَل 
ْيِن َفُجِعلَ   ْت يف َسيِّئَاِت اْلَمطُْلوِب "  ِمْن َسيِّئَاِت َربِّ الدَّ

 َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 
 رجاله ثقات لكنه مرسل. سناده # قال المحقق: إ
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 هَا مشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْ عِمِ والْ طَا مَ وَهُوَ بَابٌ فِي الْ   التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ 
 

َثِِن ْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َيْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، ثَ نَا أَبُو جَ   -  5180 ِد هللِا ْبِن يَزِيَد، ثَ نَا ِإْسَحاُق اأْلَْزَرُق، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اَي َأْهَل اْلَمِديَنِة ِإنَّ هللاَ يُ َعرُِّض ْبِن َحْزٍن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل:    َُثَاَمةَ ْن  عَ   اجْلَُرْيِري ، قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِإيَلَّ حَتِْرميَ اْْلَْمِر، َفَمْن َكَتَب  ْهَل اْلَمِديَنِة ِإنَّ هللاَ َقْد أَنْ َزلَ تَ ْعرِيًضا، اَل َأْدِري َلَعلَّهُ َسي َْنِزُل ِفيَها َأْمٌر ُثَّ قَاَم فَ َقاَل: " اَي أَ  َعن اْْلَْمرَ 
َها َشْيٌء َفاَل َيْشَرهْبَا "   ِمْنُكْم َهِذِه اآْليََة َوِعْنَدهُ ِمن ْ

 رجاله ثقات. قق: إسناده # قال المح
 

، ثَ نَا أَبُو َداُوَد، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن   ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحبِيبٍ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أاََن َعْبُد هللاِ   -  5181
يَ قُ  ُعَمَر  اْبَن  ْعُت  َسَِ قَاَل:  اْلِمْصِريِّ  تَ ْوبََة  عَ َأيِب  }َيْسأَلُوَنَك  نَ َزَلْت:  َشْيٍء  فََأوَُّل  آاَيٍت  َثاَلُث  اْْلَْمِر  يف  نَ َزَلْت  اْْلَْمِر وُل:  ِن 

َتِفُع هِبَا َكَما قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، فَ [.  219َواْلَمْيِسِر{ ]البقرة:   َسَكَت  اآْليََة َفِقيَل: ُحّرَِمِت اْْلَْمُر َفِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا َدْعنَا نَ ن ْ
ُهْم ُثَّ نَ َزَلْت َهِذِه: اآْليَةُ }اَل تَ ْقَربُوا الصَّاَلَة َوأَنْ ُتْم سُ  ْمُر ِبَعْيِنَها فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل [ فَِقيَل: ُحّرَِمِت اْلَْ 43َكاَرى{ ]النساء:  َعن ْ

ُهْم ُثَّ نَ َزَلْت. }ايَ  َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَل هللِا ِإانَّ اَل َنْشَرهُبَا قُ ْرَب الصَّاَلِة َفَسَكَت َعن ْ ُم رِْجٌس   أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
فَاْجتَ  الشَّْيطَاِن  َعَمِل  قَالَ 90ِنُبوُه{ ]املائدة:  ِمْن   " اْْلَْمُر  ُحّرَِمِت   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَل  قَاَل:  اآْليََة   ]  :

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر وَ َوَقِدْمُت ِلَرُجٍل رَِوايًَة ِمَن الشَّاِم أَْو رَاِواًي فَ َقاَم النَِّب  َصلَّى ا ُعَمُر َواَل َأْعَلُم ُعْثَماَن ِإالَّ َمَعُهْم فَانْ ت ََهْوا َّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َسلََّم: " َخلِّ َعنَّا َنُشق َها " فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا أََفاَل نَِبيُعَها؟ فَ قَ ِإىَل الرَُّجِل فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ  َعَن ُمِديَرَها َوَلَعَن َساِقي ََها َوَلَعَن َسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َلَعَن اْْلَْمَر َوَلَعَن غَاِرَسَها َوَلَعَن َشارهَِبَا َوَلَعْن َعاِصَرَها َوَلَعَن ُموِكَلَها َولَ اَّللَّ
  اَبئَِعَها " َحاِمَلَها َوَلَعَن آِكَل ََثَِنَها َوَلَعنَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَقْيٍل، َوَأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي ، ثَ نَا أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ   -  5184
َثِِن َحْفٍص، ثَ نَا َحْفُص ْبُن َعْبِد هللاِ  َعْن أَي وَب، َعْن اَنِفٍع، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن،    ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َشِرَب اْْلَْمَر يف الد نْ يَا َومَلْ يَ ُتْب ملَْ ُعَمَر: أَنَّهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  ِخَل   َيْشَرهْبَا يف اآْلِخَرِة، َوِإْن أُدْ لَّى اَّللَّ
 اجْلَنََّة " 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

وُسُف ْبُن  ثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد، يُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأيِب َعِليٍّ السَّقَّا،  -  5193
َثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيهِ يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثَ نَا َأمحَْ  ، َعْن ُد ْبُن ِعيَسى، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  َا َكاَنْت لَهُ الد نْ يَا نَّهُ قَاَل: " َمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُسكْ َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ًرا ُمرًَّة َواِحَدًة، َفَكَأَّنَّ
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َها َفُسِلب ََها، َوَمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُسْكًرا َأرْ  َما ِطيَنةُ اْْلَبَاِل اَي  َبَع َمرَّاٍت َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن َيْسِقَيهُ ِمْن ِطيَنِة اْْلَبَاِل قَاَل: وَ َوَما َعَلي ْ
 قَاَل: " ُعَصارَةُ َأْهِل النَّاِر " َرُسوَل هللِا؟ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن   -  5196 ْبُن َأمْحََد ْبِن أََنٍس  ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد    أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
، ثَ نَ  َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح، َأاَن َماِلُك ْبُن َخرْيٍ الزَّاَبِدي ، َأنَّ َماِلكَ اْلُقَرِشي  ثَهُ أَنَّهُ ا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، أاََن َحي ْ  ْبَن َسْعٍد الت ِجيِبَّ، َحدَّ

ْعُت   َع اْبَن َعبَّاٍس، يَ ُقوُل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َسَِ َم يَ ُقوُل: " َأََتِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َقاَل: " اَي حُمَمَُّد ِإنَّ هللاَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َومُ  َوَعاِصَرَها  اْْلَْمَر  َوَساِقي َهَ َلَعَن  َواَبئَِعَها  ِإلَْيِه  َواْلَمْحُمولََة  َوَحاِمَلَها  َوَشارهَِبَا  " ْعَتِصَرَها  َوُمْسِقي ََها   ا 

 ح. صحي# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب الد نْ يَا، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُو احْلَُسنْيِ اجْلَْوزِي ، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر َعْبُد هللاِ   -  5197
َماَن الن َمرْيِي ، ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد، َعِن الز ْهِريِّ قَاَل: َأْخرَبَِن أَبُو َبْكِر ْبُن َعْبِد  اْلَبْصِري ، ثَ نَا اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَليْ َعْبِد هللِا ْبِن َسرِيٍع  

بْ  فَ َقالَ الرَّمْحَِن  َخِطيبًا  ُعْثَماَن  ْعُت  َسَِ قَاَل:  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبِيِه  َعْن  احْلَاِرِث،  َعَليْ ِن   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ْعُت  َسَِ  : " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  ِه 
َويَ ْعَتزِ  يَ ت ََعبَُّد  َلُكْم  قَ ب ْ ِفيَمْن َكاَن  رَُجٌل  فَِإنَّهُ َكاَن  اْْلَبَاِئِث  أُمَّ  َخاِدَمَها  اْجَتِنُبوا  ِإلَْيِه  فََأْرَسَلْت  غَاِويَُة،  اْمرََأٌة  فَ َلِقَيٍتهُ  النَِّساَء،  ُل 

َها اَباًب َأْغَلَقْتهُ ُدونَهُ َحّتَّ أَْفَضى ِإىَل اْمَرأٍَة َوِضيَئٍة َجاِلَسٍة َوِعْندَ   َلْت: ِإانَّ نَْدُعوَك ِلَشَهاَدٍة َفَدَخلَ فَ َقا َها  َفطَِفَقْت ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ
ْو تَ َقَع َعَليَّ َأْو َتْشَرَب َكْأًسا ِمْن َهَذا   َدْعَوُتَك لِت َْقُتَل َهَذا اْلُغاَلَم أَ ُغاَلٌم َواَبِطَيٌة ِفيَها ََخٌْر فَ َقاَلْت: َأاَن مَلْ َأْدُعَك ِلَشَهاَدٍة َوَلِكنْ 

اْْلَْمِر بُدَّ ِمْن َذِلَك قَاَل: اْسِقيِِن َكْأًسا ِمْن َهَذا اْْلَْمِر َفَسَقْتهُ َكْأًسا ِمَن  اْْلَْمِر فَِإْن أَبَ ْيَت ِصْحُت َوَفَضْحُتَك، فَ َلمَّا رََأى أَنَّهُ اَل  
َها َوقَ َتَل الن َّْفَس فَاْجَتِنُبوا اْْلَْمَر فَِإنَّهُ َوهللِا اَل فَِإنَّهُ َوهللِا اَل َيَْتِمعُ ُثَّ قَاَل: زِيِديِِن فَ َلْم يَرِ  اإْلِميَاُن َوِإْدَماُن اْْلَْمِر   ْم َحّتَّ َوَقَع َعَلي ْ

  َسِعيِد ْبِن ُسَرْيٍج َهَذا. َوَقدْ ْن َُيْرَِج َصاِحَبهُ " رَفَ َعهُ ُعَمُر ْبنُ يف َصْدِر رَُجٍل أَبًَدا لَُيوِشَكنَّ َأَحُدُِهَا أَ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

ْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثَ نَا َعْبُد ا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثَ نَا نُ عَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَ   -  5199
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْجَتِنُبوا  ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اْلَعزِيزِ 

َا ِمْفتَاُح ُكلِّ َشرٍّ "   اْْلَْمَر فَِإنَّ
 حسن.ل المحقق: إسناده # قا

 

َأاَن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن   أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب،َأْخرَباََن    - 5200
ْرَداِء قَاَل: َأْوَصاِن َخِليِلي أَبُو اْلَقاِسِم ْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن أُمِّ الدَّرْ َعطَاٍء، َأاَن رَاِشٌد أَبُو حُمَمٍَّد احْلِمَّاِن ، عَ  َداِء، َعْن َأيِب الدَّ
اَل ُتشْ  َأْن  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ُمت َ َصلَّى  َمْكتُوبًَة  َترْتَُك َصاَلًة  َواَل  َوُحّرِْقَت  قُطِّْعَت  َوِإْن  ئًا  َشي ْ اِبهلِل  ُمت ََعمًِّدا ِرَك  تَ رََكَها  َفَمْن  َعمًِّدا 

َا ِمْفتَاُح ُكلِّ َشرٍّ " بَرِ   َئْت ِمْنهُ الذِّمَُّة، َوَأْن اَل َتْشَرَب اْْلَْمَر فَِإنَّ
 صالح. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا زََكرايَّ   -  5201 أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر،  أاََن  ْبُن قَ تَاَدَة،  أَبُو َنْصِر  إِ َأْخرَباََن  ْبُن ََيََْي السَّاِجي  اْلَفِقيُه،  ثَ نَا أَبُو   ْماَلًء ِمْن ِحْفِظِه، 
احْلَِميِد، َأْخرَبَِن ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن  طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن السَّْرِح، ثَ نَا َخايل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َبََن اْلِفْرَدْوَس بَِيِدِه َوَحظََرهُ َعَلى ُكلِّ ُمشْ ِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  أَنَ  ِرٍك َصلَّى اَّللَّ
 وَُكلِّ ُمْدِمِن اْْلَْمِر ِسكِّرٍي " 

 منقطع.# قال المحقق: إسناده 
 

ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُدَحْيٍم الدَِّمْشِقي  ِِبَكََّة ِإْماَلًء، ثَ نَا    و َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ثَ نَا أَبُو ِإْسَحاقَ اَن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُ َأْخربََ   -  5202
ُ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن عَ ُن َعمَّاٍر، ثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثَ نَا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَّ ِهَشاُم بْ  ْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َيَدهُ يف   ْم ِإىَل السََّماِء َعَمٌل: اْلَعْبُد اآْلِبُق ِمْن َمَوالِيِه َحّتَّ يَ ْرِجَع فَ َيَضعَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلٌث اَل تُ ْقَبُل َْلُْم َصاَلٌة َواَل يُ ْرَفُع ْلَُ 
َها َزْوُجَها َحّتَّ يَ ْرَضى، َوالسَّْكَراُن َحّتَّ َيْصُحَو " أَْيِديِهْم، َواْلَمْرَأةُ السَّ   اِخُط َعَلي ْ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا حُمَمَّ َأْخربََ   -  5203 احْلَاِفُظ،  ْبِن َسْعٍد  َأمْحََد  ْبُن  َأاَن َعْبُد هللِا  َنْصٍر،  أَبُو  ، ثَ نَ اَن  اْلب َْوَشْنِجي  إِبْ َراِهيَم  ْبُن َعمَّاٍر، ُد ْبُن  ا ِهَشاُم 
، َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل:" َواَل َيْصَعُد َْلُْم َعَمٌل ِإىَل  َوُموَسى ْبُن أَي وَب النَِّصيِب ، ثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن زَُهرْيِ ْبِن حُمَمٍَّد   اْلَعْنرَبِيِّ

 ْكرَاِن َوقَاَل: يف اْلَعْبِد يف َيِد َمَوالِيهِ َماِء َحَسَنًة" َفذََكَرهُ َوَبَدأَ اِبلسَّ السَّ 
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد هللاِ   -  5204 أَبُو  ْبنُ   َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  ُموَسى،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  ْبُن  يَ ْعُقوَب،    احْلَاِفُظ،  ِإبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  ثَ نَا 
َأيِب زاَِيٍد، َعْن َُمَاِهٍد، َعنْ َمرْ  ْبِن  يَزِيَد  ثَ نَا ُشْعَبُة، َعْن  ْبُن َجرِيٍر،  ثَ نَا َوْهُب  ِِبَْرٍو،  اْلَبْصِري   النَِّبِّ زُوٍق  ، َعِن  اْْلُْدِريِّ َأيِب َسِعيٍد   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: وَ   ْحِسُبهُ أَنَّهُ قَاَل: " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمنَّاٌن َواَل َعاقٌّ َواَل ُمْدِمُن ََخٍْر " قَاَل َمرًَّة ُأْخَرى َعْن َأيِب َسِعيٍد أَ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ِمْن َأْصِلِه، ثَ نَا أَبُو مَ   -  5205 ي  الض َبِعي  ِإْماَلًء، ثَ نَا السَِّري  ْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم اْلَعَتكِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
قَاَل:    ْبُن دَُكنْيٍ، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطي ، ثَ نَا َعْبُد هللاِ 

 ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َعاقٌّ َواَل ُمْدِمُن ََخٍْر " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ِن َشرِيٍك اْلب َزَّاُز،  ُعب َْيُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد بْ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أانَ َأْخرَباََن أَ   -  5208
َثِِن ُسَهْيٌل، َعْن حُمَمَّدِ  ُ َعَلْيِه   ثَ نَا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل قَاَل: َحدَّ ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن أَبِيِه: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  ََخٍْر َلِقَيهُ َكَعاِبِد َوَثٍن "   قَاَل: " َمْن لَِقَي هللاَ َوُهَو ُمْدِمنُ َوَسلَّمَ 
 اِري  يف التَّارِيخِ قَاَل الشَّْيُخ: " َكَذا يف ِكتَاِب حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيِد هللِا "، َوذََكَرهُ اْلُبخَ 
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 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

 َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اجْلَْوِزي ، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا، ثَ نَا َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُو احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  5210
، َوُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ُعب َْيُد هللِا ْبُن عُ  اْبِن َعبَّاٍس َعِن  أَبِيِه، َعْن َحَنٍش، َعْن ِعْكرَِمَة، َعنِ َمَر اجْلَُشِمي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َشِرَب َشَرااًب َيْذَهُب بَِعْقِلِه فَ َقْد أَ   َتى اَباًب ِمْن أَبْ َواِب اْلَكبَائِِر " النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

فُوَرٍك، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثَ نَا َجْعَفُر    أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  5226
، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعِن النَِّبِّ ْبُن ُسَلْيَماَن، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ْن فَ ْرَقٍد، َعْن َعاِصِم ْبِن َعْمرٍو اْلَبَجِليِّ : " يَِبيُت قَ ْوٌم ِمْن   َصلَّى اَّللَّ

َوخَ  ِقَرَدةً  ُمِسُخوا  َوَقْد  فَ ُيْصِبُحوَن  َوَلِعٍب  َوَْلٍْو  َوُشْرٍب  طُْعٍم  َعَلى  اأْلُمَِّة  َوَقْذٌف،َهِذِه  َولَُيِصيب َن َُّهْم َخْسٌف،  ُيْصِبَح    نَازِيَر،  َحّتَّ 
َلَة بَِبِِن ُفاَلٍن، َوخُ النَّاُس، فَ ي َُقولُوَن: قَ  ، َوَلرُيِْسَلنَّ َعَلْيِهْم َحاِصبًا ِمَن السََّماِء َكَما ْد ُخِسَف اللَّي ْ َلَة ِبَداِر ُفاَلٍن َخَواصَّ ِسَف اللَّي ْ

 ِفيَها، َوَعَلى  َم الَّيِت َأْهَلَكْت َعاًدا َعَلى قَ بَاِئلَ لُوٍط َعَلى قَ بَاِئَل ِفيَها َوَعَلى ُدوٍر َوَلرُيِْسَلنَّ َعَلْيِهُم الّرِيَح اْلَعِقي   أُْرِسَلْت َعَلى قَ ْومِ 
نَاِت، َوَأْكِلِهُم الّراَِب، َاِذِهُم اْلَقي ْ  َوَقِطيَعِتِهُم الرَِّحَم " َوَخْصَلٍة َنِسي ََها َجْعَفرٌ  ُدوٍر ِبُشْرهِبُِم اْْلَْمَر، َولُْبِسِهُم احْلَرِيَر، َواَتِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا ُفَضْيُل ْبنُ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد    -  5228
، َعْن ُمَعاٍذ، َوَأيِب ُعب َْيَدَة قَ ِعيَاٍض، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َأيِب ثَ ْعَلَبَة اْلُْ  ُ َشِِنِّ ااَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َيكُ  ُثَّ  ًة،  َونُ ب َوَّ َرمْحًَة،  بََدأَ  اأْلَْمَر  َهَذا  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َوحَ َعَلْيِه  ُعت َوًّا،  ُثَّ َكاِئٌن  َعُضوًضا،  ُمْلًكا  ُثَّ َكاِئٌن  َوِخاَلفًَة،  َرمْحًَة،  ْربًَة، وُن 
 وَن احْلَرِيَر، َواْْلُُموَر، َواْلُفُروَج، يُ ْرزَقُوَن َعَلى َذِلَك، َويُ ْنَصُروَن َحّتَّ يُ ْلَقى هللاَ َعزَّ َوَجلَّ " َوَفَساًدا يف اأْلَْرِض، َيْسَتِحل  

ُكوَن َهَذا ِإىَل َما َشاَء هللاُ، احْلَِديُث اأْلَوَُّل يف آَخرِيَن، َأْو يَ اَل الشَّْيُخ: " ِإْن َصحَّ احْلَِديثَاِن فَ ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َهَذا يف قَ ْوٍم، وَ قَ 
 ُثَّ َيُكوُن َما يف احْلَِديِث اأْلَوَِّل، َوهللاُ َأْعَلُم " 

 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 
 

مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثَ نَا  أَبُو َبْكٍر حمَُ   ُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ بْ   -  5230
اْلَكِرميِ  َعْبُد  ثَ نَا  بِن َْيَسابُوَر،  اْلَمْرَوِزي ،  َمْنُصوٍر  ْبُن  احْلُسَ َأمْحَُد  َعِن  ُمْسِلٍم،  ْبُن  احْلََسُن  ثَ نَا  الس كَِّري ،  اْلَكِرمِي  َأيِب َعْبِد  ْبُن  ْبِن   نْيِ 

عَ  بُ ْرَدَة،  َأيِب  َعْن  يَ َواِقٍد،  َحّتَّ  ِقطَاِفِه  َم  َأايَّ اْلِعَنَب  َحَبَس  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَبِيِه  ِمْن  ْن  بِيَعهُ 
، لِي َتَِّخَذ ََخًْرا، فَ َقْد تَ َقحََّم النَّارَ    ِعيَااًن " يَ ُهوِديٍّ َأْو َنْصرَاِنٍّ

 
الس كَِّري ، ثَ نَا َعْبُد  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب احْلَُسنْيِ اْلغَاِزي ، ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد  َوَأْخرَباََن أَبُو عَ   - 5231

ْثََن َعَلْيِه ُمْسِلٌم َفذََكَرُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: زََمَن اْلِقطَاِف َوزَاَد ا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن ُمْسِلٍم َوأَ اْلَكرمِِي ْبُن َأيِب َعْبِد اْلَكِرمِي اْلَمْرَوِزي ، ثَ نَ 
َم يف النَّاِر َعَلى َبِصريَةٍ َأْو ِمَّْن يَ ْعَلُم أَنَّهُ يَ تَِّخُذ   ََخًْرا، فَ َقْد تَ َقدَّ
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 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

 كْلِ  الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ذَمِّ كَثْرَةِ الْأَ 
 

زَّاُز، ثَ نَا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، أاََن َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي ، أاََن أَبُو َحاِمٍد اْلب َ   -  5247
أَي وبَ  َعْن  اْبِن  َمْعَمٌر،  َعِن  ْبِن ِسريِيَن،  حُمَمَِّد  َعْن  َيْكِفي  ،  اْلَواِحِد  " طََعاُم  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل: قَاَل  ُعَمَر 

ااِل  َوطََعاُم  َكَذا  ااِلثْ َننْيِ،   " الثََّمانَِيَة  يَْكِفي  اأْلَْربَ َعِة  َوطََعاُم  اأْلَْربَ َعَة،  َيْكِفي  الرَّزَّ ثْ َننْيِ  َعْبِد  َعْن  اأْلَْزَهِر،  أَبُو   اِق. قَاَل 
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

ٍد الصََّفاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِدي ، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ   -  5248
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َفذََكَر ِمث َْلهُ اَن َمْعَمٌر، َعْن أَي وَب، َعْن اَنِفٍع، أَ   ُمْرَسٍل. َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 سل. رجاله ثقات لكنه مر # قال المحقق: إسناده 
 

اْلُمفَ   -  5251 َحِبيٍب  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسُن  اْلَقاِسِم  أَبُو  أَبُو  َوَأْخرَباََن  َأاَن  ََسَاِعِه،  َأْصِل  ِمْن  ُر،  هللِا  سِّ َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد 
نَا ُموَسى َفٍر اأْلَْصب ََهاِن ، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن احْلََكِم ْبِن َأيِب َمْرمَيَ اْلِمْصرِي ، ث َ الصََّفاُر اأْلَْصب ََهاِن ، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ِمْهرَاَن ْبِن ُرْسُتَم أَبُو َجعْ 

ُ َعلَ ْبُن يَ ْعُقوَب الزَّْمِعي ، ث َ  ْيِه َوَسلََّم: " مَلْ َيْشَبْع  نَا أَبُو َحازٍِم، َحدََّثِِن اْلَقاِسُم ْبُن حُمَمٍَّد: َأنَّ َعاِئَشَة َأْخرَبَْتهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َعَتنْيِ يف يَ ْوٍم َحّتَّ َماَت "   َشب ْ

 حسن.اده # قال المحقق: إسن
 

ْعُت ِبْشًرا  نْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، ثَ نَا أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّمَّاِك، قَاَل: قَاَل اْلَقاِسُم ْبُن ُمن َبٍِّه: َسَِ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ  - 5252
نَا َأْن َنْشَبَع َشِبْعنَا َوَلكِ  ُ َعَلْيِه َوسَ يَ ُقوُل: قَاَلْت َعاِئَشُة: " َلْو ِشئ ْ  لََّم، َكاَن يُ ْؤثُِر َعَلى نَ ْفِسِه " نَّ حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ

 معضل. # قال المحقق: إسناده 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َويف َحِديِث اْبِن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، عَ  ، َوَقْد َأَكْلُت يف اْلي َْوِم ْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ قَاَلْت: رَآِن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
، ِمَن اإْلِْسَراِف، َوهللاُ اَل َيُِب  فَ َقاَل: " اَي َعاِئَشةُ " أََما حتُِبِّنَي َأْن َيُكوَن َلَك ُشُغٌل ِإالَّ يف َجْوِفَك اأْلَْكُل؟ يف اْلي َْوِم َمرََّتنْيِ   َمرََّتنْيِ 

 "  اْلُمْسرِِفنَي 
 

، َأاَن حُمَمَّ َأْخرَباََنهُ أَبُو عَ   -  5253 َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيَدَة، ثَ نَا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن    ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن، ثَ نَاْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
َثِِن َأيِب، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َفذََكَرهُ اْلِمْصِري ،   َحدَّ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

، ثَ نَا  َراَن، بِب َْغَداَد، أاََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّاِفِعي ، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبشْ   - 5254
حَ  َعمَّْن  رََجاٍء،  َأيِب  حُمْرٍِز  َعْن  السَّاَلِم،  َعْبُد  ثَ نَا  َغسَّاَن،  أَت َ أَبُو  قَاَل:  َفَة  ُجَحي ْ َأيِب  َعْن  ثَُه،  َوَسلََّم،  دَّ َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  ْيُت 
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َفَة؟ ِإنَّ َأْطَوَل ال نْ يَا " قَاَل: َفَما أَ فَ َتَجشَّْأُت فَ َقاَل: " َما َهَذا اَي أاََب ُجَحي ْ َكْلُت يف نَّاِس ُجوًعا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َأْطَوُْلُْم ِشب ًَعا يف الد 
ْعُت  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل َهَذا َثاَلِثنَي َسَنةً َبْطِِن ُكلِِّه ُمْنُذ َسَِ  َهَذا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 من لم يسم.  هيال بأس به وف# قال المحقق: إسناده 
 

َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَكَساِئي  اْْلَْمَداِن ، ثَ نَا   ُج ْبُن َأمْحََد، ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأاَن َدْعلَ   -  5255
، ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد بْ  فَ حُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد احْلََنِفي  َة، َعْن أَبِيِه قَاَل:  ِن زاَِيٍد، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن اأْلَْقَمِر، َعْن َعْوِن ْبِن َأيِب ُجَحي ْ

ًزا وَ  ُ عَ َأَكْلُت ُخب ْ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َتَجشَّْأُت فَ َقاَل يلَ   ُ أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َفَة حَلًْما، ُثَّ  أاََب ُجَحي ْ َلْيِه َوَسلََّم: " اَي 
نْ يَا، َأْطَوْلُُ أَْقِصْر َعنَّا ِمْن ُجَشاِئَك فَِإنَّ َأْطَولَ   ْم ُجوًعا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  النَّاِس ِشب ًَعا يف الد 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

اُوَد، ثَ نَا َأَسُد ْبُن  اْلِمْصِري ، ثَ نَا ِمْقَداُم ْبُن دَ   بُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحَدَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، ثَ نَا أَ   -  5256
َفَة، َعْن أَبِيِه قَالَ ُموَسى، ثَ نَا َعلِ  : َأَكْلُت ثَرِيَد بُ رٍّ ي  ْبُن ََثِبٍت اجْلََزِري ، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َساٍج، َعْن َعْوِن ْبِن َأيِب ُجَحي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َفةَ فَِإنَّ َأْكثَ رَُكْم َم، َوَأاَن َأجَتَشَّأُ فَ َقاَل: " اْكُففْ َوحَلًْما، فَأَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  أَِو اْحِبْس َعنَّا ِمْن ُجَشاِئَك اَي َأاَب ُجَحي ْ
الد نْ يَا، َأْطَوُلُكْم ُجوًعا ي َ  َفَة ِمْلَء َبْطِنِه، َحّتَّ فَاَرقَ ِشب ًَعا يف  َأَكَل أَبُو ُجَحي ْ َفَما  مَلْ    ْوَم اْلِقيَاَمِة " قَاَل:  نْ يَا، َكاَن ِإَذا تَ َعشَّى،  الد 

. يَ ت َ  ، َوِإَذا تَ َغدَّ مَلْ يَ ت ََعشَّ  َغدَّ
 وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو ُموَسى اْْلََرِوي ، َعْن َعِليِّ ْبِن ََثِبٍت اجْلََزِريِّ 

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

ََسَاِعِه، ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد   َفْضِل ِمْن َأْصلِ أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ  - 5257
، حُمَمٍَّد اْلَورَّاُق، َعْن ُموَسى اجْلَُهِِنِّ ْبُن ِمْهَراَن اأْلَْصب ََهاِن ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن    هللِا الصََّفاُر، ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَدُ 

ْعُت َسْلَماَن َوُأْكرَِه َعَلى طََعاٍم َيَْ  ْعُت َرُسوَل هللِا  َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اجْلَُهِِنِّ قَاَل: َسَِ ُكُلهُ فَ َقاَل: َحْسِب َأّنِ َسَِ
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ َأْكثَ َر النَّاِس ِشب ًَعا  َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ  الد نْ يَا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن،   يَ ُقوُل: "  َأْطَوُْلُْم ُجوًعا يف اآْلِخَرِة " َوقَاَل: " اَي َسْلَماُن، 

 َوَجنَّةُ اْلَكاِفِر " 
 

ثَ نَا  -  5258  ، الس وِسي  يُوُسَف  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِإْسَحاُق  هللِا  َعْبِد  أَبُو  إِبْ رَ   َأْخرَباََن  ثَ نَا  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس  ِإْسَحاَق  أَبُو  ْبُن  اِهيُم 
ْسنَاِدِه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َأْكثَ ُرُهْم ُجوًعا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة،  الصَّوَّاُف، ثَ نَا أَبُو ُموَسى اْْلََرِوي ، ثَ نَا َسِعيٌد اْلَورَّاُق أَبُو احْلََسِن، َفذََكَرهُ ِبِِ 

 ةُ اْلَكاِفرِ اُن: الد نْ يَا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن، َوَجنَّ قَاَل َسْلمَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا ِبْشُر   َراِن ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حَمُْموٍد، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اْلِقْصِري ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، َأاَن ُعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد الشَّعَ   - 5260
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْبُن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْنَصارِ  ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ِمث َْلهُ  ي ، ثَ نَا زاَِيُد ْبُن َأيِب َحسَّاٍن قَاَل: َسَِ
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إسناده   المحقق:  قال  جدا. #  )  واه  الترمذي  "2478]رواه  بلفظ  عمر  ابن  حديث  من   )   

نيا في شبًعا َأكثَرهم فإنه  ، ُجشاَءكَ  عنها ُكفه   "[   القيامةِ  يومَ  جوًعا أطوُلهم الدُّ

 

ِلُك اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ، ثَ نَا أَبُو َغسَّاَن َما  مٍَّد الصََّفاُر، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ   -  5264
، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، رَفَ َعهُ قَ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َعْبِد السَّاَل  ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن ُعيتٍَّ اَل: "  ِم ْبِن َحْرٍب اْلُماَلِئيِّ

َمَثاًل، َوضَ  اْبِن آَدَم  ِلَمْطَعِم  نْ يَا  الد  َعزَّ َوَجلَّ َضَرَب  َمَثاًل ِإنَّ هللاَ  لِلد نْ يَا  اْبِن آَدَم  َمْطَعَم  " قَاَل: ُثَّ َرَب  َوقَ زََّحهُ  َملََّحهُ  َوِإْن ُهَو   
 يِب، ُثَّ يُ ْرَمْوَن، َكَما رَأَيْ تُمْ يَ ُقوُل احْلََسُن، َوَما رَأَيْ تُ ُهْم َيْطُبُخونَهُ اِبأْلَف َْواِه، َوالطِّ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

، ِإْماَلًء، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد أَبُو اْلَعبَّاِس اْلِمزِّي ، ث َ  ْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن،َوأَ   - 5265 نَا  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ
، َعْن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َمْطَعَم  ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ أَبُو ُحَذيْ َفَة، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن يُوُنَس، َعِن احْلََسِن، َعْن ُعيتٍَّ ى اَّللَّ

نْ يَا ِمَّا ََيُْرُج ِمَن اْبِن آَدَم، ْعَلُم ِإىَل َما َيِصرُي "  اْبِن آَدَم ُضِرَب َمَثاًل لِلد   َوِإْن َملََّحهُ َوقَ زََّحهُ فَ ي َ
 ثقات. رجاله  # قال المحقق: إسناده 

 

، َأاَن أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاُء، ثَ نَا أَبُو ََيََْي زََكرايَّ ْبُن َداُوَد اْْلَفَّاُف، ثَ نَا َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر ا  -  5266 ْبُن اجْلَرَّاِح، ثَ نَا   ْلُمْسَتْمِلي 
ُ  َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل الضَّحَّاُك ْبنُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن،    ُسْفيَاَن اْلِكاَليِب : قَاَل يل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َما َعِلْمَت قُ ْلُت: اللَّْحُم َواللََُّبُ قَاَل: " ُثَّ َيِصرُي ِإىَل َماَذا؟ " قَاَل: قُ ْلُت: ِإىَل َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َضحَّاُك َما طََعاُمَك؟ " قَاَل:  
نْ يَا " قَاَل: " فَِإنَّ هللاَ َعزَّ   َوَجلَّ َجَعَل َما ََيُْرُج ِمَن اْبِن آَدَم َمَثاًل لِلد 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َوَأْخرَباََن أَبُو  ، ح.ثَ نَا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ اْلِفْراَييِب   ُن حُمَمَِّد ْبِن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري ،َأْخرَباََن َعِلي  بْ  - 5272
، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي قَاَل: ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َجْعَفٍر اْلُمْسَتْمِلي ، َأاَن أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاُء، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِمي  

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ  َبِشرٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَساوِ َأيِب  ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َُيْرِبُ اْبَن الز برَْيِ، َويف رَِوايَِة اْلِفْراَييِبِّ قَاَل اِلْبِن  ِر قَاَل: َسَِ
ُ َعلَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ُن َمْن َيْشَبُع َوَجارُهُ َجائٌِع ِإىَل َجْنِبِه " ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لَْيَس اْلُمْؤمِ الز َبرْيِ، َوُهَو يَ َتَحار : َسَِ

 حسن لشواهده.# قال المحقق: إسناده 
 

ِلي  ْبُن ِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الص ويف ، ثَ نَا عَ الِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن بْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ  -  5273
بَاِن ، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َطْحاَلَء،  اجْلَْعِد، أاََن أَبُو ِإْسَحاَق، َأظُن هُ قَاَل: َعْن َأيِب الّرَِجاِل، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ   الشَّي ْ

ُ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َأرَاَد َأْن َيْشرتَِ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َي ُغاَلًما، فَأَْلَقى َبنْيَ َيَدْيِه َْتًْرا، فََأَكَل اْلُغاَلُم فََأْكثَ َر فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َأمْحََد:  َعَلْيِه   أَبُو  بَ َردِِّه قَاَل  اأْلَْكِل ُشْؤٌم " َوأََمَر  بَاِن  َهَذا ُهوَ َوَسلََّم: " ِإنَّ َكث َْرَة  ِإْسَحاَق الشَّي ْ أَبُو  اْبُن َهَراَسَة، َكنَّاهُ  "  ِإبْ َراِهيُم   

 إْلِْسنَاِد، اَل َأْعَلُم يَ ْرِويِه َغرْيُ ِإبْ َراِهيَم اْبِن َهَراَسَة " َعِلي  ْبُن اجْلَْعِد ِلَضْعِفِه، َولَِئالَّ يُ ْعَرَف، َوَهَذا احْلَِديُث هِبََذا ا
 ليس بالقوي.إسناده # قال المحقق: 
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أَبُ   -  5274 اْلعَ َأْخرَباََن  َوأَبُو َصاِدٍق  ْبُن َأيِب َعْمرٍو،  َوأَبُو َسِعيِد   ، الرَّمْحَِن الس َلِمي  َوأَبُو َعْبِد  احْلَاِفُظ،  أَبُو و َعْبِد هللِا  ثَ نَا  طَّاُر، 
أَبُو يَ ْعُقوَب يُوُسفُ  ثَ نَا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  بِب َيْ   اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  اْْلَُوارِْزِمي   ْبُن  ْبُن َعْبِد هللِا  ثَ نَا َعْبُد هللِا  اْبُن ِمْقاَلٍص،  ثَ نَا  اْلَمْقِدِس،  ِت 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اْلُمِغريَِة، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اأْلَ  َم: " لِْلَقْلِب فَ ْرَحٌة ْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ا  َأْكِل  "  ِعْنَد  َوَمرًَّة  َفَمرًَّة  َوَبطٍَر،  َأَشرَّ  ِإالَّ  أبَِْمٍر  اْلَفَرُح  َداَم  َوَما   للَّْحِم، 

 
ا أَبُو ُن ِعيَسى ْبِن خَمَْلٍد اْلِكاَليِب ، ثَ نَ  احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َدارٍِم احْلَاِفُظ، ثَ نَا َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  5275

ذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوُه، تَ َفرََّد ِبِه َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ُشَرْيٍح حُمَمَُّد ْبُن زََكرايَّ ْبِن ََيََْي اْلِمْصِري ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمِغريَِة، فَ 
 ريَِة، َعِن الث َّْوِريِّ اْلُمغِ 

 ضعيف جدا. ده # قال المحقق: إسنا
 

َحاَق، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى الن َّْهَرترِِيي ، ثَ نَا َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإسْ   -  5276
ِبْشِر ْبِن َمْنُصوٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،   ُكوِن ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، َعنْ َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو السَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ لِْلَقْلِب فَ ْرَحًة ِعْنَد َأكْ َعْن َسْلَماَن قَاَل: قَاَل   ِل اللَّْحِم " َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ثَ نَا اْلَعاَلءُ ْبُن َسَلَمَة الر َواِسي ،  ْبُن ُسْفيَانَ  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، أاََن احْلََسنُ  -  5277
َثِِن َخاِلُد ْبُن جنَِيٍح اْلِمصْ  ْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: رَآِن َرُسوُل هللِا َصلَّى ِري ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعَة، عَ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأانَ  نْ يَا بَْطَنَك أَ   اَّللَّ ََذِت الد  هللاُ اَل َيُِب  ْكثَ َر ِمْن َأْكَلٍة ُكلَّ يَ ْوٍم َسَرٌف، وَ آُكُل يف يَ ْوٍم َمرََّتنْيِ فَ َقاَل: " اَي َعاِئَشةُ اَتَّ
 اْلُمْسرِِفنَي " يف ِإْسنَاِدِه ِضْعفٌ 

 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا ُشْعَبُة، حُمَمٍَّد، ثَ نَا َشبَابَةُ ْبُن َسوَّاٍر،   احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 5278
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  اجْلَُشِميِّ قَاَل: رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ نٍي َويَ ُقوُل: " َلْو  َعْن َأيِب ِإْسَرائِيَل، َعْن َجْعَدةَ  بَِيِدِه، ِإىَل َبْطِن رَُجٍل َسَِ َم، ُيِشريُ 

  َهَذا َلَكاَن َخرْيًا َلَك " َكاَن َهَذا يف َغرْيِ 
 حسن.قق: إسناده # قال المح

 

َحِبيٍب،  -  5279 ْبُن  يُوُنُس  ثَ نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أاََن  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَبُو   َأْخرَباََن  َأْخرَبَِن  ُشْعَبُة،  ثَ نَا  َداُوَد،  أَبُو  ثَ نَا 
ْعُت َجْعَدَة يَ ُقوُل: رَأَْيُت َرُسولَ   ِإْسَرائِيُل اجْلَُشِمي  قَاَل: ينًا َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َورَُجٌل يَ ُقص  َعَلْيِه رُْؤاَي فَ َرَأى رَُجاًل َسَِ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ا َلَك " ِبَشْيٍء، يف يَِدِه، َويَ ُقوُل: " َلْو َكاَن بَ ْعُض َهَذا يف َغرْيِ َهَذا، لكان َخريًْ  َجَعَل َيْطُعُن َبطَْنهُ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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، ثَ نَا اْبُن ُدرَْيٍج اْلُعْكرَبِي ،  -  5281 و إِبْ َراِهيَم الرتَُّْجَاِن ، ثَ نَا َعِلي  ْبُن  ثَ نَا أَبُ   َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
، َعْن َعْبِد هللاِ ََثِبٍت، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبنِ  ُ َعَلْيِه  َجْعَفٍر اأْلَْنَصاِريِّ ِه، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل هللِا، َصلَّى اَّللَّ  ْبِن َحَسٍن، َعْن أُمِّ
َرُسوُل   قَاَل:  قَاَلْت:  النَّعِ َوَسلََّم  الَِّذيَن ُغذ وا يف  أُمَّيِت  ِشَراُر   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوي َ هللِا َصلَّى  الطََّعاَم،  الَِّذيَن َيَُْكلُوَن  ْلَبُسوَن يِم 

 أَْلَواَن الثِّيَاِب، َويَ َتَشدَّقُوَن يف اْلَكاَلِم "  
 يِد " " تَ َفرََّد ِبِه َعِلي  ْبُن ََثِبٍت، َعْن َعْبِد احْلَمِ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

الطََّرائِِقي ، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا   ُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبُدوسٍ ْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب إِ   -  5284
ا  ، َوَمَعهُ َحاِمُل حَلٍْم، فَ َقاَل: " مَ َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َأْدَرَك َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللاِ  اْلَقْعَنِب ، ِفيَما قَ َرأَ َعَلى َماِلٍك،

أََما يُرِيُد َأَحدُُكْم َأْن َيْطِوَي بَْطَنهُ جِلَارِهِ  َهَذا؟ " فَ َقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، فُ ْهنَا ِإىَل اللَّْحِم، فَاْشرَتَْيُت ِبِدْرَهٍم حَلًْما فَ َقاَل ُعَمُر: "  
ِه، فَأَْيَن يَذْ  ُتمْ َواْبِن َعمِّ ْعُتْم هِبَا{ ]األحقاف:  َهُب َعْنُكْم َهِذِه اآْليَُة: }َأْذَهب ْ نْ يَا َواْسَتْمت َ  [ "  20 طَيِّبَاِتُكْم يف َحيَاِتُكُم الد 

 اٍر، ُمْرَساًل، َمْوُصواًل " " َورُِوَي َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَ 
 رجاله ثقات لكنه منقطع. # قال المحقق: إسناده 

 

 ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصََّفاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأاَن َمْعَمٌر، َعِن اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أانَ َأْخربََ  -  5286
َوَعْبَد هللاِ اْبنِ  ُمِطيٍع،  َأنَّ َحْفَصَة، َواْبَن  ْبِن َخاِلٍد:  اْْلَطَّ    طَاُوَس، َعْن ِعْكرَِمَة  ْبَن  َأَكْلَت  ْبَن ُعَمَر، َكلَُّموا ُعَمَر  لَْو  اِب فَ َقالُوا: 

، قَاَل: َأُكل ُكْم َعَلى َهَذا الرَّْأِي؟   قَالُوا: نَ َعْم، قَاَل: َقْد َعِلْمُت أَنَّهُ لَْيَس ِمْنُكْم ِإالَّ اَنِصٌح  طََعاًما طَيِّبًا َكاَن أَق َْوى َلَك َعَلى احْلَقِّ
صَ َوَلِكِنِّ   هللِا  َرُسوَل  يَ ْعِِن  َصاِحِب،  يف تَ رَْكُت  أُْدرِْكُهَما  مَلْ  َجادَََّتَُما  تَ رَْكُت  فَِإْن  َجادٍَّة،  َعَلى  َبْكٍر  َوأاََب  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لَّى 

ينًا َحّتَّ اْلَمْنزِ    َأْحََي النَّاُس "  ِل، قَاَل: َوَأَصاَب النَّاَس َسَنٌة، َفَما آِكٌل َعاَمِئٍذ ََسْنًا َواَل َسَِ
ْحِم اْلَمْهُزوَل، َومَحََل َهَذا اْلَمْعََن َأْخبَارًا، َعْن ُعَمَر يف ِكتَاِب اْلَفَضائِِل، َورُوِّينَا َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَُّه: اْشرَتَى ِمَن اللَّ   َوَقْد رُوِّينَا يف 

ينًا، فَ َرَفَع ُعَمُر َيَدُه، َوقَاَل: " َوهللاِ  ، ِإالَّ َأَكَل َأَحَدُِهَا َوَتَصدََّق  َما اْجَتَمَعتَا ِعْنَد َرُسوِل هللِا صَ َعَلْيِه َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقط  لَّى اَّللَّ
 ِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، فَ َوهللِا اَل َيَْتِمَعاِن ِعْنِدي أَبًَدا، ِإالَّ فَ َعْلُت َذِلكَ اِبآْلَخِر فَ َقاَل اْبُن ُعَمَر: َأْطِعْم اَي أَ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

، ثَ نَا   اْْلَيَّاُط، ثَ نَا اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو ُعْثَمانَ َأْخربََ   - 5337 َأمْحَُد ْبُن َأيِب احْلََوارِيِّ
اْلَْ  ْبُن  ُعَمُر  قَاَل  قَاَل:  ُسَلْيَماَن  }أَبُو  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللِا  قَ ْوِل  يف  َمْغِفَرٌة{  طَّاِب:  َْلُْم  لِلت َّْقَوى  قُ ُلوهَبُْم  هللاُ  اْمَتَحَن  الَِّذيَن  أُولَِئَك 

 ْن قُ ُلوهِبِْم " [ قَاَل: " َذَهَب اِبلشََّهَواِت مِ 3]احلجرات:  
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

 

 قَاءِ الشُّبُهَاتِ وَالْمَلْبَسِ وَاجْتِنَابِ الْحَرَامِ وَاتِّ   الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي طِيبِ الْمَطْعَمِ 
 



419 

 

ث َ   -  5353 يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َوَعِلي   اْلَعْبِدي ،  اْلَوهَّاِب  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  نَا 
ُن َمْرزُوٍق، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثَ نَا َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْخت ََوْيِه، َعِن احْلَاِرِث ْبِن ، ثَ نَا أَبُو نُ َعْيٍم، ثَ نَا ُفَضْيُل بْ احْلََسِن اْلِْاَليل  

َثِِن َعِدي    َأيِب  يِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبُن ََثِبٍت، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن أَ ُأَساَمَة، ثَ نَا أَبُو النَّْصِر قَاَل: ثَ نَا ُفَضْيُل ْبُن َمْرزُوٍق، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أَي  َها النَّاُس ِإنَّ هللاَ طَيٌِّب، اَل  ِه اْلُمْرَسِلنَي،   يَ ْقَبُل ِإالَّ طَيِّبًا، َوِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل َأَمَر اْلُمْؤِمِننَي، ِِبَا َأَمَر بِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا  [ َوقَاَل: }اَي أَي   51الر ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإّنِ ِِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم{ ]املؤمنون:  فَ َقاَل: }اَي أَي  َها  
، اَي َكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث،  [ " ُثَّ ذَ 172ُكُلوا ِمَن طَيِّبَاِت َما َرزَق ْنَاُكْم{ ]البقرة:   َأْغرَبَ مَيُد  َيَدْيِه ِإىَل السََّماِء، اَي َرب 

، َوَمْطَعُمهُ َحَراٌم، َوَمْشَربُهُ َحَراٌم، َوُغذَِّي اِبحلَْ   رَاِم، فََأَّنَّ ُيْسَتَجاُب َلُه،  َرب 
 َلْفُظ َحِديِث َأيِب نُ َعْيٍم، 
 رجاله ثقات.  # قال المحقق: إسناده

 

ِه،  ِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَقاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّيَّاِري ،َأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 5360 َأاَن َعْبَداُن، ثَ نَا َعْبُد  ِِبَْرٍو، ثَ نَا أَبُو اْلُمَوجِّ
ْبُن زَْيٍد، َعنْ  ُأَساَمةُ  أاََن  اْلُمبَاَرِك،  ْبُن  أَبِيِه، َعْن    هللِا  ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  َتَضوََّر َعْمرِو  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َجدِِّه: 
َلٍة َفِقيَل َلُه: َما َأْسَهَرَك؟ قَاَل:   َداَن ِمْن َْتِْر الصََّدقَِة، َفَما " ِإّنِ َوَجْدُت َْتَْرًة َساِقطًَة فََأَكْلتُ َها، ُثَّ َتذَكَّْرُت َْتًْرا، َكاَن ِعنْ َذاَت لَي ْ

 ي ِمْن َذِلَك َكاَنِت التَّْمَرُة، أَْو َْتِْر َأْهِلي، َفَذِلَك َأْسَهَرِن " َأْدرِ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

نَا ُسَلْيَماُن ُهَو اْبُن  َأيِب ُأَساَمَة، ثَ نَا أَبُو النَّْضِر، ث َ  أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثَ نَا َعِلي  ْبُن مَحَْشاَذ اْلَعْدُل، َأاَن احْلَاِرُث ْبنُ َأْخرَبانَ  - 5364
نَا َعَلى رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة، فَ َقاَل اْلَبَدِوي : َأَخَذ ثَ نَا أَبُو قَ تَاَدَة، َوأَبُو الدَِّْهَاِء، قَ   اْلُمِغريَِة، َعْن مُحَْيٍد يَ ْعِِن اْبَن ِهاَلٍل، ااَل: أَتَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرسُ  ئًا، ، بَِيِدي، َفَجَعَل يُ َعلُِّمِِن، ِمَّا َعلَِّمهُ هللاُ، َفَكاَن ِمَّا َحِفْظُت َعْنهُ َأْن قَاَل: " ِإنََّك اَل َتدَُع شَ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ي ْ
 اّتَِقاَء هللِا، ِإالَّ َأْعطَاَك هللاُ َخرْيًا ِمْنهُ " 

 ح. صحي# قال المحقق: إسناده 
 

ا حُمَمَُّد ْبُن  مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي  ِإْماَلًء، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن أَي وَب ْبِن َسْلَمَوْيِه، ثَ نَ َحدَّثَ نَا أَبُو احْلََسِن حمَُ   -  5367
، ثَ نَا َحْفُص ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثَ نَا حمَُ  َا قَاَلْت:  مَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن ِهَشاِم بْ يَزِيَد الس َلِمي  ِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلِعْلِم: َسهَّْلُت َلهُ    : " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ: أَْوَحى ِإيَلَّ أَنَّهُ َمْن َسَلَك َمْسَلًكا يف طََلبِ َسَِ
ُتهُ َعَلْيِهَما اجْلَنََّة، َوَقْصٌد يف ِعْلٍم َخرْيٌ ِمْن َفْضٍل يف ِعبَاَدٍة، وَ طَرِيَق اجْلَنَّ   ِماَلُك الدِّيِن اْلَورَُع "  ِة، َوَمْن َسَلْبُت َكرميَت َْيِه: أَثَ ب ْ

 رَ َوَقْد رُوِّينَا َذِلَك يف اْلَورَِع، ِمْن أَْوُجٍه ُأخَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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، ثَ نَا أَبُو رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا َعبَّاُس ْبُن  َأخْ   -  5370 اْلَفْضِل اأْلَْسَفاِطي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم ِن احْلََسِن، َعْن ُجْنُدٍب قَاَل: قَاَل رَ َكاِمٍل، ثَ نَا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَ تَاَدَة، عَ  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َنهُ وَ َأْن اَل ُيِصيَب َدًما َحَراًما، َواَل حِمَْجَمًة   َبنْيَ َأْن يَْدُخَلَها "  ِمْن َدٍم َحَراٍم اَل َيَِْت اَباًب ِمْن أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، ِإالَّ َحاَل بَ ي ْ
 هِبََذا اإْلِْسنَاِد َمْرفُوًعا َوهللاُ َأْعَلُم "  " َهَكَذا رُِويَ 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

ُمَعلَّى   َعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ، ثَ نَا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ثَ نَا الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 5371
َساٍر، َعْن ُعَقْيٍل، َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأيِب ْبُن َمْنُصوٍر، أاََن ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن يَ 

ْرَداِء ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى ُموَسى قَاَل: ُكْنُت َأاَن َوأَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َمْن َحِفَظ َما َبنْيَ فُ ْقَمْيِه َورِْجَلْيِه َدَخَل اجْلَنََّة " بُو الدَّ  اَّللَّ
 صحيح.  # قال المحقق: إسناده

 

اِزي ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا ُعب َْيُد َسِن ْبِن أَي وَب، ثَ نَا أَبُو َحاتٍِ الرَّ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن احلَْ  - 5373
ْعُت  ِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِِشَاَسَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاهللِا ْبِن َعْمرٍو، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد بْ  َل: َسَِ

عَ   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  " َرُسوَل  َِبٍْس  ِمْن  نَ ب َتَا  َوَدٌم،  حَلٌْم،  اجْلَنََّة  َيْدُخُل  اَل   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم   َلْيِه 
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

 حُمَمَِّد ْبِن َنْصِر ْبِن السَِّريِّ  َة، ثَ نَا أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َنِظيٍف اْلَفرَّاءُ ِِبَكَّ   -  5374
ُ َعَلْيِه   ٍر، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، ِمث َْلهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّىالرَّاِفِعي  ِإْماَلًء، ثَ نَا ِهاَلُل ْبُن اْلَعاَلِء، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ  اَّللَّ

 َوَسلَّمَ 
 ال بأس به. سناده # قال المحقق: إ

 

يَاَن، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد  ُسفْ   َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبنُ   -  5375
َوَأْخرَبانَ  زَْيٍد،  اْلُمَؤذِّنُ   ْبُن  َعِليٍّ  ْبُن  اْْلَاِلِق  حُمَمٍَّد َعْبُد  ْبُن  َصاِلُح  َعِليٍّ  أَبُو  أاََن  بُِبَخاَرى،  َنْصٍر  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأاَن   ،

اَد، ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد بْ ، َأاَن ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، ثَ نَا أَبُو ُعب َْيَدَة يَ ْعِِن َعْبَد اْلَواِحِد ْبَن َواصِ اْلب َْغَداِدي   ،  ٍل احْلَدَّ ُن زَْيٍد، َعْن َأْسَلَم اْلُكويفِّ
دِّيِق َرِضيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:َعْن ُمرََّة الطِّيِِّب، َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم، َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ   هللاُ َعْنُه، قَاَل: َسَِ

َا حَلٍْم ِمْن ُسْحٍت، فَالنَّاُر َأْوىَل ِبِه "  -َويف رَِوايَِة اْلُمَؤذِِّن  -ُر َأْوىَل بِِه " " ُكل  َجَسٍد نَ َبَت ِمْن ُسْحٍت فَالنَّا   " َأمي 
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

َعِليِّ ْبِن َسْهِل اْلِمَحفَِّة، ثَ نَا قُ رَّةُ يَ ْعِِن  ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن    َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبنُ   -  5376
َثِِن َأْسلَ   اْبَن َحِبيٍب، ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زَْيٍد، َأيِب َبْكٍر، فََأََتهُ ُم اْلُكويف ، َعْن ُمرََّة الطِّيِِّب، َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد  َحدَّ

ِهِليَِّة، فََأْوَعُدوِن، فََأْطَعُموِن اٍم، فََأْهَوى ِإىَل لُْقَمٍة فََأَكَلَها، ُثَّ َسأََلهُ ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه؟ قَاَل: ُكْنُت ِقسًّا لِْلَقْوِم يف اجْلَاُغاَلٌم لَهُ ِبطَعَ 
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ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى ِإالَّ َأْطَعَمْتِِن َما َحرََّم هللاُ َورَ   َهَذا، يَ ْعِِن اْلي َْوَم، فَ َقاَل: اَل َأرَاكَ  َعْيِه فَ ت ََقيََّأ، ُثَّ قَاَل: َسَِ ُسولُُه، ُثَّ َأْدَخَل ِإْصب َ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ  َا حَلٍْم نَ َبَت ِمْن َحَراٍم، فَالنَّاُر َأْوىَل ِبِه " اَّللَّ  وُل: " أمي 
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َسْعدٍ   -  5377 أَبُو  ََيََْي َوَأْخرَباََن  ثَ نَا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  َأاَن  اْلَمالِيِِن ،  َأيِب   ْبُن   
ْبنِ  ُعْثَماَن  ْبُن  َعْبُد هللِا  أاََن  َعاِصٍم،  ْبُن  َعِلي   َأاَن  ْبِن سَ طَاِلٍب،  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ُخثَ ْيٍم،  قَاَل:    َعْبِد هللِا  ْبُن  َجاِبُر  اِبٍط، َحدََّثِِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَي كَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمْن ُسْحٍت النَّ َسَِ اُر َأْوىَل ْعُب ْبُن ُعْجَرَة ِإنَّهُ اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن نَ َبَت حَلُْمهُ 
يَاُم ُجنَّةٌ   ِبِه، اَي َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ  النَّاُس غَاِداَيِن،    َوالصََّدَقةُ تُْطِفُئ اْْلَِطيَئَة، َكَما يُْطِفُئ اْلَماءُ النَّاَر، اَي َكْعبُ   الصَّاَلةُ قُ ْراَبٌن، َوالصِّ

تَاٌع نَ ْفَسهُ َومُ  َثمٍ ْعِتٌق رَقَ ب ََتهُ " ََتبَ َعهُ َمْعَمٌر، َعنِ فَ بَاِئٌع نَ ْفَسهُ َوُموِبٌق رَقَ ب ََتُه، َوُمب ْ   اْبِن َخي ْ
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ُعب َ   -  5378 ْبُن  َأمْحَُد  َأاَن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   بْ َأْخرَباََن  أَُميَّةُ  َثِِن  اْلب َْلِخي ، َحدَّ اْلَفْضِل  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثَ نَا  الصََّفاُر،  ُن ْيٍد 
يَلَة، َُيَدُِّث َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن ُموَسى، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة قَاَل: قَاَل نَ ِبْسطَاٍم، ثَ نَا ُمْعَتِمٌر قَاَل: َسَِ  ِب  ْعُت َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َأيِب جَِ

َعلَ  ِإَذا َكاَن  ِبَك  اَي َكْعُب َكْيَف   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  فَ هللِا  َعَلْيِهْم  َدَخَل  َفَمْن  أَُمَراُء؟  َعَلى  ْيَك  َوَأَعاَنُْم  ِبَكِذهِبِْم  قَ ُهْم  َصدَّ
ٍم َوَدٍم  َكْعُب، ِإنَّهُ اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة حَلٌْم، َواَل َدٌم نَ ب َتَا ِمْن ُسْحٍت ُكل  حلَْ ظُْلِمِهْم فَ َلْيَس ِمِنِّ َواَل َأاَن ِمْنُه، َواَل يَرُِد َعَليَّ َحْوِضي، ايَ 

ُموِبُقَها، اَي   َأْوىَل ِبِه، اَي َكْعُب، النَّاُس رَُجاَلِن غَاِداَيِن، َورَاِئَحاِن غَاٍد يف َفَكاِك رَقَ َبِتِه َفُمْعِتُقَها، َوغَاٍد فَ نَ ب َتَا ِمْن ُسْحٍت، فَالنَّارُ 
  َعَلى الصََّفا "  ُب اْْلَِطيَئَة، َكَما َتْذَهُب اجْلَاِمَدةُ َكْعُب، الصَّاَلةُ بُ ْرَهاٌن، َوالصَّْوُم ُجنٌَّة، َوالصََّدقَةُ تُْذهِ 

 ْكِر ْبَن ُبَشرْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة " قَاَل الشَّْيُخ: " َكَذا َكاَن يف اْلِكتَاِب أِلَيِب َبْكِر ْبِن َأيِب ُموَسى، َوأاََن َأظُن هُ َأاَب بَ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

نْ يَا،   ْيِه اْلَمْرَوِزي ، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبنِ اَن أَبُو َسْهٍل حُمَمَُّد ْبُن َنْصَروَ َأْخربََ   -  5379 َحِبيٍب، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
ُهَريْ َرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا   اَق، َعْن ُموَسى ْبِن َبشَّاٍر، َعْن َأيِب َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أاََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسحَ َحدَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن َيَْعَل َأَحدُُكْم يف ِفيِه تُ َرااًب َخرْيٌ    لَُه، ِمْن َأْن َيَْعَل يف ِفيِه َما َحرََّم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ "  َصلَّى اَّللَّ
 ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َواأْلَوَُّل أَْوىلَ َحْفِص ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب َورُِوَي َعْن 
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حُمَمَّ أَ   -  5382 ثَ نَا  الدَّقَّاُق،  َعْمرٍو  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  ثَ نَا َسالَّ ْخرَباََنهُ  اْلَمَداِيِِن ،  ِعيَسى  ْبُن  َعْن ُد  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  ُم 
أَبُو َعْمرٍو الدَّقَّاُق، ثَ نَا حمَُ  أاََن  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  َأْخرَباََنهُ  ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنَا ُشْعَبُة، ُشْعَبَة،  ُم  ْبُن ِعيَسى اْلَمَداِيِِن ، ثَ نَا َسالَّ مَُّد 

َع َعْبَد هللِا ْبَن  َكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َمْرفُوًعا، َوَرَواهُ َفذَ  ، َسَِ َعْمرٍو يَ ُقوُل:  َعْبُد هللِا ْبُن بُ َرْيَدَة، َعِن احْلَُصنْيِ َكَذا َوَجْدتُُه، َعْن َأيِب َسرْبََة اْْلَُذيلِّ
اْلمُ  َمَثُل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِإْن َأَكَلْت  َعِن  َمَثُل النِّْحَلِة  َوِإْن ْؤِمِننَي  َوِإْن َوَضَعْت َوَضَعْت طَيِّبًا،  َأَكَلْت طَيِّبًا، 
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اْلُمْؤِمنِ  َوَمَثُل  َتْكِسْرُه،  مَلْ  َشَجٍر  ُعوِد  َعَلى  ت َ َوقَ َعْت  مَلْ  ُوزَِنْت  َوِإْن  امْحَرَّْت،  َها  َعَلي ْ نُِفَخْت  ِإْن  الذََّهِب  َسِبيَكِة  َمَثُل    " ُقْص   ن ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

نْ يَا، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن  َأْخرَباََنهُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب  - 5383  الد 
يَنَة اْلَبْصِري ، ثَ نَ  ، َعْن ُحَسنْيٍ  ا حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َأيِب َسَِ َع َعِديٍّ َصنْيِ، َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َسَِ  اْلُمَعلِِّم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدَة، َعِن احلُْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوالصََّواُب َعبْ َعْبَد هللِا بْ  َرَواهُ َغرْيُهُ َعِن اْبِن َأيِب ُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َوهللاُ َأْعَلُم. وَ َن ُعَمَر، يَ ُقوُل: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
، َعْن ُحَسنْيٍ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدَة قَاَل: ذُِكَر يل َأنَّ أاََب َسربَْ  َع اْبَن زاَِيٍد، َفذََكَر ِقصًَّة يف احْلَْوِض، ُثَّ ذََكَر َعِديٍّ َة اْْلَُذيلَّ، َسَِ

 ْبِن َعْمرٍوَوايََة َأيِب َسرْبََة، َعْن َعْبِد هللِا  رِ 
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، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، ثَ نَا ِهَشاٌم، َعِن اْبنِ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   - 5384   ، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه وَ بُ َرْيَدَة، َعْن َأيِب َسرْبََة اْْلَُذيلِّ  َسلََّم ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، يف َحِديٍث طَوِيٍل ِذْكُرُه، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َوَعَليَّ َأْن أُْرِضَيُه،   َها َلَما َخريََّ َعَليَّ َها، فََأََب َأْن َيَُْكَل مِ َوَلْو َكاَن َخرْيًا ِمن ْ َها، َوَأَمَراَن ِبطََعاٍم ِلْْلَُساَرى " أِبَْفَضَل ِمن ْ  ن ْ
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، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن ْبُن َعْبِد هللاِ   َد ْبِن َداُوَد الرَّزَّاُز بِب َْغَداَد، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  5414  الشَّاِفِعي 
، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َسِن احْلَرَّاِن ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َعْبِد هللِا، ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن ُجَرْيٍج الر َهاِوي ، َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب احلَْ   أُنَ ْيَسَة، َعِن الز ْهرِيِّ

ُ َعَلْيِه َوسَ َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَالَ  َها َوارَِدٌة، فَِإَذا َصَحتِّ اْلَمِعَدُة،  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ لََّم: " اْلَمِعَدةُ َحْوُض اْلَبَدِن، َواْلُعُروُق إِلَي ْ
حَِّة، َوِإَذا َفَسَدِت اْلَمِعَدُة، َصَدَرِت اْلُعُروُق اِبلسََّقِم " َصَدَرِت اْلُعُروُق ابِ   لصِّ
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ْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، و احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو ُمْسِلٍم، ثَ نَا عَ َأْخرَباََن أَبُ   -  5419
، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهرَ ثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َسَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا يٍّ يْ َرَة قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ْأُكْل ِمْن طََعاِمِه، َواَل َيْسَأْل، َوَيْشَرُب ِمْن َشَرابِِه، َواَل َيْسَأْل "  َدَخَل َأَحدُُكْم َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم، فَ ْليَ 
 َنَة، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة رَِوايًَة قَاَل: َوَهَذا ِإْن َصحَّ َفِْلَنَّ الظَّاِهَر َأنَّ  الشَّْيُخ: َوَرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ قَالَ 

 اْلُمْسِلَم اَل يُْطِعُمُه، َواَل َيْسِقَيُه، ِإالَّ َما ُهَو َحاَلٌل ِعْنَدهُ 
 حسن.المحقق: إسناده # قال 

 

بَاِن ، اِبْلُكوفَةِ َوَقْد َأْخربََ   -  5420 ، أاََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمطَِّلِب الشَّي ْ ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َسْعِد  اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
ْبُن ِعيَاٍض، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َحسَّاٍن، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن َم ْبِن َأيِب َسِكيَنَة، ثَ نَا اْلُفَضْيُل ْبِن ََيََْي اْلَقاِضي، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن ِإَجابَِة طََعاِم اْلَفاِسِقنَي " ْبِن ُحَصنْيٍ قَاَل: " َنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى ا  َّللَّ
 عيف. ض# قال المحقق: إسناده 
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 كْلِ وَالشُّرْبِ وَغَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ الْفَصْلُ الر ابِعُ فِي آدَابِ الْأَ 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن أَ  قَاَل َأمْحَُد: َوَقْد َرَوى َكِثرُي ْبُن ُسَلْيَماَن، َعنْ  َحبَّ َأْن يُْكِثَر هللاُ َخرْيَ أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 فَ ْلي َت ََوضَّْأ، ِإَذا َحَضَر َغَداُؤهُ َوِإَذا رََفَع " بَ ْيِتِه 

 
الْ   -  5424 أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َصاِلٍح، َكاِتُب  َأْخرَباََنهُ  ثَ نَا َعْبُد هللِا  ْبُن َسْهٍل،  َبْكُر  ثَ نَا  اللَّْيِث،  َعبَّاِس اأْلََصم ، 

َثِِن َكِثريٌ    ِبَشْيٍء وََكِثرُي ْبُن ُسَلْيٍم ِمْن طُُبوِر أََنٍس َيَِْت ِِبَا اَل يُ تَاَبُع َعَلْيهِ َوَهَذا لَْيسَ  َحدَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ثَ نَا َسْعدَ فََأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أاََن أَبُ   - 5427 اُن ْبُن َنْصٍر، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعِن و َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
ُلُغ ِبَه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا: يَ ب ْ اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن اَبَت َويف َيِدِه َغْمٌر، فََأَصابَهُ َشْيٌء، فَ الز ْهِريِّ

 يَ ُلوَمنَّ ِإالَّ نَ ْفَسهُ "  
َنَة ُمْرَساًل " " َكَذا رَ   َواهُ اْبُن ُعي َي ْ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
 

، ثَ نَا  َسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبُدوسٍ الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اَبْلَوْيِه اْلُمزَكِّي، أاََن أَبُو احلَْ َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد   - 5428
ثَهُ َعْن ُعقَ  ارِِمي ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َأنَّ اَنِفَع ْبَن يَزِيَد، َحدَّ ، َعْن  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ْيِل ْبِن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الز ْهرِيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن اَبَت َويف َيِدِه َغْمٌر، فََأَصابَهُ َشْيٌء،  ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َعِن الُعب َْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللاِ  نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
  نَ ْفَسهُ " َفاَل يَ ُلوَمنَّ ِإالَّ 

 َفهُ َمْعَمٌر، فَ َرَواهُ ِفيَما " " َهَكَذا َرَواهُ ُعَقْيٌل هِبََذا اإْلِْسنَاِد َعْنهُ َمْوُصواًل َوَخالَ 
 حقق: إسناده حسن.# قال الم

 

اأْلََصم ، ثَ نَا أَبُو أَُميََّة، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد هللِا   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ   -  5432
ثَ نَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى َذاَت    ا ُعب َْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعْبدِ الرَّقِّي ،   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  اْبِن َعبَّاٍس،  اْلَكرمِِي، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن 

 يَح اللَّْحِم " َوَجَد ِمْن رَُجٍل رِيَح اللَّْحِم، فَ َلمَّا اْنَصَرَف قَاَل: " َأاَل َغَسْلَت َعْنَك رِ يَ ْوٍم، ف َ 
 س به. # قال المحقق: إسناده ال بأ 

 

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َكْعٍب َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن    -  5433 َعِليٍّ
، َعْن َعمَّاِر ْبِن َأيِب َعمَّاٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل أَبُو اْلفَ   ُم، ثَ نَا ِعيَسى ْبُن ُشَعْيبٍ أَبُو َعْمرٍو الصَّبَّاُح اْلُمَعلِّ  ْضِل اْلُمْسَتْمِلي 

ُ عَ  ، اْجَُعوا ُوُضوءَُكْم، جََ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َع هللاُ َِشَْلُكْم "  َلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ْرفَ ُعوا الطَّْسَت، َحّتَّ َيُطفَّ
 يِه بَ ْعُض َمْن ُيَْهُل، َورُِوَي َمْعنَاهُ ِبِِْسنَاٍد آَخَر َضِعيٍف " " َهَذا ِإْسنَاٌد فِ 
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 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
 

َأخْ   -  5434 اْلُبَخاِري ،ِفيَما  حُمَمٍَّد  ْبُن  َخَلُف  َأْخرَبَِن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  ُحْل  رَباََن  ثَ نَا  َشاَذَوْيِه،  ْبُن  ُسَهْيُل  ََسَُرةَ ثَ نَا  ْبُن  َواُن 
 اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ِإْماَلًء، ثَ نَا ِعَصاُم ْبُن ُمَقاتِِل ْبِن ُمَقاِتٍل النَّْحِوي ، َعْن ِعيَسى ْبِن ُموَسى، َعْن َعْبدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ     ْترُِعوا الط ُسوَس َوَخاِلُفوا اْلَمُجوَس " َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأمْحَُد: " قَ ْولُُه: أَْترُِعوا يُرِيُد   اْمَلُؤوا، َورُِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز "  -َوهللاُ َأْعَلُم   -قَاَل اإْلِ

 ل والحديث ضعيف جدا فيه مجاهي # قال المحقق: إسناده 
 

ْعُقوَب، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ َأْخرَباََن أَبُ   - 5440
زِيِز ْبُن رُفَ ْيٍع، َعْن ِعْكرَِمَة، َوَعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة قَااَل:  زَائَِدةُ ْبُن قَُداَمَة، ثَ نَا َعْبُد اْلعَ حُمَمَِّد ْبِن َشاِكٍر، ثَ نَا ََيََْي ْبُن يَ ْعَلى، ثَ نَا  

النَّ  " َكاَن  تَ ُقوُل:  َعاِئَشَة  ْعنَا  الْ َسَِ َها  ِمن ْ فَ يَْأُخُذ  اْلِقْدِر،  َعَلى  مَيُر   َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  يَ ْنطَِلقُ ِب   ُثَّ  ِمْنُه،  فَ يَْأُكُل  ِإىَل  ِعْرَق،   
 الصَّاَلِة، َما مُيَْضِمُض، َواَل يَ ت ََوضَّأُ ِمْنهُ " 

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

 الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِالْيَمِيِ 
 

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا َبْكُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسْهٍل الص ويف ، ِِبَكَّةَ َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن  - 5455
ْبُن َعَريِبٍّ  النَّْصُر  ثَ نَا  ْبُن رَبِيَعَة،  ثَ نَا حُمَمَُّد  َبِِن آَدَم{ ]اإلسراء:  اأْلَْسَوِد،  اْبِن َعبَّاٍس: " }َوَلَقْد َكرَّْمنَا  [  70، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن 

 يِهْم " قَاَل: َجَعْلنَاُهْم َيَُْكُلوَن أِبَْيدِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 الْأَكْلُ مِم ا يَلِيهِ 
 

نَا يُوُسُف ْبُن َعاِصٍم،  ، َأاَن أَبُو َسِعيٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب الرَّاِزي ، ث َ َأْخرَباََن اإْلَِماُم أَبُو ُعْثَماَن الصَّابُوِن   - 5458
،ثَ نَا أَبُو ُموسَ  َقِري  أَبُو    ى حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَنَّ اْْلَُذْيِل، َحدََّثِِن َعْبُد هللِا ْبُن ثَ نَا اْلَعاَلءُ ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد اْلَمَلِك ْبِن َأيِب ُسوَقَة اْلِمن ْ

ُمرََّة ْبِن ُعب َيْ ِعْكَراَش، َعْن أَبِيِه ِعْكَراَش ْبِن ُذَؤْيبٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم،  قَاَل: بَ َعَثِِن بَ ُنو   ُ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَْمَواِْلِْم  ِبَصَدقَاِت  ٍد 
بَِة، ا ُعُروُق اأْلَْرِض يَ ْعِِن ِمَن الر طَو اِلٌس َبنْيَ اْلُمَهاِجرِيَن، َواأْلَْنَصاِر قَاَل: فَ َقِدْمُت َعَلْيِه ِِبِِبٍل َكَأنََّ فَ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة، فَِإَذا ُهَو جَ 

وِص ْبِن َعْمرِو ْبِن الن َّزَّاِل ْبِن  فَ َقاَل: " َمِن الرَُّجُل؟ " قُ ْلُت: ِعْكَراُش ْبُن ُذَؤْيٍب فَ َقاَل: " اْرَفْع يف النََّسِب "، فَ ُقْلُت: اْبُن َمْرقُ 
مُ  َبِِن  َوَهِذِه َصَدقَاُت  ُعب َْيٍد،  ْبِن  َرُسوُل هللاِ ُمرََّة  فَ ت ََبسََّم  ُعب َْيٍد،  ْبِن  َهِذهِ رََّة  قَ ْوِمي،  ِإِبُل  َهِذِه  َوقَاَل: "  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

هِبَا َأَمَر  قَاَل: ُثَّ  قَ ْوِمي "  فَانْ َصَدقَاُت  بَِيِدي  َأَخَذ  َها، ُثَّ  ِإلَي ْ ُتَضم   الصََّدقَِة، ُثَّ  ِِبِيَسِم  تُوَسَم  َأْن  َسَلَمةَ ،  أُمِّ  َمْنِزِل  ِإىَل  يِب  طََلَق 
فَ تَ ف َ  َها،  ِمن ْ َنَُْكُل  ب َْلنَا  فَأَق ْ َواأْلُُدِم،  الثَّرِيِد،  َِبَْفَنٍة َكِثريَِة  نَا  فَأَتَ ي ْ  " طََعاٍم؟  ِمْن  َهْل   " َرُسوُل هللِا َقاَل:  فََأَكَل  نَ َواِحيَها،  َخبَّْطُت يف 
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َوَسلََّم، ِمَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللاِ َصلَّى  فَ َقَبَض  يََدْيِه،  َبنْيَ  اَي    ا  فَ َقاَل: "  اْلُيْمََن،  يَِدي  َعَلى  اْلُيْسَرى  بَِيِدِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى اَّللَّ
 َعََن َشكَّ ُعب َْيُد هللِا: ُرَطبٌ   -، َأْو َْتٍْر  اِحٍد، فَِإنَّهُ طََعاٌم َواِحٌد "، ُثَّ أُتِينَا ِبطََبٍق ِفيِه أَْلَواٌن ِمْن ُرَطبٍ ِعْكَراُش، ُكْل ِمْن َمْوِضٍع وَ 

َْتٌْر   َعَلْيِه َوَسلََّم يف   -َأْو   ُ يَُد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َيِدي، َوَجاَلْت  ِمْن َفَجَعْلُت آُكُل ِمَّا َبنْيَ   الطََّبِق، فَ َقاَل: " اَي ِعْكَراُش ُكْل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِتِْلَك َيَدْيِه، ُثَّ َمَسَح بِتِْلَك َكفَّْيِه  اِحٍد "، ُثَّ أُتِينَا ِِبَاٍء، فَ َغَسَل  َحْيُث ِشْئَت، فَِإنَّهُ َغرْيُ لَْوٍن وَ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اَي ِعْكَراُش َهَذا اْلُوُضوءُ ِمَّا َغريَِّْت النَّاُر " َوِذرَاَعْيِه، َوقَاَل: " 
 

و َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن أَي وَب الض َبِعي ، أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، ثَ نَا ا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُ َأْخرَباََنهُ َعالِيً   -  5459
َقِري ، ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا بْ أَبُو اْْلَُذْيِل اْلعَ  َثِِن َأيِب ِعْكَراُش بْ اَلءُ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب َسوِيََّة اْلِمن ْ ُن ُذَؤْيٍب قَاَل: بَ َعَثِِن ُن ِعْكَراَش، َحدَّ

َعَليْ   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  أَْمَواِْلِْم،  ِبَصَدقَاِت  ُعب َْيٍد  ْبِن  ُمرََّة  اْلُمَهاِجرِيَن،  بَ ُنو  َبنْيَ  َجاِلًسا  فَ َوَجْدتُهُ  فَ َقِدْمُت،  َوَسلََّم،  ِه 
 ِثريََة الثَّرِيِد، َواْلِقَدِد، َفَجَعْلُت َأْخِبُط يف نَ َواِحيَها، َوزَاَد يف اْلُوُضوِء َورَْأَسهُ َوذََكَر احْلَِديَث َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: كَ َواأْلَْنَصاِر، 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ثَ نَا    : ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل  -  5460
َبٍل، ثَ نَا ُعب َْيُد ْبُن اْلَقاِسِم، َنِسيُب ُسْفيَانَ  ، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: " َكاَأمْحَُد ْبُن َحن ْ َن َرُسوُل  الث َّْوِريِّ

ُ َعَلْيِه وَ     َسلََّم َيَُْكُل ِمَن الطََّعاِم ِمَّا يَِليُه، فَِإَذا َجاُؤوا اِبلتَّْمِر، َجوََّل َأْو َجاَلْت َيَدهُ يف اإْلِاَنِء "هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َرَواهُ ََيََْي ْبُن َمِعنٍي اِبْلَكِذبِ  ِء، تَ َفرََّد بِِه، ُعب َْيٌد َهَذا َوَقدْ َذا َرَواهُ الصَّْلُت ْبُن َمْسُعوٍد، َعْن ُعب َْيٍد، َوقَاَل: َجاَلْت َيُدهُ يف اإْلِانَ كَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

 الْأَكْلُ مِنْ جوانبِ الْقَصْعَةِ دُونَ وَسَطِهَا 
 

ِه، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا  ُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َدَرْستُ َويْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أاََن َعْبُد هللِا بْ   -  5461
بْ  َأيِب، ثَ نَا حُمَمَُّد  ثَ نَا  ْبِن ِدينَاٍر،  ْبِن َكِثرِي  ْبُن ُعْثَماَن  لِ َعْمُرو  أُْهِدَيْت  ِبْشٍر قَاَل:  ْبُن  ثَ نَا َعْبُد هللِا  الرَّمْحَِن اْلَيْحِصِب ،  لنَِّبِّ ُن َعْبِد 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِقيِق  َصلَّى  الدَّ َهَذا  ِإىَل  َواْنظُُروا  الشَّاَة،  َهِذِه  اْطُبُخوا   " أِلَْهِلِه:  فَ َقاَل  قَِليٌل،  يَ ْوَمِئٍذ  َوالطََّعاُم  َشاٌة  فَاْخِبُزوُه،  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  أَ َواْثرُِدوا َعَلْيِه " وََكاَنْت لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِو اْلَغرَّا ََيِْمُلَها َأْربَ َعٌة رَِجاٌل فَ َلمَّا َأْصَبَح َوَسَجَد َم، َقْصَعٌة يُ َقاُل َْلَا: اْلَغرَّاءُ 

َواْلت ََقْوا عَ  اْلَقْصَعُة،  بِتِْلَك  ُأِتَ  َوَسلَّمَ الض َحى  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َجَثى  النَّاُس،  فَ َلمَّا َكثُ َر  َها،  َهِذهِ   َلي ْ َما  َأْعَرايِبٌّ:  فَ َقاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َجَعَلِِن َعْبًدا َكرميًا، َومَلْ َيَْعَلِِن َجبَّااجْلِْلسَ  ُ ُة. فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ رًا َعِنيًدا " ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َرْك ِفيَها " ُثَّ قَاَل: " ُكُلوا فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه لَيُ ْفَتَحنَّ َعَلْيُكْم َأْرُض فَاِرَس   َجَوانِِبَها، َوَذرُوا ِذْرَوََتَا، يُ بَاَعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكُلوا ِمنْ 
 ْكثُ َر الطََّعاُم، َفاَل يُْذَكُر اْسُم هللِا َعَلْيِه " َوالر وِم، َحّتَّ يَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
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  الْقَصْعَةِ وَالتَّمَسُّحُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّعْقِ " فْعُ الل قْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ، وَإِنْقَاءُ رَ 
 

فَِإنَّهُ اَل َيْدِري   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكُم الطََّعاَم، فَ ْلَيُمصَّ َأَصابَِعُه،  َوِبِِْسنَاِدِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   -  5465
َتكُ  طََعاٍم  َأيِّ  " يف  اْلرَبََكةُ   وُن 

 
ِإْسَحاَق الصَّ   -  5466 ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد، َفذََكَر احْلَِديَثنْيِ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ، َأاَن ِإَْسَاِعيُل الصََّفاُر، ثَ نَا حُمَمَُّد  يَ ْعَلى  ثَ نَا  اغَاِن ، 

 هِبََذا اإْلِْسنَادِ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

ُصوٍر الط وِسي ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اَن أَبُو َنْصٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإَْسَاِعيَل الطَّابَ َراِن  هِبَا، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َمنْ َأْخربََ   -  5468
َع َرُسوَل هللِا  اَدَة، ثَ نَا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخرَبَِن أَ ِإَْسَاِعيَل الصَّاِئُغ، ثَ نَا َرْوُح ْبُن ُعبَ  َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، َُيَدُِّث أَنَُّه، َسَِ بُو الز َبرْيِ، أَنَّهُ َسَِ

ُ َعَلْيِه وَ  َعاِمِه يُ بَاَرُك َلُه، فَِإنَّ الرَُّجَل اَل َيْدِري يف َأيِّ طَ   َسلََّم يَ ُقوُل: " اَل مَيَْسْح َأَحدُُكْم يََدهُ اِبْلِمْنِديِل َحّتَّ يَ ْلَعَق َيَدُه،َصلَّى اَّللَّ
 اْلَقْصَعَة َحّتَّ يَ ْلَعَقَها َأْو يَ ْلَعَقَها، فَِإنَّ آِخَر الطََّعاِم  َوِإنَّ الشَّْيطَاَن يَ ْرُصُد لِلنَّاِس ِعْنَد ُكلِّ َشْيٍء، َحّتَّ ِعْنَد طََعاِمِهْم، َواَل يَ ْرَفعُ 

 َكةُ " ِفيِه اْلرَبَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

 فَصْلٌ مَنْ قَر بَ شَيْئ ا مِم ا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ إِلَى مَنْ قَعَدَ مَعَهُ " 
 

  ِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َأاَن أَبْ َرأُ ِمْن ُعْهَدتِِه، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ُعْرَوَة، َعِن ابْ َوَرَوى َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َأْعنَيَ وَ 
فَ ْليَْأُكِل الرَُّجُل ِمَّا يَِليِه، َواَل َيَُْكْل ِمَّا َبنْيَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا ُوِضَعِت اْلَماِئَدةُ  َا  اَّللَّ  يََدْي َجِليِسِه، َواَل ِمْن ِذْرَوِة اْلَقْصَعِة، فَِإَّنَّ

مِ  اْلرَبََكةُ  رَُجٌل َحّتَّ  َتَْتِيِه  يَ ُقوُم  َواَل  َأْعاَلَها،  َذِلَك ْن  فَِإنَّ  َوْليُ ْعِذْر،  اْلَقْوُم،  يَ ْرَفَع  َشِبَع، َحّتَّ  َوِإْن  َيَدهُ  يَ ْرَفُع  اْلَمائَِدُة، َواَل  تُ ْرَفَع 
"  َُيِْجُل   َحاَجٌة  الطََّعاِم  يف  َلهُ  َتُكوَن  َأْن  َوَعَسى  َيَدُه،  فَ ي َْقِبُض   َجِليَسُه، 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  5478 ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن  َأْخرَباََنهُ 
 ، َفذََكَرهُ  ْبِن َعفَّاَن، ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، أاََن َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َأْعنَيَ َعِليِّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 صْلٌ لَا يَعِيبُ طَعَامًا قُدِّمَ إِلَيْهِ فَ 
 

، َأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَفْضُل بْ   ي  ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ِعيَسىَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، َأاَن أَبُو احْلََسِن َعلِ   -  5481 ُن اْلُمْسَتْمِلي 
ِإىَل َولِيَمٍة،   ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن قَِبيَصَة اإْلِْسَفَرايِيِِن ، ثَ نَا ِبْشُر ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلَعْبِدي  قَاَل: َذَهْبُت َمَع َأيِب حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ 
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أَْيِدي َ  فَأَْمَسُكوا  اْْلَِواُن،  فَ ُوِضَع  اْلَقطَّاُن،  ف َ ِفيَها غَاِلٌب  َلُكْم َحّتَّ يَِيَء،  َما  فَ َقاَل:  ِهَشاٍم ُهْم  بِْنُت  َقاَل غَاِلٌب: َحدَّثَ ْتِِن َكرميَةُ 
ُ َعَلْيِه   َتظِ الطَّائِيَُّة، َعْن َعاِئَشَة: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َز " قَاَل: " َوِمْن َكَراَمِتِه، َأْن اَل يَ ن ْ َر اأْلُُدَم " َرَواهُ َوَسلََّم قَاَل: " َأْكرُِموا اْْلُب ْ

ْبُن حُمَمَّ  بِْنُت َِهَّاٍم َوقَاَل: يَ ن ْ حُمَمَُّد  ، قَاَل: َكرميَةُ  الرَّاِسِبِّ اْلُمبَاَرِك  ِبْشِر ْبِن  ْبِن َمْرزُوٍق اْلبَاِهِلي ، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو ِد  اأْلُُدَم،  َتِظُروَن 
، أاََن أَبُو سَ َحسَّاَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد   حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن احْلََنِفي ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن   ْهلٍ ْبِن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي 

َهاحُمَمٍَّد، َفذََكَرُه، َغرْيَ    أَنَّهُ قَاَل: َكرميٌَة مَلْ يَ ْنِسب ْ
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 

 

َعْبدَ   -  5483 ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ثَ نَا َأْخرَباََن  طَرِيٍف،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  السَّرَّاُج،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثَ نَا  ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  أاََن  اَن، 
ِه اجْلَْوِزي ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد َسنْيِ َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن مَح ويَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، َأاَن أَبُو احلُْ   اِهيُم ْبُن ُعب َْيٍد، حِإبْ رَ 

نْ يَا، ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشي ، ثَ نَا َنَة، َعْن َأيِب طَاِلٍب اْلَقاِضي، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثرٍ  ْبِن َأيِب الد  ، َعْن َجاِبِر ْبِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُعي َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نِْعَم اإْلَِداُم اْْلَل  وََكَفى اِبْلَمْرِء َشرًّا، َأْن يَ َتَسخَّطَ َعْبِد هللِا قَاَل: قَا َما قُ رَِّب إِلَْيِه " َلْفُظ    َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اْْلَلَّ َحِديِث اْبِن َعْبَداَن، َومَلْ َيذُْكِر اْبُن ِبْشَراَن 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 فِي أَكْلِ التَّمْرِ   فَصْلٌ 
 

اِويََة الن َّْيَسابُوِري ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، ثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أاََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُمعَ   -  5485
ُن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأيِب ُجَحْيٍش، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: ُكْنُت ِمْن  ْبُن َسِعيِد ْبِن َساَبٍق، ثَ نَا َعْمُرو بْ   حُمَمَّدُ 

الص   اِبلتَّْمِر  َأْصَحاِب  ُأِتَ  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َفَكاَن  َهؤُ فَِّة،  اَي   " قَاَل:  فََأَكْلنَا  قَارَْنُت َواْلَعْجَوِة،  َقْد  ِإّنِ  اَلِء 
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ فَأَْقرِنُوا " َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب، َعْن َأيِب ُجَحْيٍش، َوَرَواهُ َجرِيٌر، َعْن َعطَا  ِء ْبِن السَّاِئِب، َعِن الشَّْعِبِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، َأاَن أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ، ثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اْلَفاِرسِ   -  5487 اَل يل فَاِرٍس، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل قَاَل: قَ   ي 
ثَ  ْبُن َعْبِد هللِا الّرِفَاِعي ،  ِِن َعْبُد هللِا ْبُن السََّكِن الرَّقَاشِ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، أاََن أَبُو َمْعَمٍر َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ َثِِن ُعْقَبةُ  ي ، َحدَّ

 ُ  ِفيِه "  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َخرْيُ َْتْرُِكُم اْلرَبِْن  يُْذِهُب الدَّاَء َواَل َداءَ َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 .حسنضعيف والحديث # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  5488 ثَ نَا  ْبُن َحبِيٍب،  يُوُنُس  أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا  ْبُن فُوَرٍك،  أَبُو َبْكِر  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأْخرَباََن  و َداُوَد، ثَ نَا مَحَّاُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل ِعْنَدُهْم ُرطَبًا، َوَشِرَب َماًء َوقَاَل: " َهَذا ْبِن َعْبِد هللِا: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ َعمَّاِر ْبِن َأيِب َعمَّاٍر، َعْن َجاِبِر   ى اَّللَّ

 َعْنهُ "  ِمَن النَِّعيِم الَِّذي ُتْسأَلُونَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
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احْلَا  -  5492 هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَ َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أاََن  ثَ نَا ِفُظ،  َبكَّاٍر،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  اأْلََّْنَاِطي ،  احْلَُسنْيِ  ْبُن  حُمَمَُّد  اَن 
، َعْن قَ يْ  ُ َعَلْيِه َوسَ   ِس ْبِن الرَّبِيِع، َعْن َجب ََلَة ْبِن ُسَحْيٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: " َنَىِإَْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ لََّم، َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َأْن ُيَشقَّ التَّْمَرةُ َعمَّا ِفيَها "
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعِن اْبِن ُعَمَر قَ َوَرَوى أَْيًضا َداُوُد ْبُن الّزِْبرِقَاِن، َعنْ  ِه َأيِب َحْفٍص اْلِكْنِديِّ اَل: " َنَااَن َرُسوُل هللِا  َعمِّ
اَّللَُّ  "َصلَّى  ِفيِهَما  َعمَّا  َنْشَتقَّ  َأْو  التَّْمَرَتنْيِ،  َبنْيَ  نُ ْقِرَن  َوَأْن  ِغبًّا  ِإالَّ  َندَِّهَن  َأْن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه    

 
َْسَاِعيُل ْبُن ِعيَسى، ثَ نَا َداُوُد، َسُن ْبُن َعَلَوْيِه اْلَقطَّاُن، ثَ نَا إِ َأْخرَباََن اْبُن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا احلَْ   -  5493

 َفذََكَرهُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 أَكْلُ اللَّحْمِ 
 

نَا َمْعَمٌر، َعْن ُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، ث َ حْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصََّفاُر، ثَ نَا َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن أَبُو ا  - 5502
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَلًْما   قَاَل: " َحِسْبُت أَنَّهُ " قَاَل: فََأْرَسَل ِإىَل اْمَرَأٍة فَ َقاَل:  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: اْشت ََهى النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَولَْيَسْت أَق َْرهَبَا ِإىَل اْْلرَْيَاِت، َوأَبْ عَ أُ  ِعْنَداَن ِإالَّ َعنَاٌق، فََأْسَتْحِيي  ِإنَّهُ مَلْ يَ ْبقَ  َدَها ْهِديَها َلِك، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 ِمَن اأْلََذى " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
 

ٍم، ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا اْبُن اَنِجَيَة، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ بْ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   -  5503 ِن ُمَقدَّ
َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن َحَراٍم    ،، ثَ نَا َأيِب، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ اْلَقاِسِم اْلَعَتِكي    ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َحِبيِب ْبِن الشَِّهيِد ْبنِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّ قَاَل: أََمَر َأيِب ِِبَزِيَرٍة، َفُصِنَعْت، ُثَّ َأَمَرِن َفَحمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْلتُ َها ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ
َمْنزِلِ  أَ يف  هِبَا  َأَمَر  َخزِيَرٌة،  َوَلِكن ََّها  هللِا،  َرُسوَل  اَي  اَل  قُ ْلُت:  َهَذا؟ "  َأحَلٌْم  َجاِبُر  اَي  َهَذا  َما  فَ َقاَل: "  أََمَرِن، ِه،  َفُصِنَعْت، ُثَّ  يِب، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: " َفَما قَاَل فَ َقاَل يل: َهْل رَأَْيَت َرُسوَل هللِا صَ َفَحَمْلتُ َها ِإلَْيَك قَاَل: فَ َرَجْعُت ِإىَل َأيِب،   لَّى اَّللَّ
َأيِب َعَسى فَ َقاَل  َهَذا؟  َأحَلٌْم  قَاَل يل:  فَ َقامَ   َلَك؟ "  اللَّْحَم،  اْشت ََهى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َيُكوَن  لَهُ   َأَن  َداِجٍن  ِإىَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،َفَذحَبََها، ُثَّ َسلَ  فَِإَذا ُهَو يف ََمِْلٍس قَاِعٌد،   َخَها، ُثَّ َأَمَر هِبَا، َفُشوَِيْت، ُثَّ َأَمَرِن، َفَحَمْلتُ َها ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْلُت: قَاَل يل: " َأحَلٌْم َهَذا؟ " فَ َقاَل يل َأيِب: َعَسى   ِإىَل َأيِب، فَ َقاَل يل: َما قَاَل: فَ قُ فَ َقاَل: " َما َهَذا اَي َجابُِر؟ " فَ ُقْلُت: رََجْعتُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ا َرِن َفَحَمْلتُ َها ِإلَْيَك،  ْشت ََهى اللَّْحَم فَ َقاَم ِإىَل َداِجٍن َفَذحَبََها، ُثَّ َأَمَر هِبَا َفُشوَِيْت، َوَأمَ َأْن َيُكوَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َجَزى هللاُ اأْلَْنَصاَر َخرْيًا، َواَل ِسيََّما َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرِو بْ فَ َقاَل َرسُ  ِن َحَراٍم، َوَسْعَد ْبَن ُعبَاَدَة "  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِبيٍب، َعْن أَبِيهِ وََكَذا َرَواهُ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حَ 

 يح. ح # قال المحقق: إسناده ص
 

اأْلََصم ، ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، ثَ نَا أَبُو   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ  - 5504
، ثَ نَا أَبُو عَ   اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبدِ  ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َفذََكَر وَ اْلَمِلِك الطَّيَاِلِسي  انََة، ثَ نَا اأْلَْسَوُد ْبُن قَ ْيٍس، َعْن نُ ب َْيٍح اْلَعَنِزيِّ

أَبِيِه   َعَلْيهِ ِقصََّة   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َوَمَِيَء  ُديُونِِه،  ِقصََّة  َوذََكَر  ُأُحٍد،  فَ فَ يَ ْوَم  َفَدَخَل  قَاَل:  ِلَذِلَك،  َوَسلََّم  ِفَراًشا رَ   َلهُ  ْشُت 
َها قَ ْبَل َأْن  َوِوَساَدًة، فَ َوَضَع رَْأَسُه، فَ نَاَم قَاَل: فَ ُقْلُت ِلَمْوىًل يل: اْذَبْح َهِذِه اْلَعنَاَق َوِهَي   يَنٌة، َواْلَوَجا َواْلَعَجَل، أَف ْرََغ ِمن ْ َداِجٌن َسَِ

َعَلْيِه َوَسلَّمَ َيْست َْيِقَظ َرسُ   ُ اَنئٌِم، فَ َلمَّا قَاَم قَاَل: " اَي وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوُهَو  َها  ِمن ْ َأَزْل ِفيَها َحّتَّ فَ َرْغنَا  َمَعَك قَاَل: فَ َلْم  َوَأاَن   ،
َكأَنََّك َقْد َعِلْمَت ُحب َّنَا    ْنَدهُ قَاَل: فَ َنظََر ِإيَلَّ فَ َقاَل: "ْئِتِِن اِبلطَُّهوِر " قَاَل: فَ َلْم يَ ْفرَْغ ِمْن طُُهورِِه َحّتَّ ُوِضَعِت اْلَعنَاُق عِ َجاِبُر، ا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه ُثَّ قَاَل: " ُكُلوا ِبْسِم هللِا " اللَّْحَم، ادُْع يل َأاَب َبْكٍر، ُثَّ َدَعا َحَوارِيَُّه، َفَدَخُلوا " َفَضَرَب َرُسوُل   هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها فَأَ   ٌم َكِثريٌ حلَْ َكُلوا َحّتَّ َشِبُعوا، َوبَِقَي ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 ْبُن   ْبُن حُمَمٍَّد الصََّفاُر، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد هللِا اْلُمنَاِدي، ثَ نَا رَْوحُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ   - 5508
ُ َعَليْ شَ ُعبَاَدَة، ثَ نَا اْلُمَجاِشِعي  هِ  ِه َوَسلََّم: " اُم ْبُن ُسَلْيَماَن، ثَ نَا يَزِيُد الرَّقَاِشي ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َداِم "  َداِم اللَّْحُم، َوُهَو َسيُِّد اإْلِ  َخرْيُ اإْلِ
 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ

 

، ِإْماَلًء، أاََن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهارُونَ دِ َحدَّثَ نَا أَبُو َعبْ   -  5510 ِد ْبِن قَ ْيٍس، ثَ نَا الشَّاِفِعي ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن زايَ    الرَّمْحَِن السََّلِمي 
ُ   و ِهاَلٍل الرَّاِسِب ، َعْن َعْبِد هللاِ َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن َبكَّاٍر، ثَ نَا أَبُ  ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ن ْ  الد  َداِم يف  اإْلِ َسيُِّد   " َوَسلََّم:  اْلَماُء،َعَلْيِه  َواآْلِخَرِة:  نْ يَا  الد  َوَسيُِّد الشََّراِب يف  اللَّْحُم،  َواآْلِخَرِة:  نْ يَا    يَا  الد  الرَّاَيِحنِي يف  َوَسيُِّد 
 آْلِخَرِة: اْلَفاِغَيُة، يَ ْعِِن احْلِنَّاَء "  اوَ 

، تَ َفرََّد ِبِه أَبُو هِ   اَلٍل حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيمٍ َوَرَواهُ َجَاَعٌة َعْن َأيِب ِهاَلٍل الرَّاِسِبِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َنْصٍر، ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن ََيََْي ْبُن أَي وَب،    َعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا حَبُْر ْبنُ لْ رايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو اَأْخرَباََن أَبُو زَكَ   -  5515
ْبِن هَ  احْلََسِن  النَّ َعِن  َأنَّ   " َخِديٍج:  ْبِن  ُمَعاوِيََة  ْبِن  اْلَواِحِد  َعْبِد  َعْن   ، احْلَْضَرِميِّ نََ اِنٍئ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ الطََّعاِم ِبَّ َصلَّى  َعِن  ى 

 احْلَارِّ، َحّتَّ يرَْبَُد "  
َقِطعٌ   َوَهَذا ُمن ْ

 فيم من لم أعرفه والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
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، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد    -  5516 ، ثَ نَا َعِلي  ْبُن َسِعيٍد اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  َعْسَكِري ، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن َأيِب لْ ْبِن َعِليٍّ
، َعْن ِإَسَْ  ٍم اْلَواِسِطي  ، َعْن َضْمَرةَ طَاِلٍب، ثَ نَا أَبُو اْلُمَسيِِّب َسْلُم ْبُن َسالَّ ْبِن   اِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمْرمَيَ اْلَغسَّاِنِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َأْكِل الطََّعاِم احْلَارِّ، َحّتَّ َيْسُكَن "  ىَحِبيٍب، َعْن ُصَهْيٍب قَاَل: " نََ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يس بالقوي.# قال المحقق: إسناده ل 

 

 زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، أاََن ِعيَسى ْبُن الن  ْعَماِن انَ أَ  رَّزَّاِز، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َجْعَفٍر،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر ال  -  5517
ْعُت ُمَعاَذ ْبَن رِفَاَعةَ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ، َعْن رَاِفٍع، َُيَدُِّث َعْن َخْوَلَة بِْنِت قَ ْيٍس: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْبِن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع قَاَل: َسَِ

َها َفَصن َ  ْمت ََها إِلَْيِه، فَ َوَضَع َيَدٌه ِفيَها، َوَجَد َحرََّها فَ َقَبَضَها، ُثَّ قَاَل: " اَي َخْولَ َدَخَل َعَلي ْ ةُ اَل َنْصرِبُ َعَلى َحرٍّ،  َعْت َخزِيَرًة فَ َلمَّا َقدَّ
 َوَنْصرِبٌ َعَلى بَ ْرٍد " 

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

احْلَافِ   -  5518 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَعبَّاسِ ظُ َأْخرَباََن  أَبُو  ثَ نَا  قَااَل:  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َوَأمْحَُد  هللِا    ،  ُعب َْيِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  اأْلََصم ، 
ثَ ْتِِن فَاِطَمةُ بِْنُت َأيِب لَ اْلمُ  ْعُت بْ ْيٍث، َعْن أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت َعْمرِو  نَاِدي، ثَ نَا َرْوٌح، ثَ نَا َأمْيَُن ْبُن اَنِبٍل، َحدَّ ِن َأيِب َعْقَرٍب قَاَلْت: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِسُل  َعَلْيُكْم اِبلتَّاِبِن اْلَبِغيِض النَّاِفِع، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، إِنَّهُ لِي َغْ َعاِئَشَة تَ ُقوُل: َسَِ
َلى النَّاِر،  دُُكْم َوْجَههُ اِبْلَماِء ِمَن اْلَوَسِخ " قَاَل: َفَكاَن ِإَذا ابْ تُِلَي َأَحٌد ِمْن َأْهِلِه، اَل تَ ْنِزُل اْلرُبَْمةُ عَ َبْطَن َأَحدُِكْم، َكَما يَ ْغِسُل َأحَ 
 َحّتَّ َيَِْتَ َعَلى َأَحِد طََرفَ ْيِه " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َسْهٍل الدِّْميَاِطي ، ثَ نَا ُشَعْيُب ْبُن ََيََْي   ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا َبْكُر ْبنُ ظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  5521
رَبَُهْم َعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَْسَقِع، أَنَّهُ قَاَل: خْ رَبِيَعَة ْبَن يَزِيَد الدَِّمْشِقيَّ، أَ   لت ِجيِب ، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َأنَّ ا

أَق َْواٌم اَل َعَشائَِر َْلُْم،   َأْصَحاِب الص فَِّة،  ِمْن  يَ ْوًما، فََأَخَذ قُ ْرًصا، َفكَ ُكْنُت  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َسَرَها يف  َفَدَعاِن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها   مِ مَ َصْحَفٍة، َوَجَعَل َعَلي ْ لَب ََّقَها، ُثَّ َصفََّها، ُثَّ قَاَل: " اْنطَِلْق، ادُْع يل َعْشَرةً  ْن َأْصَحاِبَك اًء ُسْخنًا، َوَودًَكا، ُثَّ َسْقَسَقَها، ُثَّ 

َها ِمْن و وَُكُلوا ِمْن َأْسَفِلَها، َواَل َتَُْكلُ   أَْنَت َعاِشُرُهْم " َفَدَعْوَُتُْم فَ َقاَل: " اْجِلُسوا اذُْكُروا هللَا، ا ِمْن َأْعاَلَها، فَِإنَّ اْلرَبََكةَ تَ ْنِزُل َعَلي ْ
 َأْعاَلَها " 

 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.
 

ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا احْلََسُن    اِفُظ، أاََن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبنِ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِإَْسَاِعيَل احلَْ َأْخربََ   -  5522
ُجَبرْيٍ ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس: ِإّنِ َقِد اَتََّْذُت َلَك طََعاًما، فَْأِتِِن َمَع  ْبُن َعَرَفَة، ثَ نَا اْلُمبَاَرُك ْبُن َسِعيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: َأْرَسَل َسِعيُد ْبُن  

فَ َقاَل َلُه: " اَي  َمْن   اْئِتنَا اِبلثَّرِيِد، فَ َلَقْد َكانَ أَ َأْحب َْبَت، فَأَََتهُ  َأُعد َك رَُجاًل ِمنَّا  َا  ِإَّنَّ َأَحٍد،  َأَتََمَُّر َعَلى   َأَحب  اَب َسِعيٍد، ِإّنِ َلْسُت 
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ال  ِمَن  َوالثَّرِيَد  اْْلُْبِز،  ِمَن  الثَّرِيَد  هللِا،  َرُسوِل  ِإىَل  رََفعَ الطََّعاِم  فَ َلمَّا  احْلَْيُس،  َوُهَو  اْلَمْحُموُد، هللاُ    تَّْمِر،  ُغاَلُم هللاُ  اَي  اْرَفْع  قَاَل: 
ن َُهَما َأَحدٌ اْلَمْعبُوُد اْلَمْشُكوُر " َكَذا قَاَل َعْن ِعْكرَِمَة، مَلْ يُْذَكْر   بَ ي ْ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

ِب ، َأاَن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن إِبْ َراِهيَم ْبِن  يْ ِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد الش عَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد سَ   -  5523
، ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن َكِثريٍ   نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلُبوَشْنِجي ، ثَ نَا أَبُو َجْعَفرٍ َعْبِدِه السَِّليِطي ، ث َ  ، َعْن َعاِصِم ْبِن طَْلَحةَ  الن  َفْيِلي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َم: " أَْثرُِدوا َوَلْو اِبْلَماِء " قَاَل: َسَِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َثِِن أَبُو حُمَمٍَّد اأْلَنْ بَاِري ، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعبَّاِد أَ ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن  َأْخرَباََن عَ   -  5524 مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ ْبِن َعبَّا  ُ أََنٍس: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ الث  ْفُل "ٍد، َعْن مُحَْيٍد، َعْن  يُ ْعِجبُهُ  ْبِن وَ َكَذا قَاَل: َورَ     َغرْيُُه، َعْن َسِعيِد  اهُ 

ِقيُق، َوَما اَل ُيْشَرُب، َوَهَذا احْلَِديُث َقْد  ُسَلْيَماَن. " َوبَ َلَغِِن َعِن اْبِن ُخَزمْيََة، أَنَّهُ قَاَل: الث  ْفُل: ُهَو الثَّرِيدُ  ، َوقَاَل: َغرْيُُه: ُهَو الدَّ
 َعبَّاُد يف رَْفِعِه "  ُخوِلفَ 

 ده رجاله ثقات. ا# قال المحقق: إسن
 

ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا حُمَمَّدُ   -  5526 َأمْحَُد  أاََن  اأْلَْهَواِزي ،  احْلََسِن  أَبُو  اْبُن    ْبنُ َأْخرَباََن  ثَ نَا َحجَّاٌج قَاَل: قَاَل  اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُسِئَل اَي َرُسوَل هللِا: َأي    اِعيُل ْبُن أَُميََّة، َعْن رَُجٍل، َعنِ ُجَرْيٍج: َأْخرَبَِن ِإَسَْ  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َسَِ

 َيُب؟ قَاَل: " احْلُْلُو اْلبَارُِد " الشََّراِب َأطْ 
 فيه من لم يسم والحديث ضعيف # قال المحقق: إسناده 

 

اْْلَزَّاُز، اِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الصَّوَّاُف، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن هَبَْراَم َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 5531
يَ ْزَداَد ْبِن َمْسُعوٍد اجْلَْوَسَقاِن ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد   هِبَا، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َأيِب َخَلٍف اإْلِْسَفَراِئِِن   ح،

َعْثُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى رَاَم اأْلَْشَجِعي ، ثَ نَا ِمْسَعٌر، َعْن َحْشَرٍم، َعْن َعاِمِر ْبِن َماِلٍك قَاَل: " ب َ هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن هبَْ 
ُ عَ  ُهَما َسَواٌء، َغرْيَ َأنَّ يف َحِديِث  ْيِه َوَسلََّم ِمْن َوَعٍك َكاَن يِب أَْلَتِمُس ِمْنهُ َدَواًء أَْو ِشَفاًء، فَ ب ََعَث ِإيَلَّ ِبُعكٍَّة ِمْن َعَسٍل " َلْفظُ لَ اَّللَّ

 الصَّوَّاِف، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَدامٍ 
 من لم نعرفه حسن بطريقه األولى وفي الثانية محقق: إسناده # قال ال

 

ي    - 5532 ، َأاَن َعِلي  ْبُن اْلُمَؤمَِّل، ثَ نَا اْلُكَدميِْ ، ثَ نَا أَبُو َعاِصٍم، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َعْن لَْيِث َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي 
ن َُهَما َوَعِمَل  عُ َن قَاَل: َأوَُّل َمْن َخَبَص اْْلَِبيَص،  ْبِن َأيِب ُسَلْيَما ْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َقِدْمُت َعَلْيِه َغرْيَ َكِمِل النَِّقيِّ َواْلَعَسِل، َفَخَلَط بَ ي ْ

ُ َعلَ اْْلَِبيَص، وَ  َبنْيَ بَ َعَث ِبِه ِإىَل َمْنِزِل أُمِّ َسَلَمَة، فَ َلْم ُيَصاِدِف النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َيَدْيِه َوَأْكَلُه، فَاْسَتطَابَُه،    ْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا َوَضْعُتهُ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ ِإنَّ ُعْثَماَن َيرَتَضَّاَك فَاْرَض َعْنهُ فَ َقاَل: " َمْن بَ َعَث َهِذِه؟ " قَاَلْت: ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن فَ َقاَل النَِّب  صَ  لَّى اَّللَّ
َقِطعٌ   " َهَذا ُمن ْ

 ف جدا. ي # قال المحقق: إسناده ضع
 

، أان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن قُ َرْيٍش، ثَ نَا ا   -  5533 حْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمت َوَكِِّل،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي 
ٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأْو َغرْيِِه قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا  و ٍم، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن مَحَْزةَ ْبِن يُ ثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلِ  ُسَف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َسالَّ

ُ عَ  ُ   ِمُل َدِقيًقا َوَعَساًل َوََسْنًا، فَ َقالَ َلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلِمْرَبِد، فَِإَذا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، يَ ُقوُد اَنَقًة حتَْ َصلَّى اَّللَّ َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
وَ  َعَلْيِه   ُ َفَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَِنْخ " فََأاَنَخ  َأَمَر  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َواْلَعَسِل، ُثَّ  ِقيِق َوالسَّْمِن  الدَّ ِمَن  ِفيَها  ِبرُبَْمٍة َفُجِعَل  َسلََّم 

َوَأْدرَ  َنِضَج  حَتْت ََها َحّتَّ  " كَ فَأُوِقَد  أِلَْصَحاِبِه: " ُكُلوا  قَاَل  َهَذا َشيْ   ، ُثَّ  قَاَل: "  َوَسلََّم، ُثَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ءٌ َوَأَكَل 
 َتْدُعوهُ فَاِرُس اْْلَِبيَص " 

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
 

أَ   -  5534 أَبُو جَ َأْخرَباََن  َأاَن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  ثَ نَا  بُو  اْلب َزَّاُر،  احْلَاِرِث  ْبُن  زََكرايَّ  ََيََْي  أَبُو  ثَ نَا  َسِعيٍد،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  ْعَفٍر 
 أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  يِب ِد ْبِن زاَِيٍد اأْلَْْلَاِن ، َعْن أَ  السَّرَّاِج اأْلَْزِدي ، ثَ نَا ُسَهْيُل ْبُن َأيِب َسْهٍل، ثَ نَا بَِقيَُّة، َعْن حُمَمَّ احْلََسُن ْبنُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَ ْلُب اْلُمْؤِمِن ُحْلٌو، َيُِب  احْلاََلَوةَ   " "   َصلَّى اَّللَّ
، َوَمِْتُ احْلَِديثِ َأْورََدهُ َشْيُخنَا يف التَّارِيِخ يف تَ ْرَجَِة َسْهِل ْبِن ِبْشِر ْبِن اْلَقاسِ    ُمْنَكٌر، َويف ِإْسنَاِدِه َمْن ُهَو ََمُْهوٌل "  ِم الن َّْيَسابُوِريِّ

 فيه من لم نعرفهم والحديث موضوع # قال المحقق: إسناده 
 

، ثَ نَا   ِليٍّ اْْلَزَّاُز، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبنُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َأاَن َأمْحَُد ْبُن عَ َأْخرَباََن    -  5536 َعْرَعَرَة الشَّاِمي 
اْلَعطَّاُر الضَّبِّ ، ْبُن ُحَصنْيٍ  َسلَ   َفَضالَةُ  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو،  ْبُن  حُمَمَُّد  َعَلْيِه ثَ نَا   ُ هللِا َصلَّى اَّللَّ َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرةَ  َأيِب  َعْن  َمَة، 

 َيَمسَّ ِمْنُه، َوِإَذا ُأِتَ اِبحْلَْلَواِء: فَ ْلُيِصْب ِمْنهُ "  ْل: " ِإَذا ُأِتَ َأَحدُُكُم اِبلطِّيِب: ف َ َوَسلَّمَ 
 َكاَن ُمت ََّهًما هِبََذا احْلَِديِث َوهللاُ َأْعَلُم " " تَ َفرََّد ِبِه َفَضالَةُ ْبُن ُحَصنْيٍ اْلَعطَّاُر، وَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن  اَن، أاََن أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْْلَِليِل، ثَ نَا اْلَواِقِدي ، ثَ نَا أَبُو َحْزرََة يَ ْعُقوُب  رَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبشْ   -  5540
ْعُت َعاِئَشَة تَ ُقوُل: َوذُِكرَ َُمَاِهٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه قَ  ِعْنَدَها الزَّْيُت، فَ َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل   اَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْمُر َأْن يُ ؤَْكَل َويُدََّهَن َوي ُ   َتَسعََّط ِبِه َويَ ُقوُل: " ِإنَّهُ ِمْن َشَجَرٍة ُمبَارََكٍة " هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 



433 

 

الصََّمِد وٌد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اجْلُْرَجاِنِّ اأْلَِديِب، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َعْبِد  عُ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد َمسْ   -  5543
، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَملِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    :ِك، ثَ نَا اَنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ الدَِّمْشِقي  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َفَر بَ ْيٌت، ِفيِه َخلٌّ "   " َما أَق ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْعُقوَب، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد  : ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل   -  5545
، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َدَخَل َرُسوُل الد ورِي ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ِبْشٍر اْْلَْمَداِن ، ثَ نَا َسْعَداُن ْبُن الْ  هللِا  َولِيِد، بَ يَّاُع السَّاِبِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ  فَ َقاَلْت: َم فَ ْتِح َمكََّة، َعَلى أُمِّ َهاِنٍئ بِْنِت َأيِب طَاِلٍب، وََكاَن َجائًِعا فَ َقاَل َْلَا: " ِعْنِدِك طََعاٌم آُكُلُه؟ "  وْ َصلَّى اَّللَّ
يَها " َفَكسََّرهَ ِإنَّ ِعْنِدي َلِكَسرًا اَيِبَسٌة، َوِإّنِ أَلَْسَتِحي َأْن أُقَ ّرهَِبَا ِإلَ  ِِبِْلٍح فَ َقاَل: " َما ِمْن    اْيَك، فَ َقاَل: " َهُلمِّ يف َماٍء، َوَجاَءْتهُ 

يِه " فَ َلمَّا َجاَءْت ِبِه َصبَّهُ َعَلى طََعاِمِه، فََأَكَل ِمنْ ِإَداٍم؟ " فَ َقاَلْت: َما ِعْنِدي اَي َرُسوَل هللِا ِإالَّ َشْيٌء ِمْن   ُه، ُثَّ َخلٍّ فَ َقاَل: " ُهُلمِّ
َداُم اْْلَل  اَي أُمَّ َهاِنٍئ، اَل يَ ْفَقُر بَ ْيٌت ِفيِه َخلٌّ " محََِد هللاَ َعزَّ َوَجلَّ، ُثَّ    قَاَل: " نِْعَم اإْلِ

 . رفهفيه من لم أع# قال المحقق: إسناده 
 

اَن اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد، ثَ نَا  ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل:  -  5547
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َعَلْيُكْم اِبْلَقرْ خَمَْلُد ْبُن قُ َرْيٍش، َأاَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َدْْلٍَم، َعْن عَ  ِع فَِإنَّهُ يَزِيُد يف طَاٍء: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ الدَِّماَغ " اْلَعْقِل، َويُكَ   ربِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

هُ  َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد َعْن َعطَاٍء قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى - 5548 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُقدَِّس اْلَعَدُس َعَلى ِلَساِن َسْبِعنَي نَِبيًّا، ِمن ْ ْم اَّللَّ
َقِطعٌ مُ ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َعَلْيِه السَّاَل    َوُهَو يُِرق  اْلَقْلَب، َويُْسرُِع الدَّْمَعَة " ِكاَلُِهَا ُمن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، ثَ نَا أَبُو  ِن َدل َوْيِه الدَّقَّاُق، ثَ نَا أَبُو اأْلَ بُو احْلََسِن اْلَعَلِوي  َغرْيَ َمرٍَّة، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بْ َأْخرَباََن أَ  - 5550 ْزَهِر السَِّليِطي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأنَّ نَبِيًّا ِمَن اأْلَْنبِيَاِء، شَ الرَّبِيِع، ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَي وَب، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر عَ  َكا ِإىَل  ِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 أََمَرهُ أبَِْكِل اْلب َْيِض "  فَ هللِا َعزَّ َوَجلَّ الضَّْعَف، 
 " تَ َفرََّد ِبِه أَبُو اأْلَْزَهِر، َعْن َأيِب الرَّبِيِع " 

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
 

َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّاٍر، ثَ نَا اْلُمَعاىَف ْبُن    ْبُن غَاِلٍب، َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا حُمَمَّدُ  - 5554
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِعْمَراَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَ  قَاَلْت:  اِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َمْيُمونََة، َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُ كِّنِي، َواذُْكِر اْسَم هللِا َعزَّ َوَجلَّ وَُكْل " عَ ُسِئَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  َلْيِه َوَسلََّم، َعِن اجْلُُْبِ؟ فَ َقاَل: " اْقطَْع اِبلسِّ
 قق: إسناده حسن.# قال المح
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َعِليٍّ اْلُمت َوَكُِّل، ثَ نَا أَبُو الرَّبِيِع، ثَ نَا أَبُو    مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا احْلََسُن ْبنُ )الف( َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن أَ   -  5555
 اِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللاِ وَِكيٍع اجْلراُح ْبُن َمِليٍح، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَ 

ا تَ ُرم  ِمْن ُكلِّ الشََّجِر فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ يُ ْنِزْل َداًء، ِإالَّ أَنْ َزَل لَهُ ِشَفاًء، َوَعَلْيُكْم أِبَْلبَاِن اْلب ََقِر، فَِإنََّ  نَ َتَداَوى؟ قَاَل: " نَ َعْم َتَداَوْوا
 " 

  قَ ْيٍس يف رَْفِعهِ ََتبَ َعهُ أَبُو َحِنيَفَة، َوأَي وُب ْبُن َعاِئٍذ، َعنْ 
 حسن. # قال المحقق: إسناده

 

َسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثَ نَا أَبُو النَّْصِر، ثَ نَا أَبُو احلَْ   )ابء( َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا  -  5555
أَ  ِمْن  اْمَرأٍَة  َعِن  َثَمَة،  اجلُْ َخي ْ َعْمرٍو  بِْنِت  ُمَلْيَكَة  َعْن  َوِمَن  ْهِلِه،  بِيَحِة،  الذَّ ِمَن  اْلب ََقَرِة  ِبَسْمِن  َعَلْيِك  َعاِئَشُة:  َْلَا  قَاَلْت  َا  أَنَّ ْعِفيَِّة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ أَْلبَاَنَا َأْو لَب َن َهَ اْلَقْرَحَتنْيِ، ِإنَّ   َأْو حُلُوَمَها َداٌء "  اا ِشَفاٌء، َوََسْن ََها َدَواٌء، َوحَلَْمهَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 فيه المرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 

 

، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثَ نَا  ْبُن ِإْسَحاقَ   ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد    -  5556
يِت َمْيُمونََة، َفَجاَء النَِّب  َصلَّى اُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن َحْرَمَلَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُكْنُت يف بَ ْيِت َخالَ مَحَّ 

َخاِلُد   َوَمَعهُ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َمْيُمونَُة:  اَّللَّ لَهُ  قَاَلْت  اْلَولِيِد  َعَلى أَ ْبُن  َمْشوِيَّنْيِ  ِبَضبَّنْيِ  َفِجيَء  َعِتيٍق،  أُم   لَنَا  َأْهَدْت  نُْطِعَمَك ِمَّا  اَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َزَق، فَ َقاَل َخاِلٌد: َأرَاَك اَي َرُسوَل  َُثَاَمٍة، فَ َلمَّا رَآَها َرسُ  ِتَ َرُسوُل هللِا هللِا تَ ْقُذرُهُ قَاَل: " َأَجْل " ُثَّ أُ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِلَُبٍ َفَشِرَب، َوَأاَن َعْن مَيِيِنِه، َوَخاِلٌد، َعْن َيَسارِِه ف َ  َقاَل: أَْنَت َأَحق  ِبُشْرِبِه، فَ َهْل أَْنَت ُمْؤثٌِر هِبَا َخاِلًدا؟ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ا ُأِحب  َأْن أُوثَِر ِبُسْؤِرَك َأَحًداقَاَل: قُ ْلُت: مَ  َفَشرِْبُت، ُثَّ أََتى َخاِلٌد ِبَشَراٍب، َفَشِرَب فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

مَّ اَبِرْك لَنَا ِفيِه، َوزِْداَن ِمْنُه، هُ ُه، َوِإَذا َشِرَب لَب َنًا فَ ْلي َُقِل: اللَأَحدُُكْم طََعاًما: فَ ْلي َُقِل: اللُهمَّ اَبِرْك لَنَا ِفيِه، َوأَْبِدْلنَا َخرْيًا ِمنْ ِإَذا َأَكَل 
 "   فَِإنَّهُ لَْيَس َشْيٌء َيِْري ََمَْرى الطََّعاِم َوالشَّرَاِب ِإالَّ اللََُّبُ 

 .ضعيف والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 
 

، ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن عِ ُظ، َأْخرَبَِن ِهاَلُل ْبُن حُمَمٍَّد الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  5560 ، ثَ نَا اْْلَِضُر ْبُن َأاَبَن، ثَ نَا َسيَّاُر ْبُن َحاتٍِ ْجِلي 
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َكاَنِت اأْلَْنَصاُر تَ ُقوُل: َمْن َأكَ زَْيٍد، َعْن أَي وَب، َعْن َأيِب  َرُسوَل  َل اْلَفرِيَكَة َفَضَح قَ ْوَمُه: " َوِإنَّ يَزِيَد اْلَمِديِِنِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَ بَِفرِيٍك، فَ َفرََكَها َوتَ َفَل ِفيَها ِمْن رِيِقِه، ُثَّ اَنَوْلََ   ا ُغاَلًما ِمَن اأْلَْنَصاِر، فََأَكَلَها " هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ُهَريْ َرةَ   ْبِن زَْيٍد، ُمْرَساًل ُدوَن ِذْكِر َأيِب َوَرَواهُ ََيََْي ْبُن ََيََْي، َعْن مَحَّادِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

5564 -   ، ، ثَ نَا َمْسَعدَ   ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ُة، َعْن  اْلَعبَّاِس، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َأيِب احْلََواِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَلى ُكلِّ َورََقٍة ِمَن اْْلِْنِداَبِء َحبٌَّة ِمْن َماِء اجْلَنَّةِ الَ َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَ   "     َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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 " َهَذا ُمْرَسٌل َوَمْسَعَدةُ ْبُن اْلَيَسِع َضِعيٌف ِِبُرََّة " 
 ضعيف والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  5565 اْلُكويف ،بُ َأْخرَباََن  ْبُن َعْبِد هللِا  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  َأمْحََد،  أَبُو  أاََن  اْلَمالِيِِن ،  الرَّ   و َسِعيٍد  ْبُن  ْبُن  ثَ نَا ُسَلْيَماُن  ثَ نَا َكاِدُح  بِيِع، 
ِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  عَ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َرمْحََة، ثَ نَا ُحَصنْيُ ْبُن َُّنرَْيٍ، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن قَ ْيسٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْكُل اْلِعَنَب َخرْ   طًا " اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده واه جدا. 

 

، ثَ نَا    تَاٌم حُمَمَُّد ْبنُ ْتَْ اَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ   -  5566 غَاِلٍب، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْقَبَة السَُّدوِسي 
 ىاٍس قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّ َلْيَماَن اْلُكويف ، ثَ نَا أَبُو اجْلَارُوِد، َعْن َحِبيِب ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّ َداُوُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر أَبُو سُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْكُل اْلِعَنَب َخْرطًا "   اَّللَّ
 لَْيَس ِفيِه ِإْسنَاٌد َقِويٌّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

، ثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي  يأَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ثَ نَا إِبْ َراهِ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي  قَااَل: ثَ نَا    - 5567 ُم ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِقنَاِع رُ قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى َشرِيٍك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل،   َطٍب، َعِن الرَّبِيِع قَاَل: " أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 فِّي ُحِليًّا َأْو َذَهبًا، مَلْ َيْذُكِر اْلَفاِرِسي  يف َكفِّي " كَ َوَأْجٍر زُْغٍب، فَ نَاَوَلِِن يف  
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 الْأَكْلُ مُتَّكِئ ا 
 

َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي،   َماِدي ، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل الصََّفاُر، ثَ نَا الرَّ  - 5572
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " آُكُل َكَما َيَْ  َا َأاَن َعْبٌد "  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ُكُل اْلَعْبُد، َوَأْجِلُس َكَما َيِْلُس اْلَعْبُد فَِإَّنَّ

اإْلِ  عُ قَاَل  َوَقْد   " هللاُ:  َرمِحَهُ  َأمْحَُد  ِمنْ دَّ َماُم  ُمتَِّكئًا  اأْلَْكَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّب   تَ َرَك  هللاُ:  َرمِحَهُ  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اْلَقاِضي     
أِلَ  َيرْتَُك  َأْن  أَْيًضا  ِلَغرْيِِه  اْلُمْختَاُر  َيُكوَن  َأْن  َوَُيَْتَمُل  َوَأصْ َخَصاِئِصِه  اْلُمت ََعظِِّمنَي  ِفْعِل  ِمْن  فَِإْن َكاَنْت  لُ نَّهُ  اأْلََعاِجِم  َعِن  َمْأُخوٌذ  هُ 

  َيَدْيِه ِإالَّ ُمتَِّكئًا مَلْ َيُكْن يف َذِلَك َكَراِهَيٌة " ِبَرُجٍل ِعلٌَّة يف َشْيٍء ِمْن َبَدنِِه وََكاَن اَل يَ َتَمكَُّن ِمَّا َبنْيَ 
 جاله ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناده ر 

 

  قَائِمًا " بُ الْأَكْلُ وَالشُّرْ 
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َثِِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللِا اْلَقطَّاُن، َعْن ُشعْ   -  5578 َبَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس قَاَل: " َنَى َرُسوُل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه وَ   ْلُت: َواأْلَْكُل قَاَل: " َذاَك َأَشر  "  ق ُ  َسلََّم، َعِن الش ْرِب قَائًِما " قَاَل:هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه  نَا يف َمْعنَاهُ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َوَأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّ َورُوِّي  قَاَل احْلَاِفُظ: " تَ َفرََّد بِِه ََيََْي اْلَقطَّاُن، َعْن َسِعيٍد، ى اَّللَّ
 َوَسلَّمَ 

 إسناده رجاله ثقات.  ق:# قال المحق
 

، ثَ نَ   -  5579 ، ثَ نَا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، ثَ نَا    ا َأمْحَُد ْبنُ َحدَّثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، ِإْماَلًء ثَ نَا أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ ارِِمي  َسِعيٍد الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل   يِب زاَِيٍد الطَّحَّاُن، َمْوىَل احْلََسنِ ُشْعَبُة، َعْن أَ  ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: رََأى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْبِن َعِليٍّ قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُب قَائًِما فَ َقاَل: " أََيُسر ُك َأْن َيْشَرَب َمَعَك اْْلِر ؟ " قَاَل: اَل، فَ َقاَل رَ َيْشرَ  َم: " َقْد َشِرَب َمَعَك ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
   الشَّْيطَاُن يف َما َشرِْبَت "

َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " َُيَْتَمُل َأْن َيُكو  ا َأْو ِلَما ِفيِه  َن الن َّْهُي َعِن الشََّراِب قَائًِما َعَلى اإْلِْحَساِن َواأْلََدِب يف الش ْرِب قَاِعدً قَاَل اإْلِ
اِء ِفيَما زَ   ْحِرمِي فَ َقْد " َم َأْهُل الطِّبِّ َوُخُصوًصا ِلَمْن َكاَنْت يف َأَساِفِلِه ِعلٌَّة َيْشُكوَها ِمْن بَ ْرٍد أَْو ُرطُوبٍَة اَل َعَلى التَّ عَ ِمَن الدَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

َذٍب اْلُمْقِرُئ، ِبَواِسٍط، ثَ نَا ُشَعْيُب ْبُن أَي وُب، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، وْ وْذاَبِري ، َأاَن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن شَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر    -  5581
ُب قَائًِما فَ َقْد رَأَْيُت َرُسوَل اِئِب، َعْن َمْيَسَرَة، َوزَاَذاَن، قَااَل: َشِرَب َعِليٌّ قَائًِما فَ َقاَل: " ِإْن َأْشرَ َعْن َخاِلٍد، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ 

ُ عَ  هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب قَائًِما َوِإْن َأْشَرُب َجاِلًسا فَ َقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب َجاِلًسا " َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 نِ إِرَادَةً لِلتَّعْدِيلِ بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ بَيْنَ لَوْنَيْ 
 

، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ رَ  - 5593 ، ِإَماُم َجاِمِع أَْنطَاِكيََّة، َأاَن  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحَُد ْبُن َعِديٍّ اِهيَم ْبِن َصلٍّ
ُ فَ بَّاِس، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة الصَّ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلعَ  اُر، ثَ نَا َمطٌَر اْلَورَّاُق، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس: " َأنَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 "  ِخ وََكاَن َأَحب  اْلَفاِكَهِة إِلَْيِه َيَُْخُذ الر َطَب بَِيِميِنِه َواْلِبطِّيَخ بَِيَسارِِه، فَ يَْأُكُل الر َطَب اِبْلِبطِّي َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن 
 يََّة، يُوُسَف ْبَن َعِطيََّة َضِعيٌف، َوَرَواهُ أَْيًضا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َوَعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، َعْن يُوُسَف ْبِن َعطِ 

 
 اُن ْبُن َحْرٍب، َوَعْمُرو ْبُن َمْرزُوقٍ مَ َأاَن ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثَ نَا ُسَليْ أَنْ بَأَنِيِه أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا َعِلي  ْبُن مَحَْشاَذ،   - 5594

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن أَي وبَ َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم التَّاِجُر، ابِ   -  5595 ، َأاَن مَحَْزةُ ْبُن ُعب َْيِد هللِا اْلَماِلِكي    ، َأاَن ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا لرِّيِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَْمُع َبنْيَ جَ    اْلِبطِّيِخ َوالر َطِب " رِيُر ْبُن َحازٍِم، ثَ نَا مُحَْيٌد، َعْن أََنٍس، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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 هما رجاله موثقون غير شيخ المؤلف وشيخه لم نعرف# قال المحقق: إسناده 
 

ْبنُ   -  5596 أَبُو َبْكِر  ْبُن َصاِلٍح، عَ   َأْخرَباََن  ثَ نَا زَْمَعةُ  أَبُو َداُوَد،  ثَ نَا  يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب،  ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا  أاََن َعْبُد هللِا  ْن  فُوَرٍك، 
َرسُ  َأنَّ  َجاِبٍر، "  َعْن  َجاِبٍر،  َأْهِل  بَ ْعِض  َعْن  ُسَلْيَماَن،  َأيِب  ْبِن  َوَسلَّ حُمَمَِّد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  اِبلر َطِب مَ وَل  اْْلِْرِبَز  َيَُْكُل   َكاَن 

 َويَ ُقوُل: " ُِهَا اأْلَطْي َبَاِن " 
 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.

 

، ثَ نَا أَبُو يَ عْ ْخرَباََن اْبُن ِبْشَراَن، َوأَبُو اْلَقاِسِم احْلَْريف ، بِب َْغَداَد، قَااَل: ثَ نَا أَبُ َوأَ  - 5598 اٍد ثَ نَا أَبُو لَ و َبْكٍر الشَّاِفِعي  ى حُمَمَُّد ْبُن َشدَّ
 ْيطَاَن ِإَذا رَآهُ َغِضَب "  َبْكٍر، ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلهُ َغرْيَ َأنَّ يف َحِديِث اْبِن َشدَّاٍد، " فَِإنَّ الشَّ 

اٍد: وَ   " َوَقِدَم اْلَبْصَرَة وََكاَن يَ ْنِزُل َخْلَف َوَلِد ُسَلْيَماَن تَ َفرََّد هِبََذا    َكاَن أَبُو زَُكرْيٍ يَ ْنِزُل اْلَمِديَنةَ زَاَد اْبُن ِبْشَراَن، قَاَل حُمَمَُّد ْبُن َشدَّ
، َعْن ِهَشامٍ   "   احْلَِديِث أَبُو زََكرايَّ

 # قال المحقق: إسناده واه. 
 

 كَرَاهِيَةُ التَّنَف سِ فِي الْإِنَاءِ وَالن فْخِ فِيهِ 
 

َهرْيٌ، ثَ نَا  ، أاََن أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي ، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِمي ، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا زُ يهُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفقِ   - 5605
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َتَشم وا لَّ ْن أُمِّ َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي، َعْن َأيِب َعْبِد هللِا، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، عَ  ى اَّللَّ

بَاُع "   الطََّعاَم َكَما َيَشم هُ السِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُ َعلَ   -  5606 كِّنِي َكَما تَ ْقطَُعهُ ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تَ ْقطَُعوا اْلُْ َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َأنَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َز اِبلسِّ ب ْ
 اأْلََعاِجُم " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 الشُّرْبُ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ 
 

ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد  ،  اللَّْيِث الّزاَِيِدي    ُن حُمَمَِّد ْبنِ ْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َأاَن َجْعَفُر بْ أَ   -  5608
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُمص وهُ َمصًّا َواَل تَ غُب وهُ َغبًّا "  اْبِن َعاِئَشَة، َعْن َعْبِد اْلَواِرِث ْبِن َأيِب ِعَصاٍم، َعْن أََنٍس َعِن النَِّبِّ   َصلَّى اَّللَّ

 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا
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ٍب، َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َنْصٍر، َحدََّثِِن اْبُن َوهْ   أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا حَبُْر ْبنُ   َأْخرَبانَ   -  5610
ُ َعلَ َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َشِرَب تَ ن َفََّس َثاَلثََة أَنْ َفاٍس َوَنَى يْ : َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْرُب الشَّْيطَاِن "  َعِن اْلَعبِّ نَ َفًسا َواِحًدا َويَ ُقوُل: " َذِلَك شُ 
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 حسن ولكنه مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم فَ ْلَيُمصَّ َمصًّا َواَل يَ ُغب  َغبًّا    َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ َأنَّ َورُوِّينَا َعنْ  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 نَّ اْلُكبَاَد ِمَن اْلَغبِّ " فَإِ 

بْ   -  5611 ِإَْسَاِعيُل  َأاَن  ِبْشَراَن،  اْبُن  بْ َأْخرَباََنهُ  َأمْحَُد  ثَ نَا  الصََّفاُر،  حُمَمٍَّد  َفذََكَرهُ نُ ُن  َمْعَمٌر،  ثَ نَا  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثَ نَا  َمْنُصوٍر،    
 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
 

 الْأَسْقِيَةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ   اخْتِنَاثُ 
 

أَ   -  5617 اأْلَِديُب،  أَبُو َعْمرٍو  َأخْ َأْخرَباََن  َْسَاِعيِلي ،  اإْلِ َبَة، قَاَل:  ربََ اَن أَبُو َبْكٍر  َأيِب َشي ْ َبْكِر ْبُن  أَبُو  احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا  ِن 
، َوثَ نًا ِعْمَراُن، ثَ نَ  َْسَاِعيِلي  ، َعْن ُعب َْيِد هللِا، َعْن َأيِب َسعِ ا ُعْثَماُن، قَااَل: ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َأاَن اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعِن الز ْهرِ اإْلِ  يدٍ يِّ

ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم َعِن اْخِتنَاِث اأْلَْسِقَيِة " اْْلُْدرِيِّ قَاَل: " َشِرَب رَُجٌل ِمْن ِسَقاٍء فَاْنَساَب يف َبطِْنِه َجانٌّ، فَ ن ََهى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا ُهَو ِعْنَداَن، َعْن يَزِيَد ْبِن َهارُوَن ".  دِ ِعيِليِّ َوُهَو هِبََذا اللَّْفِظ ِمْن حَ َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَاِب اإْلَِْسَا  "  يِث اْبِن َأيِب ِذْئٍب َغرِيٌب َوِإَّنَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

زَّاِق، َأاَن َمْعَمٌر، َعْن ِهَشاِم ْبِن رَّ َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد ال َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل الصََّفاُر، ثَ نَا - 5620
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َقاِء "  ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: " َنَى النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  َم َأْن ُيْشَرَب ِمْن َفِم السِّ

 " قَاَل ِهَشاٌم فَِإنَّهُ ينتنه َذِلكَ 
 َذِلَك ينتنه  بِيِه، َعْن َعاِئَشَة َمْوُصواًل َوقَاَل أِلَنَّ أَ اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َرَواهُ مَحَّ 

ِمْن قَ ْوِل ِهَشاٍم َوَهَذا الَِّذي قَالَ  ِمْن نَ ْفِسِه َوُِبَاُر َمِعَدتِ َوالصَِّحيُح أَنَّهُ  ِه َوَقْد اَل َيِطيُب  هُ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة حُمَْتَمٌل َوُهَو َما ُيِصيبُهُ 
َأَحدٍ  ُكلِّ  َأْعَلمُ شُ   نَ ْفُس  َوهللاُ  َغرْيِِه  َعَلى  يُ ْفِسَدهُ  لَِئالَّ  َذِلَك  ِمْن  الت َّن َز َه  فَُأِحب   ُسْؤرِهِ   ْرَب 

َها َكَما يَ ْنِزُل ِمَن اْلَمْوِضعِ َوَنُْي الش ْرِب مِ  َحَواِشيَها     الصَِّحيِح َلِكْن يَ ت ََفرَُّق فينصب ِمنْ ْن ثَ ْلَمِة اْلَقَدِح أِلَنَّ اْلَماَء اَل يَ ْنِزُل ِمن ْ
 َويَ ُبل  ثَ ْوَب الشَّاِرِب فَ ي َتََأذَّى ِبِه " 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
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ْبنِ   َأْخرَبانَ   -  5623 الرَّمْحَِن  ْبُن ُعب َْيٍد، َعْن َعْبِد  َأمْحَُد  ثَ نَا  ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ أَبُو  اْلَقاِسِم، َعْن  َأنَّ النَِّبَّ   ، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى اْمَرَأٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر َويف اْلب َْيِت ِقْربٌَة ُمَعلَّ   َقٌة فَاْخت َن َثَ َها َفَشِرَب َوُهَو قَائٌِم " َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثَ نَا أَبُو َداُوَد، ثَ نَا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي    َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أانَ   -  5625
تِِه أُمِّ ُسَلْيٍم قَاَلْت: " رَأَ اجْلَزَ  ، َعِن اْبِن بِْنِت أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َجدَّ ُ َعَليْ ِريِّ َوَسلََّم َيْشَرُب ِمْن يفِّ ِقْربٍَة   هِ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها َأَحٌد بَ ْعَدهُ "   فَ َقطَْعتُ َها فَ ُقْلُت: اَل َيْشَرُب ِمن ْ
 حسن. # قال المحقق: إسناده

 

َسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثَ نَا أَبُو النَّْصِر، ثَ نَا  ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ   -  5626
َثَمُة، ثَ نَا َعْبُد اْلَكِرمِي، َعِن اْلرَبَاِء اْبِن ابْ َنِة أََنِس   ُ َعَلْيِه َوسَ َخي ْ لََّم َدَخَل ْبِن َماِلٍك، َعْن أََنٍس، َعْن أُمِِّه، " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها قَائًِما َفَمَسْكُتهُ ِعْنِدي َأْو إِنَّهُ َلِعْنِدي "  عَ َويف اْلب َْيِت ِقْربٌَة مُ   لََّقٌة َفَشِرَب ِمن ْ
َماُم َأمْحَُد: َوَهِذِه اأْلَخْ  ِك ًة ِلْْلََذى َعِن الشَّاِرِب َغرْيِِه ِبرتَْ ااِلْسِتْحبَاِب. تَ ْنِحيَ   بَاُر َتُدل  َعَلى اجْلََواِز َوَخرَبُ الن َّْهِي َيُدل  َعَلىقَاَل اإْلِ

ُمَعلََّقةُ أَبَ ْعُد ِمْن ُدُخوِل اجْلَانِّ ِفيَها َوهللاُ َأْعَلُم َذِلَك َوَُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َخرَبُ الن َّْهِي يف َغرْيِ اْلُمَعلََّقِة َوَخرَبُ الر ْخَصِة يف اْلُمَعلََّقِة فالْ 
 " 

 ه حسن.# قال المحقق: إسناد
 

 لَى نَهَرٍ أَوْ غَدِيرٍ وَمَا وَرَدَ فِي جَوَازِ الْكَرْعِ فِيهِ عَ   الشُّرْبُ بِالْيَدِ إِذَا وَرَدَ 
 

رَّزَّاِق، َأاَن َمْعَمٌر، َعْن اَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصََّفاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد الَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أَ  -  5628
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَغِديٍر فَ َقاَل: " اْشَربُوا َواَل    رَُجٍل، َعِن اْبِن ُعَمرَ نْ لَْيٍث، عَ  َتْكَرُعوا لِي َْغِسَل َأَحدُُكْم َيَدْيِه ُثَّ قَاَل: َمرَّ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ِه ِإَذا َغَسَلَها " لَِيْشَرْب َأيَّ ِإاَنٍء أَنْ َقى ِمْن َيدِ 
 عيف. ض # قال المحقق: إسناده

 

 اسْتِعْذَابُ الْمَاءِ 
 

ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ثَ نَا َأمْحَُد اْْلَزَّاُز، ثَ نَا َعِلي  ْبُن َمْسُعوٍد، ثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن َأيِب َبْكٍر اأْلَْهَواِزي ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن    -  5632
لَّى َوَة ْبِن الز َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، " َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ رْ ُر ْبُن َصاِلِح ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن عُ َعامِ 

َقاِء ِمْن ِعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيْست َْعَذُب لَهُ اْلَماءُ ِمَن السِّ  ِد مَحَّاٍم ِعْنَد طََرِف احْلَرَِّة " اَّللَّ
ُب َلُه اْلَماُء َأنه النهِبيه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َكاَن ُيْسَتْعذَ   ( بلفظ "3735]الحديث رواه أبو داود )  ل المحقق: إسناده ضعيف.قا#  

ْقَيا  "[  ِمْن ُبُيوِت السُّ
 



440 

 

 فَصْلٌ فِي أَن  سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ 
 

، قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب اأْلََصم  أانَ ا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 5636  َعبَّاُس ْبُن حْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي 
، َعْن َجْعَفِر بْ حُمَمٍَّد الد ورِي ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، ثَ نَا َعْبُد الرَّمحَْ  ُ نِ ِن بَ يَّاُع اْْلََرِويِّ  حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َرُهْم َأْكاًل " َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَكَل َمَع قَ ْوٍم َكاَن آخِ 
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

 

 عَامِ فَصْلٌ فِي مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّ 
 

َأيِب الد نْ يَا، ثَ نَا   اأْلَْصب ََهاِن ، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبنُ    احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصََّفارُ هللاِ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  5638
، َعْن أَ ِإْسَحاُق يَ ْعِِن اْبَن ِإَْسَاِعيَل، ثَ نَا وَِكيٌع، َعْن َعْبِد    ُعب َْيٍد، َصاِحِب ُسَلْيَماَن، َعْن نُ َعْيِم ْبِن َساَلَمَة،  يِب هللِا ْبِن َعاِمٍر اأْلَْسَلِمي 

ُصْحَبٌة: َأنَّ  َلهُ  َبِِن ُسَلْيٍم َكاَنْت  ِمْن  ِإَذا فَ رََغ ِمْن طََعاِمِه قَاَل: "  َعْن رَُجٍل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ احْلَْمُد   اللُهمَّ َلَك 
 َت َوَأْشب َْعَت َوَأْرَوْيَت، فَ َلَك احْلَْمُد َغرْيَ َمْكُفوٍر َواَل ُمْست َْغًَن َعْنهُ رَب َّنَا " يْ َأْطَعْمَت َوَسقَ 

 يف. # قال المحقق: إسناده ضع
 

احلُْ   -  5642 ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  َأاَن  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  يُ َوَحدَّثَ نَا  ْبُن  َحاِتُ  ثَ نَا  اْلَقطَّاُن،  ْبُن  و َسنْيِ  ُموَسى  ثَ نَا  اجْلُْرَجاِن ،  ُنَس 
ِبْشٍر، َعْن أََنسِ  ْبُن  ُمَعاُن  ثَ نَا  يَِعيُش اْلِبْسطَاِمي ،  ثَ نَا   ، ْنِديِّ َأَكَل    السِّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا   ُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َماِلٍك:  ْبِن 

 ا فََأْشب ََعنَا َوَسَقااَن فََأْرَوااَن " نَ اَل: " احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َأْطَعمَ قَ 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

َجاِن ، ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن ُحبَاٍب مَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلِمْهَراِن ، ان َهارُوُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َهارُوَن اجْلُرْ َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حمَُ  - 5644
ٍد اأْلَْعَمى، َوَعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َشرِيٍك، ثَ نَا بَزِيٌع أَبُ جلُْ ا ، ثَ نَا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاِذ اْبِن َأِخي َخالَّ و اْْلَِليِل، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن  َمِحي 

ُ َعَلْيِه َوسَ أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل رَ  َم: " َأِذيُبوا طََعاَمُكْم ِبذِْكِر هللِا َوالصَّاَلِة َواَل تَ نَاُموا َعَلْيِه فَ ت َْقُسَو َلهُ  لَّ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 قُ ُلوبُُكْم "  

 ْنَكٌر تَ َفرََّد ِبِه بَزِيٍع وََكاَن َضِعيًفا " " َهَذا مُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

 ءُ لِرَبِّ الطَّعَامِ الدُّعَا 
 

، ثَ نَا َعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد، أَبُو اْلَقاِسِم طَْلَحةُ ْبُن َعِليٍّ الصَّْقُر اْلب َْغَداِدي  هِبَا أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ََيََْي اآْلَدِمي    َأْخرَبانَ   -  5651
َلَة، أَ  ْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َمْوىَل َأيِب عَ  ْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعنْ ثَ نَا َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد، ثَ نَا أَبُو ُْتَي ْ
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 اَّللَُّ  َعْنُه: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ، َعِن اْبِن احْلَْوَتِكيَِّة: َأنَّ َعمَّارًا قَاَل: ِلُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ طَْلَحَة، َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحةَ 
َها لِلشَّاِة الَّيِت أُهْ   ِدَيْت لَهُ ِِبَْيرَبَ " َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل َيَُْكُل اْْلَِديََّة َحّتَّ َيَُْمَر َصاِحب ََها َيَُْكُل ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 التَّخَل لُ مِنَ الطَّعَامِ 
 

، ثَ نَا أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلَفرَّاُء، َأاَن ُقَداَمةُ  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي    -  5653 ْبُن  َأاَن أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ
َبَة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " هللاِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل  حُمَمٍَّد، َحدََّثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َشي ْ  َصلَّى اَّللَّ

 رَِحَم هللاُ اْلُمَتَخلِِّلنَي َواْلُمَتَخلِّاَلِت " 
 

، ثَ نَا أَبُو ُعْثَماَن اْلَبْصرِي ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   - 5654 اِعيَل: َما تَ َراهُ  َوهَّاِب، َفذََكَرهُ زَاَد فَِقيَل إِلَِسَْ َعْبِد الْ   مٍَّد اْلُمَؤمَِّلي 
؟ قَاَل: اْلَفُم،   َعِنِّ

َبَة الطَّاِلِع وَِكاَلُِهَا ِفيِه َنظَرٌ تَ َفرََّد بِِه ُقَداَمةُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم   ْبِن َشي ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 الْإِنَاءِ وَإِيكَاءُ السِّقَاءِ تَخْمرِيُ  
 

ْبُن َأَسٍد اْلَمْرَوِزي ، ثَ نَا َعِلي  ْبُن   ْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن، ثَ نَا ُمَعلَّىأَ  - 5667
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " عَ   ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح،احْلََسِن، َعْن َأيِب مَحَْزَة الس كَِّريِّ  ْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 يُ ؤَْكُل طََعاُمُهَما "   اْلُمت َبَاراَِيِن اَل ُيَااَبِن َواَل 
يَ  َماُم َأمْحَُد: " يَ ْعِِن اْلُمت ََعاِرَضنْيِ اِبلضِّ  اَفِة َفْخًرا َأْو راَِيًء " قَاَل اإْلِ

 إسناده صحيح.  ق:# قال المحق
 

 فَصْلٌ فِيمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ طَيِّبٍ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَيِّبٌ 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْعنَ َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ    َوَرَواهُ َفَضالَةُ ْبُن ُحَصنْيٍ، هُ َوزَاَد ِفيِه. ا َصلَّى اَّللَّ
َها قَاَل: وََكاَن النَِّب   َفاَل يَ ُردََّها َحّتَّ ُيِصيَب ِمن ْ الطِّيُب َواحْلَْلَواُء.  ِإَذا ُعِرَض َعَلى َأَحدُِكُم احْلَْلَواءُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ ْعِجبُهُ    َصلَّى اَّللَّ

َثُم  اَنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  َأْخربََ   - 5670 ِن، ثَ نَا اْْلَي ْ ، َأاَن َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن الرَّايَّ
 ُن َسْهٍل، أاََن َفَضاَلةُ ْبُن ُحَصنْيٍ، َفذََكَرُه.  بْ 

 "  " َوَهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ َقِويٍّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَثَنَّ أَبُو رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، يف التَّارِيِخ، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَقاِضي، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ خْ أَ  - 5671
ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  دُ  اْلَعطَّاُر الضَّبِّ ، ثَ نَا حُمَمَّ حُمَمٍَّد، َحدََّثِِن َفَضاَلةُ ْبُن احْلَُصنْيِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َذا ُوِضَع الطِّيُب َبنْيَ يََدْي َأَحدُِكْم فَ ْلُيِصْب ِمْنهُ َواَل يَ ُردَّهُ " إِ   اَّللَّ
 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال

 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن  ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي،    و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ بُ َأْخرَباََن أَ   -  5673
َل: " َكاَن َأَحب  الرََّْيَاِن ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى  اِن ُقَداَمَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَ رََجاٍء، أاََن ُسَلْيَماُن أَبُو َداُوَد، َعْن َعْبِد احْلَِميِد بْ 

 " اْلَفاِغَيَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ  اَّللَّ
 

َداِن ، َفذََكَرهُ  غُ ْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء أَبُو َعْمرٍو الْ بُو َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْستُ َوْيِه، ثَ نَا عَ َأْخرَباََن أَ   -  5674
احْلِنَّاءِ  ُهَو ُعوُد  اْلَفاِغَيةُ  ْبُن َدَرْستُ َوْيِه:  أَبُو حُمَمَِّد  ِمَن احْلِنَّاِء فَ ُيَسمَّى   ِبِِْسنَاِدِه َوقَاَل: قَاَل:  َأْطَيَب  ِبَشْيٍء  لَِيْخُرَج  َمْقلُواًب  يُ ْغَرُس 

 اْلَفاِغَيةَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُن َحسَّاٍن، َوَعِلي  ْبُن َأيِب اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، أاََن اْلَعاَلِئي ، ثَ نَا احْلََسُن بْ ربََ َأخْ   -  5675
قَ تَ  َعْن  ِهاَلٍل،  أَبُو  ثَ نَا  قَااَل  اْلب َزَّاُر  أَبِيطَاِلٍب  بُ َرْيَدَة، َعْن  اْبِن  َعِن  َسيُِّد    هِ اَدَة،   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 

نْ يَا َواآْلِخَرِة اللَّْحُم وَ  َداِم يف الد  نْ يَا َواآْلِخَرِة اْلَماءُ َوَسيُِّد الرَّاَيِحنِي يف الد  اإْلِ  نْ يَا اْلَفاِغَيةُ " َسيُِّد الشََّراِب يف الد 
 عيف. ض # قال المحقق: إسناده

 

َعْبِد هللِا    -  5676 َعْن  ِهاَلٍل،  َأيِب  َعْن   ، اأْلَْصَمِعيِّ َعِن   ، الّتوِنِسي  َعِن  اْلُقت َْيِب ،  َرَوى  النَِّبِّ َوِفيَما  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  بُ َرْيَدَة،  ْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَ  نْ يَا َواآْل َصلَّى اَّللَّ : اْلَفاِغَيةُ خِ اَل: " َسيُِّد ِإَداِم الد  َرِة اللَّْحُم، َوَسيُِّد َرَْيَاِن َأْهِل اجْلَنَِّة اْلَفاِغَيةُ " قَاَل اأْلَْصَمِعي 

نَ ْوُر احلِْ  َأنَّ َسيَِّد رَ َهُهنَا  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َوَأرَاَد َصلَّى اَّللَّ اْلُقت َْيِب :  أَنْ َواُر الشَّ نَّاِء، قَاَل  اجْلَنَِّة  َأْهِل  َجَرِة ِمْن ُكلِّ َضْرٍب قُ ْلُت: اَيِحنِي 
 َوَهَذا ُهَو اْلُمَراُد حِبَِديِث أََنسٍ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن َأيِب أَي وَب،   دُ َنْصٍر، ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، ثَ نَا َسِعي بُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا حَبُْر ْبنُ َأْخرَباََن أَ   - 5678
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َقِطعٌ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفٍر: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ يِح " َهَذا ُمن ْ  " ِبَُِّروا بُ ُيوَتُكْم اِبللِّبَاِن َوالشِّ

 قطع.# قال المحقق: إسناده من
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ْسَوُد، َأاَن اْبُن  احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، أاََن اأْلَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  5679
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِبَُِّروا سُ َصاِلٍح، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن رَ َْلِيَعَة، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َأاَبَن ْبِن   وِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يِح َواْلُمرِّ َوالصَّْعرتَِ   "   بُ ُيوَتُكْم اِبللِّبَاِن َوالشِّ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
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 وَانِي وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا أَ وَ بَابٌ فِي الْمَلَابِسِ وَالزِّيِّ وَالْ الْأَرْبَعُونَ مِنِ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُ 
 

ْبُن حُمَمَِّد بْ   -  5699 ْبُن َعْبِد هللِا، ثَ نَا َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرُِئ، َأاَن احْلََسُن  ثَ نَا َعِلي   يَ ْعُقوَب،  يُوُسُف ْبُن  ِإْسَحاَق، ثَ نَا  ِن 
 يِب زاَِيٍد، َعْن َأيِب فَاِخَتَة، َحدََّثِِن َجْعَدةُ ْبُن ُهَبرْيََة، َعْن َعِليٍّ قَاَل: أُْهِدَي ِلَرُسوِل هللاِ أَ   َضْيِل ْبِن َغْزَواَن، ثَ نَا يَزِيُد ْبنُ حُمَمَُّد ْبُن فُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحلًَّة َمِسريََة َسَداَها َحرِيٌر أَْو حَلَْمتُ َها َحرِيٌر فَ  ُتهُ فَ قُ َصلَّى اَّللَّ ُت َما َأْصَنُع هِبَا أَْلَبُسَها َأْم اَل؟ فَ َقاَل:  ْلَأْرَسَل هِبَا ِإيَلَّ فَأَتَ ي ْ
 َعْلَها ََخًْرا لِْلَفَواِطِم "" ِإّنِ اَل َأْرَضى َلَك َما َأْكَرهُ لِن َْفِسي َوَلِكِن اجْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

يُ   -  5700 ْبُن  حُمَمَُّد  َسعِ َوَأْخرَباََن  أَبُو  َأاَن  اأْلَْصب ََهاِن ،  ْبُن يدِ وُسَف  َسِعيُد  ثَ نَا  الزَّْعَفرَاِن ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  احْلََسُن  ثَ نَا   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن   
ْبُن ُهَبرْيََة، َعْن َعِليِّ ْبِن أَ اِلٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن َأيِب فَاِخَتَة، َمْوىَل أُمِّ َهاِنٍئ، َحدََّثِِن َجعْ ُسَلْيَماَن، َعْن خَ   طَاِلٍب  يِب َدةُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحلًَّة ِسرَيَاَء َسَداَها َحرِيٌر،   ُتهُ قَاَل: أُْهِدَي ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ فَ ُقْلُت أَْلَبُسَها َأْو    َوحَلَْمتُ َها َحرِيٌر فََأْرَسَل هِبَا ِإيَلَّ فَأَتَ ي ْ
 َأْكَرهُ لِن َْفِسي َوَلِكِن اْجَعْلَها ََخًْرا َبنْيَ اْلَفَواِطِم " ا  ا؟ قَاَل: " ِإّنِ اَل َأْرَضى َلَك مَ َما َأْصَنُع هبَِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَوَأْخربََ   -  5701 حَمَْمَوْيِه  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ثَ نَا  الر وْذاَبِري ،  َعِليٍّ  أَبُو  الرَّمحَْ اَن  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  النََّساِئي ، ْلَعْسَكِري ،  ِن 
 أَبُو َعْبِد الرَِّحيِم، َحدََّثِِن زَْيٌد َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن َأيِب َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن َوْهِب ْبِن َأيِب َكرميََة، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َحدََّثِِن 

َعنْ  عَ َصاِلٍح،   ، اللَّْيِثيِّ ُعَمرْيٍ  ْبِن  ُعب َْيِد  َوخَ   نْ   يِّ  اْلَقسِّ َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َنِب   َنَاِن  قَاَل:  طَاِلٍب،  َأيِب  ْبِن  اتَِ  َعِليِّ 
 ِصِحنَي "  الذََّهِب َوَعِن اْلُمَكفََّف اِبلدِّيبَاِج، ُثَّ قَاَل: " َواْعَلْم َأّنِ َلَك ِمَن النَّا

ُكوَن َعَلى ِجَهِة اْلَكَراِهَيِة َمُل يف اْلَكِثرِي الَِّذي يَزِيُد َعَلى اأْلَْعاَلِم الَّيِت َورُدَِّت الر ْخَصةُ ِفيَها َوَُيَْتَمُل َأْن يَ تَ قَاَل الشَّْيُخ: " َوَهَذا َيُْ 
َع الن َّْهَي َعْن  مَ ْعَلُم " َوَأمَّا الَِّذي َرَوى اْبُن عُ يف اْلُمَكفَِّف َلمَّا َنْذُكُرهُ يف َحِديِث َأَْسَاَء َوهللاُ أَ  َر يف َذِلَك فَِإنَّهُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َلمَّا َسَِ

 ِه وََكِثريِهِ لُْبِس احْلَرِيِر تَ َورََّع، َعْن قَِليلِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

، ثَ نَا الْ أَبُو َبْكٍر ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن    -  5707 ، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُعْقَبَة الت َّْيِمي  َفِقيُه، اِبلرِّيِّ
ْعُت اْبَن ُعمَ بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ  ةِ  رَ َر يَ ُقوُل: " َمِن اْشرَتَى ثَ ْواًب ِبَعشَ َثِِن يَزِيُد ْبُن َعْبِد هللِا اجْلَُهِِن ، َعْن َهاِشٍم اأْلَْوَقِص، قَاَل: َسَِ

َلهُ َصاَلًة َما َداَم َعَلْيِه ِمْنهُ َشيْ  ْعُتهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َدرَاِهَم َويف ثَ ْوبِِه ِدْرَهٌم ِمْن َحَراٍم اَل يَ ْقَبُل هللاُ  ٌء ُثَّ قَاَل: ُصمَّتَا ِإْن مَلْ َأُكْن َسَِ
ُ َعَلْيِه َوسَ   لََّم َمرََّتنْيِ أَْو َثاَلًَث "  َصلَّى اَّللَّ

 شَّْيُخ: " تَ َفرََّد بِِه بَِقيَّةُ ِبِِْسنَاِدِه َهَذا َوُهَو ِإْسنَاٌد َضِعيٌف " القَاَل 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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، ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزي ، َأاَن    - 5708 ُعب َْيٍد قَاَل: َحدََّثِِن اْبُن    َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
نُ بِّْئُت عَ  اْبِن ِسريِيَن قَاَل:  ْبِن َعْلَقَمَة، َعِن  َمَع َعاِئَشةَ  ُعَليََّة، َعْن َسَلَمَة  َا قَاَلْت: ُكنَّا َنطُوُف  َأنَّ أَُذيْ َنَة  ْبِن  أُمِّ َعْبِد هللِا  ْن َدف َْرَة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا رَآهُ يف ثَ ْوٍب َقَضَبهُ "  َأْت ثَ ْواًب ُمَصلَّبًا فَ َقاَلْت: " ِإنَّ فَ رَ   َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 أس به. # قال المحقق: إسناده ال ب

 

 فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ جَر  ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ 
 

حْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا أَبُو اْْلَطَّاِب، ثَ نَا اْبُن َأيِب  ا اَن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، َأانَ َوَأْخربََ  - 5719
، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، ، َعْن ِهَشاٍم الدَّْستُ َواِئيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  لَّ َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ صَ   َعِديٍّ ى اَّللَّ

اٍد، َعْن ََيََْي، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَْلَحَة،  أَنَّهُ قَاَل: " اَل يَ ْقَبُل هللاُ َصاَلَة رَُجٍل ُمْسِبٍل ِإزَارَهُ " َوَرَواهُ حَ  ْرُب ْبُن َشدَّ
، َعْن َعطَاِء ْبِن َعْن َأيِب  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يَ َجْعَفٍر اْلَمَدِنِّ  َساٍر َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 . لكنه منقطعرجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
 

ُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثَ نَا حُمَمَُّد  بْ ثَ نَا يُوُسفُ   حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِرُئ، َأاَن احْلََسُن ْبنُ  - 5720
، َعْن رَُجٍل ِمْن قَ ْوِمِه قَاَل: َمرَّ ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى ْبُن َكِثرٍي، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َكِثرٍي، َعْن َحْفٍص، َعْن َأيِب ا حْلَجَّاِج ْبِن َسِعيٍد الث ََّقِفيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل َيُر  ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْرَفْع ِإزَاَرَك فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ إِ   َّللَّ اَل َيُِب  اْلُمْسبِِلنَي "   زَارَهُ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  مُحُوَشًة  ِبَساِقي  ِإنَّ  أَ فَ َقاَل:  ِبِِزَاِرَك  َما   " َوَسلََّم:  " ق ْبَ َعَلْيِه  ِبَساِقَك  َما   ُح 

 
، َعْن قَاَل: َوثَ نًا يُوُسُف، ثَ نَا ُمَسدٌَّد، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللِا، ثَ نَا ُحصَ   -  5721 نْيُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب احْلَجَّاِج الث ََّقِفيِّ

ُ َعَلْيِه َوسَ رَُجٍل، ِمْن قَ ْوِمِه َأنَّ رَ   َم أَْبَصَر رَُجاًل َيُر  ِإزَارَهُ ُثَّ ذََكَر ِمث َْلهُ لَّ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 . فيه شيخ المؤلف لم أعرفه# قال المحقق: إسناده 

 

اْلعَ   -  5722 أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى،  أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو  بَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن  ثَ نَا  أَُميَّةَ   يَ ْعُقوَب ثَ نَا  نُ َعْيٍم،  أَبُو  ، ثَ نَا 
ُتْم فَاْرفَ ُعوا ِسب ََلُكْم فَِإنَّ ِعيَسى ْبُن ِقْرطَاٍس، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َصلَّي ْ  َصلَّى اَّللَّ

 يُرِيُد اِبْلُمْسِبِل ثِيَابَهُ "  اْلَقْلبِ ُكلَّ َشْيٍء َأَصاَب ِسب ََلُكْم فَ ُهَو يف 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

 فَصْلٌ فِي مَوْضِعِ الْإِزَارِ 
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بُو الرَّبِيِع، ، ثَ نَا أَ ِن ِإْسَحاَق، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ اَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ َأْخربََ  - 5729
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اإْلِزَاُر ِإىَل ِنْصِف السَّاِق    ثَ نَا أَبُو ِشَهاٍب، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َصلَّى اَّللَّ

 اَوَز اْلَكْعَبنْيِ "ِفيَما جَ  ى النَّاِس أَِو اْلَكْعَبنْيِ َواَل َخرْيَ َفَشقَّ َذِلَك َعلَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

، ثَ نَا ََيََْي ْبُن مَُّد ْبُن إِبْ َراِهيَم، أاََن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعلِ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر حمَُ   -  5733 يٍّ
ْم لَتَْأتُوَن أُُمورًا ِهَي َأَدق  ْبُن ُعَليََّة، َعْن أَي وَب، َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل قَاَل: قَاَل ُعبَاَدةُ ْبُن فَ َرٍط َكَذا قَاَل: " ِإنَّكُ اِعيُل  ََيََْي، أاََن ِإَسَْ 

ُ عَ يف َأْعيُِنُكْم ِمَن الشَّْعِر ُكنَّا نَ ْعَهُدَها عَ  َسلََّم اْلُموِبَقاِت " قَاَل: َفذُِكَر َذِلَك ِلُمَحمَِّد ْبِن ِسريِيَن َلْيِه وَ َلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 هُ فَ َقاَل: َصَدَق َأَرى َجرَّ اإْلِزَاِر ِمنْ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
 

َعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق،  أَبُو الْ   ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  5737
ُشْعَبُة،   ثَ نَا  َعاِمٍر،  ْبُن  َسِعيُد  َأمْ   َعنِ ثَ نَا  َأاَن  َنَما  بَ ي ْ قَاَل:  َها  َعمِّ َعْن  َعمَِّتِه،  َعْن  ُسَلْيٍم،  ْبِن  ِسَكِك  اأْلَْشَعِث  ِمْن  ِسكٍَّة  يف  ِشي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِن إِْنَساٌن ِمْن َخْلِفي: " اْرَفْع ِإزَاَرَك فَِإنَّهُ أَت َْقى َوأَنْ َقى " قَاَل: فَ َنظَْرُت فَِإَذا ُهَو َرُسولُ ْذ اَنَدااْلَمِديَنِة إِ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
بُ ْردَ  ِهَي  َا  ِإَّنَّ هللِا  َرُسوَل  اَي  ُأسْ فَ ُقْلُت:  يفَّ  َلَك  أََما   " قَاَل:  َكْلَحاٌء  "  ٌة  َساِقهِ َوٌة؟  ِنْصِف  ِإىَل  ِإزَارُهُ  فَِإَذا   فَ َنظَْرُت 

 
فَ َرآِن رَُجٌل  ْبُن َجرِيٍر، حدثَ نَا ُشْعَبُة، َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: أَتَ ْيُت اْلَمِديَنَة  قَاَل: َوثَ نَا ِإبْ َراِهيُم، ثَ نَا أَبُو َداُوَد، َوَوْهبُ   -  5738

 َكَرهُ اِري َفذَ َوَأاَن أَْمِشي َأُجر  ِإزَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 فَصْلٌ فِيمَنِ اخْتَارَ التَّوَاضُعَ فِي اللِّبَاسِ 
 

ِإَْسَاِعيُل ، ثَ نَا يُوُنَس، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َداُودَ  نُ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أاََن حُمَمَُّد بْ  َأْخرَباََن أَبُو - 5742
اْلبَاِهِليِّ  أَُماَمَة  َأيِب  َعْن  َمْعَداَن،  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  يَزِيَد،  ْبِن  ثَ ْوِر  َعْن  َعيَّاٍش،  " ْبُن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   

ْم " َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، َأاَن َعِلي  ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احْلََسِن  قُ ُلوِبكُ   لص وِف جتَُِدوَن َحاَلَوَة اإْلِميَاِن يف َعَلْيُكْم بِِلبَاِس ا
، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلُه. " َوزَ  ى،ْبِن ِعيسَ  ي  نًا ُمْنَكًرا َفَضرَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس اْلُكَدميِْ ْيِه، َوُهَو قَ ْولُهُ َعَلْيُكْم ْبُت َعلَ اَد يف احْلَِديِث َمت ْ

ت َ  الص وِف  بِِلبَاِس  َوَعَلْيُكْم  اأْلَْكِل  ِقلََّة  جتَُِدوَن  الص وِف  اْلَقْلِب  بِِلبَاِس  يف  يُوِرُث  الص وِف  يف  النَّظََر  فَِإنَّ  اآْلِخَرَة  ِفيِه  ْعرِفُوَن 
ِم، َفَمْن َكثُ َر َشْكُرهُ َقلَّ طََمُعُه، وََكلَّ ِلَسانُهُ َوَمْن َقلَّ تَ فَ حلِْْكَمةُ َر، َوالت ََّفك ُر يُوِرُث احلِْْكَمَة َواالت ََّفك   ُكر هُ   جَتِْري يف اجْلَْوِف ََمَْرى الدَّ

َواْلَقْلُب اْلَقاِسي بَِعيدٌ  اِر، َوُيْشِبهُ َأْن َيُكوَن ِمْن َكاَلِم ِمَن النَّ   ِمَن هللِا بَِعيٌد ِمَن اجْلَنَِّة َقرِيبٌ   َكثُ َر طََمُعهُ َوَعظَُم بَْطُنُه، َوَقَسا قَ ْلُبهُ 
 بَ ْعِض الر َواِة فَُأحلَِْق اِبحْلَِديِث َوهللاُ َأْعَلُم " 
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 قق: إسناده ضعيف جدا. # قال المح
 

، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ِإَْسَابُو َبْكِر ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَ   -  5744 ِعيَل اْلَفِقيُه، اِبلرِّيِّ
بَاُن أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن َأْشَعَث ْبِن َأيِب الشَّْعثَاِء، َعْن َأيِب ب ُ اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق ثَ نَا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسمِ  ْرَدَة، َعْن َأيِب ُموَسى قَاَل: "  ، ثَ نَا َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ رَْكُب احْلَِماَر َويَ ْلَبُس الص وَف َويَ ْعَتِقُل الشَّاَة َوَيَِْت ُمَراعَ ُسوُل هللاِ َكاَن رَ   اَة الضَّْيِف "   َصلَّى اَّللَّ
 َلمُ اإْلِْسنَاِد َغرْيُ حَمُْفوٍظ َوهللاُ َأعْ  َأْخرَباََن هِبََذا اإْلِْسنَاِد، َوُهَو هِبََذا قَاَل الشَّْيُخ: َكَذا

 لم أعرف شيخ الحاكم وبقية رجاله ثقات ل المحقق: إسناده # قا
 

، أَ  - 5745 ، َأاَن ُفَضْيُل  اَن أَبُو احْلََسِن ْبُن ُصب َْيٍح، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد، ثَ نَا ِإْسَحاُق احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  ْنظَِلي 
ث َ  ِعيَاٍض،  وَ نَا ِهشَ ْبُن  ِنَسائِِه  ُمُروِط  ُيَصلِّي يف  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َأنَّ   " احْلََسِن:  َعِن  ِمْن اٌم،  َأْكِسَيًة  َكاَنْت 

َعِة وَُكنَّ ِنَساؤُ  تَِّة َوالسَّب ْ  هُ يَ تَّزِْرَن هِبَا " ُصوٍف ِمَّا ُيْشرَتَى اِبلسِّ
 جاله موثقون مرسل ور ه # قال المحقق: إسناد

 

َحِبيٍب، ثَ نَا أَبُو َداُوَد، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َعطَاٍء، َعْن َأيِب   َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبنُ   -  5747
ْنِبيَاءُ يَ رَْكُبوَن احْلُُمَر، َويُ ْلِبُسوَن الص وَف َوََيْتَِلبُوَن الشَّاَة وََكاَن ِلَرُسوِل اَنِت اأْلَ  ُعب َْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: " كَ ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِحَارًا اَْسُهُ ُعَفرْيٌ " هللِا َصلَّى ا  َّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس    -  5748 ثَ نَا   َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُصب َْيٍح، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِشريََوْيِه،َلِمي 
: " َكاَن ِسيَما َأْصَحاِب يٍّ قَالَ ، َعْن َحارِثََة ْبِن ُمَضرٍِّب، َعْن َعلِ ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، أاََن وَِكيٌع، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم بَْدٍر الص وَف اأْلَبْ َيَض "   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 المحقق: إسناده رجاله موثقون. # قال 

 

يَ ْزَداَد ْبِن َمْسُعوٍد، ثَ نَا ُعَمرْيُ ْبُن ِمْرَداٍس، ثَ نَا   نُ مَُّد بْ ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم اإْلَِماُم، أاََن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ   -  5751
الْ  ، ثَ نَا  بَُكرْيٍ احْلَْضَرِمي  ْبُن  َأيِب هُ حُمَمَُّد  َيَساٍر، َعْن  َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن  ْبِن  اْلُعَمِري ، َعْن زَْيِد  َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َقاِسُم 

ُ  َصلَّى َماِر َواْعِتَقاُل اْلَعْنِز َأْو قَاَل: اْلَبِعرِي  َعَلْيِه َوَسلََّم: " بَ َراَءٌة ِمَن اْلِكرْبِ لَُبوُس الص وِف َوَُمَاَلَسةُ فُ َقَراِء اْلُمْؤِمِننَي َورُُكوُب احلِْ اَّللَّ
ْنهُ َمْرفُوًعا َعْن َأِخيِه َعاِصِم ْبِن زَْيٍد َكَذِلَك َمْرفُوًعا َوَقْد ِقيَل َعْن  َوْجِه عَ اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ِمْن َهَذا الْ  " قَاَل الشَّْيُخ: " َكَذا َرَواهُ 

 ًعا " زَْيٍد َعْن َجاِبٍر َمْرفُو 
   # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا.
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الس    -  5753 الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َسعْ َأْخرَباََن  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َأاَن   ، ثَ نَاَلِمي  َأيِب   ٍد،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  اْلَمْقرُبِي ،  َسِعيٍد  ْبُن  هللِا  َعْبُد 
ُ َعلَ  َس يف َجْوِفِه َشْيٌء ِمَن اْلِكرْبِ ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن لَِبَس الص وَف َوَحَلَب الشَّاَة، َورَِكَب اأْلَََتَن فَ َليْ ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 " 
 ق: إسناده ضعيف جدا. قال المحق# 

 

، ثَ نَا حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َوأَبُو زََكرايَّ ََيََْي ْبُن ِإبْ رَ   - 5754 ُد  اِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
ثَ نَا حَبْرُ  يَ ْعُقوَب اأْلََصم ،  َأيِب َحِبيٍب، َعْن ُعب َْيدِ ْبُن َنصْ   ْبُن  َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن  َأْخرَبَِن اْبُن  اْبُن َوْهٍب،  ْبِن ٍر اْْلَْواَلِن ، ثَ نَا   هللِا 

َ َرُسوُل هللِا َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِإنَّ َّنَِرَ ُعَمَر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر قَاَل: " تُ ُويفِّ  وٍف تُ ْنَسُج لَهُ " ًة ِمْن صُ ى اَّللَّ
 فيه ابن لهيعة # قال المحقق: إسناده 

 

ٍر، أاََن َخاِلُد ْبُن َعْبِد  جَنَْدَة، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصو   و اْلَفْضِل ْبُن َخَِريََوْيِه، َأاَن َأمْحَُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُ   -  5757
ْبِن زاَِيٍد، أاََن حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن  اأْلَْعَوُر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ  ُمْسِلٌم  هللِا، َأاَن  

، َعْن ُمْسِلٍم اأْلَْعَوِر، بَ يَّاِع اْلُماَلِء َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، " َأنَّ   اْلَواسِ ُن بَ يَاٍن، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللاِ ِمْهَراَن، ثَ نَا َعْبُد احْلَِميِد بْ  ِطي 
 َعَلْيِه  لَّى اَّللَُّ ِة اْبِن قَ تَاَدَة َكاَن ِلَرُسوِل هللِا صَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن لَهُ َقِميٌص ِمْن ُقْطٍن َقِصرِي اْلُكمَّنْيِ " َويف رَِوايَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 َوَسلََّم َقِميُص ُقْطٍن ُثَّ ذََكُرهُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ٍر،  ْبِن َمطَ  السَّرَّاِج، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشِر  الرَّمْحَِن الس َلِمي ، َأاَن أَبُو حُمَمٍَّد الَسُمِري ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ْبنُ   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  5758
َة، َعْن أََنٍس قَاَل: " َكاَن َقِميُص َرُسوِل هللِا َصلَّى  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َسَواٍء، ثَ نَا َعمِّي حُمَمَُّد ْبُن َسَواٍء، ثَ نَا َِهَّاٌم، َعْن قَ تَادَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِ   ىَل ُرْسِغِه " اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

حُمَمٍَّد احْلَرَّاِن ، َعِن اْلُمَعاىَف، َعْن َعِليِّ  ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثَ نَا اْْلَِضُر ْبُن َأاَبَن، ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  أَ   -  5760
، َعْن مُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَِبَس َقِميًصا وََكاَن فَ ْوَق اْلَكْعَبنْيِ    : " َأنَّ ْسِلٍم، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ْبِن َصاِلِح ْبِن َحيٍّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 اأْلََصاِبِع "  وََكاَن ُكمَّاهُ بُُدوَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

الزَّاهِ   -  5761 أَبُو َسْعٍد  بُ نْ َأْخرَباََن  ْبُن  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  ثَ نَا  ْبنِ ُد،  ثَ نَا َداِر  الث َّْوِري ،  ْبُن ُسْفيَاَن  احْلََسُن  ثَ نَا  احْلَُسنْيِ الص ويف ،   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْلَبُس  ِعْمَراَن، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا    ىَف ْبنُ ُموَسى ْبُن َمْرَواَن، ثَ نَا اْلُمَعا َقِميًصا  َصلَّى اَّللَّ

 وََكاَن فَ ْوَق اْلَكْعَبنْيِ وََكاَن ُكمَّاهُ َمَع اأْلََصاِبِع " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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، أاََن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن، ث َ َأْخرَبانَ  -  5764  اْبِن َوْهٍب،  َلُة، َعنِ ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا َحْرمَ   نَا احْلََسنُ  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
ُ َعَلْيِه َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن ُعَقْيٍل، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن ُعْقَبَة، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن اأْلَ  ْخَنِس، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ي اَل يُ بَايل ابللَّْبِس " ُل الَّذِ اَل: " ِإنَّ هللاَ اَل َيُِب  اْلُمت ََبذِّ َوَسلََّم قَ 
 َبَة ْبِن اْلُمِغريَِة ْبِن اأْلَْخَنِس ُثَّ رَِوايَ ُتهُ َتُكوُن ُمْرَسَلًة " قَاَل الشَّْيُخ: " َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب َوالصََّواُب َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن ُعت ْ 

 حقق: إسناده حسن.# قال الم
 

َلةُ ْبُن ََيََْي، ثَ نَا اْبُن  مْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو َحِكيٍم اأْلَْنَصاِري ، ثَ نَا َحْرمَ  ْبُن أَ َأْخرَباََن َعِلي   - 5765
َبَة ْبِن اْلُمِغريَِة ْبِن اأْلَْخَنِس،َوْهٍب، َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن عُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َأيِب   ت ْ  ُهَريْ َرَة: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُمت ََبذَِّل الَِّذي اَل يُ بَايل َما لَِبَس " قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َيُِب  الْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َوَعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ْلُمْؤِمَن َيِسرُي اْلُمُؤونَِة "  " ِإنَّ ا هللِا َصلَّى اَّللَّ

 قَاَل الشَّْيُخ: " مَلْ َيْذُكْر َشْيُخنَا َهَذا َعِقياًل يف ِإْسنَاِدِه " 
 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا

 

، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْمرٍو، ثَ نَا  نُ مْحَُد بْ مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن أَ  - 5766 َعِليٍّ الشَّاِمي 
َثِِن َمرِيٌج، أَْو  ، َحدَّ ُ ُمَرْيُح ْبُن َمْسُروٍق َشكَّ أَبُو أَي وَب، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: َلمَّا بَ عَ بَِقيَُّة، َعِن السَِّريِّ َثِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِعبَ َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  َوالت َّن َع َم،  َك  ِإايَّ ُمَعاذُ  اَي   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  اْلَيَمِن  ِإىَل   " اِبْلُمت َن َعِِّمنَي  لَْيُسوا  هللِا   اُد 
 

، أاََن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّدِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن    -  5767 ْعُقوَب، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثَ نَا اْبُن ُمَصفَّى، ثَ نَا  ْبِن ي َ الس َلِمي 
ُعمَ  يَ ن ْ ْبُن  السَِّري   ثَ نَا  َلمَّا  بَِقيَُّة،  قَاَل:  َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاِذ  ، َعْن  اْلَمْهَوَرِنِّ َمْسُروٍق  ْبِن  ُمَرْيِح  َعْن  َعلَ ،   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْيِه  بَ َعَثِِن 

 لََّم ِإىَل اْلَيَمِن قَاَل: َفذََكَرهُ َوسَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ثَ نَا أَبُو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلكِ   -  5768  ِن َعْبِد هللِا اْْلََرِوي ، أاََن َعِلي  حُمَمَِّد بْ   ْبُن إِبْ َراِهيَم اأْلَْزِدي  الزَّاِهُد، َأاَن أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبنُ   َحدَّ
ْصِري ، ثَ نَا مُحَْراُن ْبُن َأاَبَن، َعْن ُعْثَماَن ِد اْلَعزِيِز، ثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْزِدي ، ثَ نَا ُحَرْيُث ْبُن السَّاِئِب، ثَ نَا احْلََسُن اْلبَ ْبُن َعبْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ْبِن َعفَّاَن قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ْيٍء َفْضٌل َعْن ِظلِّ بَ ْيٍت وَِكْسِر ُخْبٍز َوثَ ْوٍب يُ َواِري َعْورََة اْبِن آَدَم  ُكل  شَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُعَك َأْن َتَُْخَذ هِبَا وََكاَن ي ُ فَ َلْيَس اِلْبِن آَدَم ِفيِه حَ  اجْلََماُل فَ َقاَل: اَي َأاَب َسعِ قٌّ " قَاَل احْلََسُن: فَ ُقْلُت ِلِعْمَراَن َما مَيْن َ  يٍد ِإنَّ ْعِجُبهُ 

نْ يَا تَ َقاَعُد يِب   الد 
 ال بأس به والحديث ليس بالقوي # قال المحقق: إسناده 

 

نَّْضِر، اِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثَ نَا أَبُو ال احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو النَّْضِر اْلَفِقيُه، ِفيَما قَ َرْأُت َعَلْيِه ثَ نَا احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  5776
بْ  ُعَمَر  أَََتاَن ِكتَاُب  قَاَل:  الن َّْهِديَّ  ُعْثَماَن  َأاَب  ْعُت  قَاَل: َسَِ قَ تَاَدةُ  َأْخرَبَِن  ُشْعَبُة،  ْبِن  ثَ نَا  َبَة  ُعت ْ َمَع  أِبَْذرَبِيَجاَن  َوََنُْن  اْْلَطَّاِب  ِن 
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ُكْم َوالت َّن َع َم ا اِبْلِْ زِرُوا َواْرَتُدوا َوانْ َتِعُلوا َواْرُمو فَ ْرَقٍد، َأمَّا بَ ْعُد فَاتَّ  َفاِف، َوأُْلُقوا السََّراوِياَلِت َوَعَلْيُكْم بِِلبَاِس أَبِيُكْم ِإَْسَاِعيَل، َوِإايَّ
َواخْ َوِزيَّ  َوَْتَْعَدُدوا  اْلَعَرِب  َا مَحَّاُم  فَِإنَّ اِبلشَّْمِس  َوَعَلْيُكْم  اْلَعَجِم،  الر    َواْقطَُعوا  َواْخَلْوَلُقوا  َواَشْوِشُنوا  َواْبُذوا  َكَب  اأْلَْعَراَض  ْرُموا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َنَى َعِن احْلَرِيِر ِإالَّ  َا  َهَكَذا " َوَأَشاَر ُشْعَبةُ ِبِِْصَبِعِه اْلُوْسَطى َوالسَّبَّابَِة َفَما َعِلْمنَا إِ فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ الَّ َأنَّ
 اأْلَْعاَلمُ 

 . صحيحناده # قال المحقق: إس
 

ْبُن محَْ   -  5779 أَبُو َعْمرِو  َأاَن   ، احْلَُسنْيِ الس َلِمي  ْبُن  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَُّد  ْبُن  َأْخرَباََن  احْلََسُن  أاََن  َبْكٍر الرَّبُوجْنِي ،  َوأَبُو  َداَن، 
ُد اْلَعزِيِز ْبُن ُعَمرْيٍ، ِمْن َأْهِل ُخَراَساَن بَرْيُد ِدَمْشَق، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َأيِب َزْرقَاِء، ثَ نَا  ْسِر َعبْ يُم ْبُن احْلَْورَاِن ، َأاَن أَبُو اْليُ ُسْفيَاَن، ثَ نَا ِإبْ َراهِ 

، َعْن عُ َجعْ  ُ َعَلْيِه  ُسوُل هللاِ َمَر َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َنظََر رَ َفُر ْبُن بُ ْرقَاَن، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهرَاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْنظُُروا ِإىَل َهَذا الَّذِ َوَسلََّم ِإىَل ُمْصَعِب ْبِن ُعَمرْيٍ ُمْقِباًل َعَلْيِه ِإَهاُب َكْبٍش َقْد تَ َنطََّق   ي ِبِه فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

رَأَيْ ُتهُ   لََقْد  قَ ْلَبهُ  أَ نَ وََّر هللاُ  يَ ْغُذَوانِهِ َبنْيَ  َأْو ُشرَِيتْ   بَ َوْيِن  َشَراَها  ُحلًَّة  َعَلْيِه  رَأَْيُت  َولََقْد  َوالشََّراِب،  الطََّعاِم  ِدْرَهٍم، أبَِْطَيَب  ِِبِاَئيَتْ   
 َفَدَعاهُ ِحبَّ هللِا َوِحبَّ َرُسوِلِه ِإىَل َما تَ َرْوَن " 

 ل المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. # قا
 

، َأاَن أَبُو َحاتٍِ  َأْخرَبانَ   -  5780 الرَّاِزي ، ثَ نَا ُشَرْيُح ْبُن يُوُنَس،   أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي وَب الط وِسي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َمَة، َعنْ ِن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأيِب َسلَ ثَ نَا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َعْن حُمَمَِّد بْ   َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َرْيِن الذََّهِب َواْلُمَعْصَفِر " " َوْيٌل لِلنَِّساِء ِمَن اأْلَمحَْ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 مَةِ اهللِ عَلَيْهِ ثَرُ نِعْ وَسِّعًا فَلَبِسَ ثَوْبًا حَسَنًا لِيُرَى أَ فَصْلٌ فِيمَنْ كَانَ مُتَ 
 

فَّاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِدي ، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، أاََن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ   -  5784
قَالَ مَ  رَُجاًل  َأنَّ  قَ تَاَدَة:  َعْن  أَ لِلنَِّبِّ   ْعَمٌر،  نَ ْعِلي  ِشَراِك  يف  أَلُِحب هُ  ِإّنِ  اجْلََماَل َحّتَّ  أَلُِحب   ِإّنِ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ قَاَل:   َصلَّى  ْو 

ال اْلِكرْبَ؟ فَ َقاَل  َوَعاَلَقِة َسْوِطي فَ َهْل ََتَْشى َعَليَّ  نَ ْعِلي  َعَلْيِه َوَسلََّم:ِشْسِع   ُ جتَُِد قَ ْلَبَك؟ " قَاَل: َعارِفًا   " َكْيفَ   نَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ    احْلَقَّ " لََّم: " لَْيَس اْلِكرْبُ ُهنَاِلَك َوَلِكنَّ اْلِكرْبَ َأْن تَ ْغِمَط النَّاَس َوتَ ْبطَرَ لِْلَحقِّ ُمْطَمِئنًّا ِإلَْيِه، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 سل. ت لكنه مر # قال المحقق: إسناده رجاله ثقا
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل   -  5785 َئِة َوقَاَل َمرًَّة: رََأى رَُجاًل َعَلْيِه َأْطَماٌر َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد َعْن قَ تَاَدَة قَاَل: رََأى النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  َرثَّ اْْلَي ْ
َخِلقَ  يَ ْعِِن  النَِّب  َصلَّ   َلهُ  َفَدَعاهُ  قَاَل:  اَّللَُّ الثِّيَاِب  َفُكْل ى   " قَاَل:  نَ َعْم،  قَاَل:  قَاَل:   " َشْيٌء؟  َلَك  َهْل   " فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

 ِتِه َعَلى َعْبِدِه " َصدَّْق يف َغرْيِ َسَرٍف َواَل خمَِيَلٍة، فَِإنَّ هللاَ َيُِب  َأْن يَ َرى أَثَ َر نِْعمَ َواْشَرْب َواْلَبْس َوتَ 
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هِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى نَا َهَذا احْلَِديَث الثَّاِن، َعْن َِهَّاٍم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ْد َرَوي ْ قَاَل الشَّْيُخ. َوقَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْعنَاهُ   اَّللَّ

 اله ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناده رج
 

َثِِن َرْوٌح، ثَ نَابُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَ   -  5789 ُشْعَبُة، َعِن اْلُفَضْيِل     هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا اْلَعبَّاُس الد وِري ، َحدَّ
نَا ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َوَعلَ ْبِن َفَضالََة، َعْن َأيِب رََجاٍء اْلُعطَارِِديِّ قَاَل: َخرَ  رٌِّف َخزٍّ فَ ُقْلنَا اَي َصاِحَب َرُسوِل هللِا تَ ْلَبُس ْيِه ُمطَ َج َعَلي ْ

ُ َعَليْ   أَثَ َر نِْعَمِتِه َعَلْيِه "  ِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َيُِب  ِإَذا أَنْ َعَم َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة َأْن يَ َرىَهَذا؟ فَ َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 سن.إسناده ح # قال المحقق:

 

، ثَ نَ   -  5790 ، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب    ا حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ْبُن ِإْسَحاَق الث ََّقِفي 
َبَة، ثَ نَا ِعمْ  َلى، عَ َشي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ْن أَبِيهِ َراُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب لَي ْ ، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْؤَس َوالت َّبَاُؤَس " يٌل َيُِب  اجْلََماَل َوَيُِب  َأْن يَ َرى نِْعَمَتهُ َعَلى َعْبِدِه َويُ ْبِغُض اْلب ُ هللاَ جَِ 
 .شواهدهبديث حسن ضعيف والح# قال المحقق: إسناده 

 

طَّاُن، ثَ نَا َحاِتُ ْبُن يُوُنَس اجْلُْرَجاِن ، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َسِعيٍد َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أاََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلقَ   - 5791
،  اْلب َْل  َجاِن ، ثَ نَا ِعيَسى ْبُن َخاِلدٍ اجْلُرْ  ثَ نَا َوْرقَاُء، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ِخي 
ْكَرهُ اْلبُ ْؤَس َوالت َّبَاُؤَس، َويُ ْبِغُض ِه، َويَ ب  َأْن يَ َرى أَثَ َر النِّْعَمِة َعَليْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا أَنْ َعَم َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة َيُِ اَّللَُّ 

 السَّاِئَل اْلُمْلِحَف َوَيُِب  احْلَِييَّ اْلَعِفيَف اْلُمت ََعفَِّف " 
 

َرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوََنِْوِه َويف َهَذا ُن َفذَكَ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْْلَِليِل اْلَقطَّا   َوَحدَّثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، ِإْماَلًء َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ   -  5792
 اإْلِْسنَاِد َضْعفٌ 

   # قال المحقق: إسناده صحيح.
 

 الْوَسَخِ فِي الثَّوْبِ   فَصْلٌ فِي كَرَاهِيَةِ 
 

َأانَ   -  5815  ، الس َلِمي  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ُأَساَمةُ   َأْخرَباََن  ثَ نَا   ، احْلَُجاِجي  ْبُن  ْبُن عَ   احْلَُسنْيُ  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثَ نَا  ِِبِْصَر،  الرَّاِزي ،  ِليٍّ 
ُ  اَنِد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َما رَأَْيُت رَ َخاِلِد ْبِن جنَِيٍح، ثَ نَا َأيِب، ثَ نَا اْبُن َأيِب الزِّ  ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّ  َوسِ َعَلْيِه  َوَسلَّ َم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  وََكاَن  رَْأَسهُ  ُل  َويُ َرجِّ ِغبًّا  الد ْهَن  َيُِب   َقط  َكاَن  يُ ْبِغُض  ًخا  ِإنَّ هللاَ   " يَ ُقوُل:  َم 
 اْلَوَسَخ َوالشََّعَث " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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 ثِّيَابِ فِي النِّفَاسَةِ أَوْ فِي الْخَسَاسَةِ مِنَ ال   فَصْلٌ فِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الشُّهْرَةِ 
 

، َوَغريُْ  - 5818 ُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن ُه، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ثَ نَا ابْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
احْلَارِ  ْبُن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َنَى َعِن الش ْهَرتَ ِث، َعنْ َعْمُرو   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  ِمْن ِكتَاِبِه  ْبِن َهارُوَن،  الثِّيَاُب  َسِعيِد  يَ ْلَبَس  َأْن  نْيِ 

 "ِفيَها   َأِو الرَّثََّة الَّيِت يُ ْنظَُر إِلَْيهِ احْلََسَنةُ الَّيِت يُ ْنظَُر إِلَْيِه ِفيَها َأِو الّزِيَنةَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 

 

ُ عَ  - 5819  َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَْمًرا َبنْيَ أَْمَرْيِن َوَخرْيُ اأْلُُموِر َأْوَساطَُها "  قَاَل عمرو: َوبَ َلَغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َتنْيِ ِمْن َوْجٍه آَخَر ِبِِْسنَاٍد ََمُْهوٍل َمْوُصواًل لش ْهرَ َذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي الن َّْهُي َعِن اهَ 

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

أَبُو َعبْ   -  5821 َْتِيٍم اْلَقنْ َأْخرَباََن  َأمْحََد ْبِن  احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  اأْلَْحَوِص حُمَمَُّد  ِد هللِا  أَبُو  ثَ نَا  َثِم  ْبُن اْلَْ طَِري ،  ي ْ
نُ عَ  َأيِب  َعْن  يَزِيَد،  ْبُن  خَمَْلُد  ثَ نَا  احْلَرَّاِن ،  ُشَعْيٍب  َأيِب  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ْبِن اْلَقاِضي،  َسِعيِد  َعْن  َحْرَمَلَة،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ْيٍم، 

َأيِب   َعْن  النَّ اْلُمَسيِِّب،  َأنَّ  ََثِبٍت:  ْبِن  َوزِيِد  َوَما  ِبَّ  ُهَريْ َرَة،  هللِا  َرُسوَل  اَي  َفِقيَل  الش ْهَرَتنْيِ،  َعِن  َنَى  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى 
  "  ْن َسَداٌد ِفيَما َبنْيَ َذِلَك َواْقِتَصادٌ : " رِقَّةُ الثِّيَاِب َوِغَلظَُها َولِينُ َها َوُخُشونَ تُ َها َوطُوُْلَا َوِقَصُرَها َوَلكِ الش ْهَرََتِن قَالَ 

 َل الشَّْيُخ: " أَبُو نُ َعْيٍم َهَذا اَل نَ ْعرِفُهُ " قَا
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 هُ وَيَرْغَبُ فِيهِ سُولُ اهللِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا كَانَ يَخْتَارُ لُبْسَ فَصْلٌ فِيمَا كَانَ يَلْبَسُهُ رَ 
 

كِِّل، ثَ نَا َعاِصٌم، ثَ نَا أَبُو  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ِبْشِر ْبِن اْلُمت َوَ  َعِلي   َوَأْخرَبانَ  - 5828
َثَمَة زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاِويََة، ثَ نَا ُعْرَوةُ بْ  ُ َعَلْيِه  يََة ْبنِ ُن َعْبِد هللِا ْبِن ُقَشرْيٍ، َعْن ُمَعاوِ َخي ْ  قُ رََّة، َعْن أَبِيِه قَاَل: " أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اَل  ِويََة وَ ُت اْْلَاَتَ، قَاَل: َفَما رَأَْيُت ُمَعا فَ بَايَ ْعنَاُه، فَ َرأَيْ ُتهُ ُمطِْلَق اْلَقِميِص فََأْدَخْلُت َيِدي يف َجْيِبِه َفَمَسسْ َوَسلََّم يف رَْهٍط ِمْن ُمَزيْ َنةَ 
 ابْ َنهُ يف ِشتَاٍء َواَل َصْيٍف ِإالَّ ُمطِْلٌق َقِميِصِهَما " 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

ثَ نَا فَ ْتُح ْبُن احْلَجَّاِج، َوْيِه،  زََكرايَّ ْبُن َدل     ْبِن ِدينَاٍر ثَ نَارَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ َأخْ   -  5830
ِل  يِقي ، َعِن اأْلََغرِّ َأيِب ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َدَخْلُت َمَع َرُسو ثَ نَا َحْفُص ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيٍد اأْلَْفرِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ن َُهُم فَ َقَعَد ِإىَل اْلبزَّازِيَن فَاْشرَتَى َسَراِويَل أبَِْربَ َعِة َدرَاِهَم قَاَل: وََكاَن أِلَْهِل الس وِق رَُجٌل    الس وقَ هللِا َصلَّى اَّللَّ يَزُِن بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اتَّزِْن َوَأْرِجْح " هللِا صَ   ََثََن السََّراوِيِل فَ َقاَل: َلهُ َرُسولُ   الدَّرَاِهَم يُ َقاُل لَهُ ُفاَلٌن اْلَوزَّاُن قَاَل: َفِجيَء ِبِه يَزِنُ  لَّى اَّللَّ

َعُتهُ   ِمَن الرَّْهِن َواجْلََفاِء    ِمْن َأَحٍد ِمَن النَّاِس َفَمْن َهَذا الرَُّجُل؟ قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: قُ ْلُت: َحْسُبكَ فَ َقاَل َلهُ اْلَوزَّاُن: َهَذا اْلَقْوُل َما َسَِ
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َفَجَذهَبَا َرُسولُ ْن اَل ت َ يف ِديِنَك أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْعِرَف نَِبيََّك قَاَل: فَ َقاَل: َهَذا َرُسوُل هللِا فََأَخَذَها لِيُ َقبَِّلَها يَ ْعِِن َيَدهُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا يَ ْفَعُل َهَذا اأْلََعاجِ  ا َأاَن رَُجٌل ِمْنُكْم " قَاَل: ُثَّ َجَلَس فَات ََّزَن الدَّرَاِهَم َوَأْرَجَح َوِإَّنََّ ُم ِِبُُلوِكَها َوِإّنِ َلْسُت ِِبَِلٍك،  َوقَاَل: " َمْه ِإَّنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: فَ َلمَّا اْنَصَرف ْنَا تَ نَاَوْلُت السََّراوِيَل ِمْن َرسُ َكَما َأَمَرهُ النَِّب  َصلَّى   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَّ َلَها َعْنهُ   أِلَمحِْ وِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هُ فَ ُيِعيَنهُ َعَلْيِه َأُخوهُ اْلُمْسِلُم، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َفَمن ََعِِن َوقَاَل: َصاِحُب الشَّْيِء َأَحق  حِبَْمِلِه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َضِعيًفا يَ ْعِجُز َعنْ 

َضِر،الن َّهَ السََّراِويَل؟ قَاَل: نَ َعْم اِبللَّْيِل وَ   ِإنََّك لَت َْلَبسُ  قَاَل اأْلَْفرِيِقي : َفَشَكْكُت يف قَ ْوِلِه َمَع َأْهِلِه ِإّنِ أُِمْرُت   اِر َويف السََّفِر َواحلَْ
 َسرت ِ فَ َلْم َأِجْد ثَ ْواًب أبَِْسرَتَ ِمَن السََّراوِيلِ اِبلتَّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ى، أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ُهَو اْبُن ُموسَ ، ثَ نَا  َأْخرَباََن َعْبُد هللِا احْلَاِفظُ   -  5831
أَ   " ُهَريْ َرَة:  َأيِب  َعْن  َعْن َُمَاِهٍد،  ُمْسِلٍم،  َعْن  ْبِن َصاِلٍح،  احْلََسِن  َوسَ َعِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َفَضمَّ  لََّم جَ نَّ  اْلَكْعَبِة  ِعْنَد  َلَس 

 رِْجَلْيِه َوَوَصَفهُ ُعب َْيُد هللِا َواْحَتََب بَِيِدِه " 
 يف. # قال المحقق: إسناده ضع

 

 فَصْلٌ فِي الْعَمَائِمِ " 
 

يٍد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن حَبٍْر اْلرُبِّي ، ثَ نَا َأيِب، ثَ نَا بُو َسعِ  أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أانَ   -  5833
ثَ نَا َسعِ  الرَّاِزي ،  ْبُن َساملٍِ  الز َبرْيِ، َعْن َجابِ َحكَّاُم  َأيِب  ُمَعاِويََة، َعْن  َأيِب  ْبِن  ْبُن َساِئٍق، َعْن َعمَّاِر  ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: " َكاَنْت يُد  ِر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْوَداَء يَ ْوَم ثَنِيَِّة احْلَْنَظِل َوَذِلَك يَ ْوَم اْْلَْنَدِق " اَمةُ رَ ِعمَ   ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

َثِِن أَبُو َكاِمٍل، ثَ نَا ثَ نَا ا ، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 5838 ، َحدَّ ْلُمْعَمُر ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ
َثِِن أَبُو َعْبِد السَّاَلِم قَاَل: َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َكْيَف َكاَن الأَبُو َمْعَشٍر اْلرَبَاُء، ثَ نَا َخاِلٌد احلَْ  اُء، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ذَّ  يَ ْعِتمُ نَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 َكِتَفْيِه " قَاَل: " َكاَن يُِديُر اْلِعَماَمَة َعَلى رَْأِسِه َويَ ْغرِزَُها ِمْن َورَائِِه َويُ ْرِسُل َْلَا ُذَؤابًَة َبنْيَ  
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ثَ نَا اْبُن   ْسَحاَق،احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب إِ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن    -  5840
َعطَا ْبُن  ُعْثَماُن  َأْخرَبَِن  مِ َوْهٍب،  َمْسِجِد  َوُهَو يف  ُعَمَر  اْبَن  أََتى  رَُجاًل  َأنَّ  أَبِيِه،  َعْن  اْْلَُراَساِن ،  ِإْرَخاِء طََرِف ٍء  َعْن  َفَسأََلهُ  ًَن 

هَ اَمِة ف َ اْلِعمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َسرِيًَّة َوأَمََّر َعَلي ْ ا َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف َوَعَقَد ِلَواًء َفذََكَر َقاَل َلهُ َعْبُد هللِا، ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ٌة ِمْن  َلى َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف ِعَمامَ احْلَِديَث ِإىَل َأْن قَاَل َوعَ  َكرَابِيٍس َمْصبُوَغٌة ِبَسَواٍد، َفَدَعاهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َوَأْجَُل " َأْحَسنُ  َك فَ َقاَل: " َهَكَذا فَاْعَتمَّ فَِإنَّهُ  َعمََّمهُ بَِيِدِه َوأَْفَضُل ِعَماَمِتِه، َمْوِضُع َأرَْبِع َأَصاِبَع َأْو ََنِْو َذلِ َفَحلَّ ِعَماَمِتِه، ُثَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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َوأَبُو َبْكرٍ   -  5846 ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  ْبُن َنْصٍر، ث َ َأْخرَباََن  ثَ نَا حَبُْر  اْلَعبَّاِس اأْلََصم ،  أَبُو  ثَ نَا  احْلََسِن،  َأمْحَُد ْبُن  اْبُن    نَا 
َا قَاَلْت: رَأَْيُت رَُجاًل يَ ْومَ ْبُن عُ   َوْهٍب، َأْخرَبَِن َعْبُد هللاِ   اْْلَْنَدِق َعَلى َمَر، َعْن َعْبِد الرَّمْحِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َأنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُصورَِة ِدْحَيَة ْبِن َخِليَفَة اْلَكْلِبِّ َعَلى َدابٍَّة يُ نَاِجي رَ  َلْيِه ِعَماَمٌة َقْد َأْسَدَْلَا َخْلَفهُ َفَسأَْلُت َرُسوَل َم َوعَ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْنهُ قَاَل: َة " َوَقْد ِقيَل َعْن َعْبِد هللِا ْبِن " َكاَن َذِلَك ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم أََمَرِن َأْن َأْخُرَج ِإىَل َبِِن قُ َرْيظَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْن َأِخيِه، َعِن اْلَقاِسِم َوِقيَل َغرْيُ َذِلكَ َمَر، عَ عُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبُد ِزي ، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن احْلرِش، ثَ نَا عَ َد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَواَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  5848
، َعِن اْبِن ُعَمَر: " َأنَّ َرُسولَ    ْبُن ِخَراٍش، َعِن اْلَعوَّامِ هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْلَبُس    ْبِن َحْوَشٍب، َعْن ِإبْ َراِهيَم الت َّْيِميِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 قَ َلْنُسَوًة بَ ْيَضاَء " 
 "  َد ِبِه اْبُن ِخَراٍش َهَذا َوُهَو َضِعيفٌ " تَ َفرَّ 
 المحقق: إسناده ضعيف.  # قال

 

، ثَ نَا حمَُ  - 5849 َأمْحََد ْبِن َحْرٍب، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل   مَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
َثِِن اْبُن ِعيَسى، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَ ُن َأيِب  ُعَمَر أَبُو اْلُمْنِذِر، ثَ نَا يُوُنُس بْ ْبنُ  بِيِه  ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْعَتم وا تَ ْزَدادُ    "  وا ِحْلًما َواْلَعَمائُِم تِيَجاُن اْلَعَربِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َل أَبُو َأمْحََد: " مَلْ َُيَدِّْث بِِه ِإالَّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُعَمَر َعْن يُوُنَس " قَا

 دا. # قال المحقق: إسناده ضعيف ج
 

ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن ثَ ْوٍر، َعْن  يُوُسَف،مْحَُد ْبُن يُوُسَف، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثَ نَا أَ  - 5850
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  وا َعَلى َم بِثِيَاٍب ِمَن الصََّدقَِة فَ َقَسَمَها َبنْيَ َأْصَحاِبِه فَ َقاَل: " اْعَتم وا َخاِلفُ َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن قَاَل: ُأِتَ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َلُكْم "    اأْلَُمِم قَ ب ْ
 َقِطعٌ َهَذا ُمن ْ 

 قال المحقق: إسناده مرسل.  #
 

اِفُظ، َأاَن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُسَلْيَماَن، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن َكْعٍب، ثَ نَا  َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احلَْ   -  5851
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  يٍم، َعنْ َحكِ   ى ْبُن يُوُنَس، َعِن اأْلَْحَوِص ْبنِ ِعيسَ   َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُعبَاَدَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا ِسيَما اْلَماَلِئَكِة َوَأْرُخوا َْلَا َخْلَف ظُُهورُِكْم "  َعَلْيُكمْ   اِبْلَعَمائِِم فَِإنَّ
 ال المحقق: إسناده ليس بالقوي.# ق
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 لُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا ا يَقُو فَصْلٌ فِيمَ 
 

َأاَن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد نْ يَا، ثَ نَا َأْخرَباََنهُ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن ُعب َْيِد هللِا اْْلُْرِقي،    -  5874
الزَّ  اَيِسنُي  ثَ نَا  اجْلَْعِد،  ْبُن  ُت،َعِلي   الرَّمْحَِن، َعنْ   ايَّ َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  يَزِيَد،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َأظُن هُ  زَْحٍر،  ْبِن  هللِا  ُعب َْيِد  َأيِب َعْن   

ْمُد َّللَِِّ الَِّذي َكَساِن َما أَُواِري ِبِه  اَل: احلَْ فَ َلِبَسهُ فَ َلمَّا بَ َلَغ تَ ْرقُ َوَتهُ قَ   أَُماَمَة: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: َدَعا بَِقِميٍص َلهُ 
ِبِه يف َحيَاِت، ُثَّ َمدَّ َيَدْيِه   َبَدنِِه، فَ َقطََعهُ ُثَّ أَْنَشأَ َُيَدُِّث قَ َعْوَرِت، َوَأجَتَمَُّل  ْعُت َرُسوَل هللِا  فَ َنظََر ِإىَل ُكلِّ َشْيٍء يَزِيُد َعَلى  اَل َسَِ

ُ عَ  ُلُغ تَ ْرقُ َوَتهُ ِمْثَل    -َأْحِسبُهُ قَاَل    -َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن لَِبَس ثَ ْواًب  َلْيِه  َصلَّى اَّللَّ َذِلَك ُثَّ َعَمَد ِإىَل ثَ ْوبِِه َجِديًدا فَ َقاَل: ِحنَي يَ ب ْ
َوَميِّتًا َحيًّا َوَميِّتًا َحيًّا َوَميِّتًا َما بَِقَي ِمَن الث َّْوِب َسَلَك    َحيًّاهللِا َويف ِذمَِّة هللِا َويف َكَنِف هللاِ اْْلَِلِق َفَكَساهُ ِمْسِكينًا مَلْ يَ َزْل يف ِجَواِر  

  هللِا: ِمْن َأيِّ الث َّْوَبنْيِ؟ قَاَل: اَل َأْدِري. " قَاَل اَيِسنُي، قُ ْلُت ِلُعب َْيدِ 
 احْلَِديِث َغرْيُ َقِويٍّ "  قَاَل الشَّْيُخ: " ِإْسنَاُد َهَذا

 عيف. إسناده ض# قال المحقق: 
 

 فَصْلٌ فِي الْفُرُشِ وَالْوَسَائِدِ 
 

ِهاَلُل    -  5889 َعَوانََة  أَبُو  أاََن  نُ َعْيٍم،  أَبُو  ِإيَلَّ  َِسَاوََكَتَب  َعْن  ُمَعاِويََة،  ْبُن  زَُهرْيُ  ثَ نَا  َعيَّاٍش،  ْبُن  ُحَسنْيُ  ثَ نَا  اْلَعاَلِء،  ْبِن ْبُن  ِك 
َثِِن َجابُِر ْبُن َسَُ  ِإلَْيِه َوَرُسوُل هللِا  اَل: " أََتى َماِعَز ْبَن َماِلِك اأْلَْسَلِميَّ رَُجٌل َفِقرٌي يف ِإزَاٍر َما َعَلْيِه رَِداٌء، َوَأاَن أَْنظُُر َرَة قَ َحْرٍب، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِوَساَدٍة َعَلى َيَسارِهِ   "   َصلَّى اَّللَّ
 "   " َوَهَذا َغرِيٌب ِمْن َحِديِث زَُهرْيٍ 

 المحقق: إسناده حسن. # قال
 

، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف الن َّْيَسابُورِي    - 5890
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدخَ   ِد هللِا ْبنِ ْن ُعب َيْ ْبِن اْلُمنَاِدي، ثَ نَا أَبُو ُأَساَمَة، عَ هللِا   َل  ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها َومَلْ َيِْلْس َعَلي ْ   َها َأَحٌد " َعَلى قَ ْوٍم َفطََرُحوا َلهُ ِوَساَدًة فَ َلْم َيِْلْس َعَلي ْ
 ات. # قال المحقق: إسناده رجاله ثق

 

 صْلٌ فِي زِينَةِ الْبُيُوتِ " فَ 
 

يِب  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن اْبُن أَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  - 5903
ُ ، َعْن ُعَمرْيٍ، َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، أَنَّهُ قَاَل: َدَخْلُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّ ْهَرانَ ِذْئٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن مِ  ى اَّللَّ
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َجَعَل يَ ُبل  الث َّْوَب ُثَّ َيْضِرُب بِِه الص َوَر ْلِو، فَ  ِِبَاٍء، َفُكْنُت آتِيِه ِِبَاٍء يف الدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَكْعَبَة فَ َرَأى ِفيَها ُصَورًا، فََأَمَرِن َأْن آتَِيهُ 
 ُلُقوَن " َويَ ُقوُل: " قَاَتَل هللاُ قَ ْوًما ُيَصوِّرُوَن َما اَل َيَْ 

 .ضعيف والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي أَلْوَانِ الثِّيَابِ 
 

 حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن َسِعيٍد،   بُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ أاََن أَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ،    -  5915
َأْخرَبَِن  اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل:  اْْلَُذيل ، َعِن احلَْ   ثَ نَا َحجَّاٌج، َعِن  َبْكٍر  الث ََّقفِ أَبُو  يَزِيَد  ْبِن  َعَلْيِه  يِّ عَ َسِن، َعْن رَاِفِع   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِن 

ُكْم َواحْلُْمَرةَ    وَُكلَّ ثَ ْوٍب ِذي ُشْهَرٍة " َوَسلََّم: " َأنَّ الشَّْيطَاَن َيُِب  احْلُْمَرَة فَِإايَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

قَ تَاَدَة قَاَل: َخَرْجنَا َمَع أََنٍس ِإىَل َأْرٍض َلهُ يُ َقاُل َْلَا الزَّاِويَةُ فَ َقاَل    ، َعنْ قَاَل: َأْخرَبَِن أَبُو َبْكٍر اْْلَُذيل  َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد    -  5916
السَُّدوِسي   اأْلَ َحْنظََلةُ  َأَحبَّ  َأنَّ  نَ َتَحدَُّث  " ُكنَّا  أََنٌس:  فَ َقاَل  اْْلُْضَرَة  َهِذِه  َأْحَسَن  َما  عَ :   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  َوَسلََّم  َلْيِه  ْلَواِن 

 اْْلُْضَرةُ " 
 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.

 

 فَصْلٌ فِي تَحَلِّي الرِّجَالِ  
 

َكِم، ثَ نَا ِن احلَْ ، ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر بْ و احْلََسِن اْلَعَلِوي ، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيِّ َأْخرَباََن أَبُ   -  5920
ْبنِ  اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْمرِو  أَبُو َسِعيٍد، ثَ نَا ََيََْي، َعِن  َمْهِديٍّ  الرَّمْحَِن ْبُن  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، " َأنَّ َرُسوَل هللِا َعْبُد   ُشَعْيٍب، َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ََذ َخاَْتًا ِمْن َخاْتًَ   َم رََأى يف يَِد رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِبهِ َصلَّى اَّللَّ َفَذَهَب فَأَْلَقاُه، ُثَّ َجاَء َوَقِد اَتَّ ا ِمْن َذَهٍب فََأْعَرَض َعْنهُ 
 ْنهُ " ِفضٍَّة َفَسَكَت عَ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

، َويُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب  حُمَمَّ   اِفُظ، ثَ نَا أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبنُ فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  5927 ِد ْبِن َسْخت ََوْيِه، ثَ نَا أَبُو اْلُمَثَنَّ
َها  َنٍس، " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ِل، َأاَن يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أَ اْلَقاِضي، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلِمن ْ

ُْم اَل يَ ْقب َُلوَن ِكتَااًب ِإالَّ َعَليْ  ََذ َخاَْتًا ِمْن ِفضٍَّة نَ ْقُشُه: ِه َوَسلََّم َأرَاَد َأْن َيْكُتَب ِإىَل بَ ْعِض اأْلََعاِجِم قَاَل: َفِقيَل: ِإنَّ ، قَاَل: فَاَتَّ  ِِبَاتٍَ
 حُمَمٌَّد َرُسوُل هللِا " 

 ه ثقات ية رجاللم أعرف شيخ الحاكم وبق# قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَالش بَهِ 
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ْبِن َشاِكٍر، ثَ نَا َعفَّاُن، ثَ نَا   اَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَ   -  5934
َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه: " َنَى َعْن َخاتَِ   ا حُمَمَُّد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ٌم، ثَ نَ َِهَّا

 الذََّهِب َوَعْن َخاتَِ احْلَِديِد " 
 ال المحقق: إسناده صحيح. # ق

 

 مِ وَنَقْشِهِ الْخَاتَ فَصْلٌ فِي فَصِّ  
 

َعْبُد هللاِ   -  5941 ثَ نَا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أاََن  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  ُموَسى،َأْخرَباََن  ْبُن  ْبُن     الصَّْلُت  ثَ نَا  ُموَسى،  ْبُن  َوِعْمَراُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْبُن  ُن إِبْ َراِهيَم الز ْهِري ، ثَ نَا ِهَشامُ َمْسُعوٍد، َوثنا يَ ْعُقوُب بْ  ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِقيِق فَِإنَّهُ ُمبَاَرٌك " ََتَتَُّموا اِبْلعَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

 عَلُ فِيهَا الْخَاتَمُ فَصْلٌ فِي الْيَدِ الَّتِي يُجْ 
 

ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،    أَبُوَأْخرَبانَ   - 5949
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََتَتََّم َخاَْتًا ِمْن َذَهٍب  َرسُ َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َأنَّ   ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعنْ  وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِخْنَصرِِه،   َعَلى  اْلُيْمََن  َيِدِه  َوِرقٍ يف  ِمْن  َخاَْتًا  ََتَتََّم  لَِبَسُه، ُثَّ  َفَما  فَ َرَماهُ  اْلب َْيِت  ِإىَل  رََجَع  بَ َحّتَّ  َأاَب  َوِإنَّ  َيَسارِِه  يف  َفَجَعَلهُ  ْكٍر  
ُهْم، َكانُ ال  نًا َرِضَي هللاُ َعن ْ دِّيَق َوُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َوَعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َوَحَسنًا َوُحَسي ْ  وا يَ َتَختَُّموَن يف َيَسارِِهْم "  صِّ

َوَرَواهُ أَْيًضا َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعِب ْبِن   بِب َْعِض َمْعنَاُه،اَلٍل  ى َواْلَقْعَنِب ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بِ قَاَل الشَّْيُخ: " َوَرَواهُ أَْيًضا َمْعُن ْبُن ِعيسَ 
 َجْعَفٍر بِب َْعِض َمْعنَاُه.  
 ده مرسل. # قال المحقق: إسنا

 

 فَصْلٌ فِي كَرَاهِيَةِ نَتْفِ الش يْبِ 
 

َبُة، ثَ نَا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن ْيٍد، ث َ َد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ  - 5971 ، ثَ نَا قُ ت َي ْ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن اْلَفْضِل اْلب َْلِخي 
َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  َبْكرٍ  ي  اْلُمْقِرُئ، اِبْلُكوَفِة، َأاَن أَبُويٍب، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْلَبَجلِ يَزِيَد ْبِن َأيِب َحبِ 

ْعُت ََيََْي ْبَن أَي وَب، َُيَدُِّث    ْبِن َأيِب َدارٍِم، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َشاِهنَي، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، ثَ نَا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثَ نَا َأيِب قَاَل: َسَِ
ُ َعَلْيِه اْلَعزِ ْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َعْبِد عَ  َوَسلََّم يِز ْبِن َأيِب الصَّْعَبِة، َعْن َحَنٍش، َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعب َْيٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َبًة يف اإْلِْساَلِم، َكاَنْت َلهُ نُورًا يَ ْوَم اْلِقيَ  الشَّْيَب فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِتُفونَ اَمِة " فَ َقاَل رَُجٌل: ِإنَّ رَِجااًل يَ نْ قَاَل: " َمْن َشاَب َشي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َشاَء نَ َتَف ِشيَبهُ َأْو قَاَل نُورَهُ   "  اَّللَّ



458 

 

 َويف رَِوايَِة اْبِن َْلِيَعَة َمْن َشاَء فَ ْلي َْنِتْف نُورَهُ 
 .# قال المحقق: إسناده حسن

 

َة، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب، ثَ نَا أَبُو َداُوَد، ثَ نَا َعْبُد اجْلليِل ْبُن َعِطيَّ وَرٍك،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُ   -  5972
ْعُت   َبَسَة السََّلِميِّ قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن َعن ْ َبةً َم ي َ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُقوُل: " َمْن َشاَب َشي ْ

اْلِقيَا يَ ْوَم  نُورًا  لَهُ  هللِا َكاَنْت  َسِبيِل  يف   " قَاَل:  أَْو   " اإْلِْساَلِم  ُيَصفُِّروَن  يف  ُْم  ِإنَّ ِلَشْهٍر:  قُ ْلُت   " يَ ْنِتْفَها  َأْو  َها  ََيِْضب ْ مَلْ  َما  َمِة 
 يَ ْعِِن اِبلسََّوادِ نَّهُ َخضَّبُوَن اِبحْلِنَّاِء؟ قَاَل: َأَجْل َكأَ َويَ تَ 

 ضعيف وفيه انقطاع # قال المحقق: إسناده 
 

الْ   -  5973 اْلَبَجِلي   هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  احْلَُسنْيُ  َأْخرَبَِن  َدارٍِم،  َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أاََن  اِبْلُكوَفِة،  حُمَمَِّد   ُمْقِرُئ،  ْبِن  َجْعَفِر 
، ثَ نَ  ُ  احْلَِميِد، ثَ نَا وَِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن رَُجٍل، َعْن طَْلِق ْبِن َحِبيٍب: " َأنَّ َحجَّاًما َأَخَذ ِمْن شَ ا َعْبدُ اْلُقَرِشي  اِرِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َبًة يف حِلَْيِتِه فََأهْ  َها، فََأْمَسَك النَِّب  َصلَّىَعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َرَأى َشي ْ   َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه " اَّللَُّ  َوى إِلَي ْ
 فيم من لم أعرفه # قال المحقق: إسناده 

 

، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن أَي وَب حُمَمَُّد ْبُن يُوُسفَ   يُوُسَف، ثَ نَا، َأاَن أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  5974
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ن ََهاهُ يَاِنِّ السَّْختِ  بًا ِمْن رَْأِس النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ   " قَاَل: " َأرَاَد َحجَّاٌم َأْن َيَُْخَذ َشي ْ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
 

 فَصْلٌ فِي الْخِضَابِ 
 

اأْلَْهوَ   َأْخرَبانَ   -  5987 َأيِب َبْكٍر  ثَ نَا اِزي  أَبُو احْلََسِن ْبُن  ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن السَُّكوِن ،  ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِري ،  بَْكِر  أَبُو  أاََن   ،
ْعُت اْلَقاِسَم، َمْوىَل اْبِن يَزِ ُن ِهاَلٍل، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعاَلِء ْبِن زَْبٍر، قَ ِعيَسى بْ  دُِّث َعْن َأيِب أَُماَمةَ  يَد، َيَُ اَل: َسَِ

اأْلَ  ِمَن  َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قَ ْوٍم   ُ اأْلَْنَصاِر محَُِّروا َوَصفُِّروا قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َمْعَشَر  اَي  ْنَصاِر بِيٍض حِلَاُهْم، فَ َقاَل: " 
   ِإنَّ َأْهَل اْلِكتَاِب يَ ُقص وَن َعثَانِين َُهْم َويُ َوفُِّروَن ِسبَاَْلُْم، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ وَل هللاِ فَ َقالُوا: اَي َرسُ   ُفوا َأْهَل اْلِكتَاِب "َوَخالِ 

ُروا ِسبَاَلُكْم " فَ َقالُوا: ايَ  َتِعُلوَن، قَاَل: " انْ َتِعُلوا فُِّفونَ َرُسوَل هللِا ِإنَّ َأْهَل اْلِكتَاِب َيَُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوفُِّروا َعثَانِيَنُكْم َوَقصِّ  َواَل يَ ن ْ
 َوََتَفَُّفوا َوَخاِلُفوا َأْهَل اْلِكتَاِب " 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ْبُن اْلُمَثَنَّ اْلَعْنرَبِي    -  6001 َهاِل، ثَ نَا  ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن َعِليٌّ، َأاَن َأمْحَُد، ثَ نَا ُمَعاذُ  اْلَواِحِد، ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن    َعْبدُ   اْلِمن ْ
ُ عَ ِإْسَحاَق، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن يَ ْعَلى ْبِن ُمرََّة الث ََّقِفي ، عَ  َلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت:  ْن أَبِيِه قَاَل: اطََّلْيُت ُثَّ ََتَلَّْقُت، ُثَّ أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِإّنِ اطََّلْيُت، ُثَّ ََتَلَّْقُت قَاَل: " هَ    َصلِّ اَي َرُسوَل هللاِ  َيِدَك؟ " قَاَل: قُ ْلُت:  الَِّذي َعَلى  َما َهَذا  ، قَاَل: "  اْمَرأٌَة؟ " َعَليَّ َلَك  ْل 
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" قَاَل: َفَذَهْبُت فَ َغَسْلتُهُ َثاَلَث   تَ ُعدْ   ْب فَاْغِسْلُه، ُثَّ اْغِسْلُه، ُثَّ اَل قُ ْلُت: اَل، قَاَل: " فَ َهْل َلَك َشْيٌء " قُ ْلُت: اَل، قَاَل: " اْذهَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفصَ   لَّى َعَليَّ  َمرَّاٍت، ُثَّ أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َلًقا َأَصح  ِمْن َحِديِث يَ ْعَلىقَاَل الشَّْيُخ: َحِديُث أََنِس يف َنِْي الرَُّجِل َعِن الت ََّزْعُفِر ُمطْ 
 سناده ضعيف. محقق: إ# قال ال

 

 فَصْلٌ فِي الْكُحْلِ 
 

َعدِ   -  6009 ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  َأاَن  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  حُمَمٍَّد،َأْخرَباََن  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  ثَ نَا   ، ثَ نَا   يٍّ َوِمائَ َتنْيِ  َوِتْسِعنَي  َثاَلٍث  َسَنَة 
  يٍب، ثَ نَا اْبُن َعْوٍن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن قَاَل: َسأَْلُت أََنًسا: َعْن ُكْحِل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُن َحبِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، ثَ نَا ُعَمُر بْ 

َتنْيِ، َويف اْلُيسْ  ثِن ْ ن َُهَما " قَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َكاَن َيْكَتِحُل يف اْلَيِمنِي  بَ ي ْ َوَواِحَدًة  َتنْيِ  ثِن ْ ابْ َرى  َوأاََن  اَل  ُن ِسريِيَن َهَكَذا احْلَِديُث 
ن َُهَما. ُأِحب  َأْن َيُكوَن يف َهِذِه َثاَلٌث، َويف َهِذِه َثاَلٌث َوَواِحَدٌة ب َ   ي ْ

 ٍس " َعْوٍن َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَنَ  قَاَل الشَّْيُخ: " َوَهَذا يُ َعد  يف أَف َْراِد ُعَمَر ْبِن َحِبيٍب َعِن اْبنِ 
 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #

 

َأاَن َعْبدُ   -  6010 هِبَا،  اْلب َْغَداِدي   ْبُن َشاَذاَن  أَبُو َعِليِّ  َأْخرَباََن  ثَ نَاَكَما  ْبُن َجْعَفٍر،  َأيِب    هللِا  ْبُن  ثَ نَا حُمَمَُّد  ْبُن ُسْفيَاَن،  يَ ْعُقوُب 
َحسَّانٍ اْلَولِيدِ  ْبُن  َوضَّاُح  ثَ نَا  اللَّحَّاُم،  ثَ نَا  ْبِن   ،  أََنِس  َعْن  ِسريِيَن،  بِْنِت  َحْفَصَة  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  اأْلَْحَوِص،  أَبُو 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَتِحُل ِوت ًْرا " قَاَل اْبُن ِسريِي  َماِلٍك: " َأنَّ  ن َُهَما َواِحَدةً َويَ قْ  َن: َيْكَتِحُل َمرََّتنْيِ يف ُكلِّ َعنْيٍ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  ِسُم بَ ي ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعِتيُق ْبُن يَ ْعُقوَب و َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد هِبَْمَداَن، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، ثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُ   -  6011
، َمْوىَل اْبِن ُعَمَر، َعِن اْبِن ُعْقَبةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة، َمْوىَل َبِِن َهاِشٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص، َعْن اَنِفعٍ َثِِن الز َبرْيِي ، َحدَّ 

ُ َعَلْيِه وَ   اْلُيْمََن َثاَلثََة َمَراِوَد َويف اْلُيْسَرى ِمْرَوَدْيِن َيَْعلُهُ ِوت ًْرا  اْلَعنْيِ َسلََّم َكاَن ِإَذا اْكَتَحَل َيَْعُل يف ُعَمَر، " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 صْلٌ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالش ارِبِ فَ 
 

، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ   - 6020 َفْضِل، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثَ نَا  ْبِن الْ ِن الس َلِمي 
َماِلكٍ  أَبُو  َأاَن  ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: رَ   َشبَابَُة،  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر  ْبِن  َعَلْيِه َوسَ النََّخِعي ، َعْن حُمَمَِّد   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ُجاًل  لََّم رَ َأى 

َه َأَحدُُكْم َأْمِس؟ " قَاَل: َوَأَشاَر النَِّب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل حِلَْيِتِه َورَْأِسِه يَ ُقوُل: " َُمَفٌَّل الرَّْأِس َواللِّْحَيِة فَ َقاَل: " َعَلى َما َشوَّ  َصلَّى اَّللَّ
 َيِتَك َورَْأِسَك "  ُخْذ ِمْن حلِْ 
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ِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن  ٍك َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن احْلَُسنْيِ النََّخِعي  َغرْيُ َقِويٍّ َوَقْد َرَويْ نَا َعْن َحسَّاِن ْبِن َعِطيََّة، عَ و َمالِ قَاَل الشَّْيُخ: " أَبُ 
َعلَ   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن  َواْلَوَسِخ ملَْ َجاِبِر  َيذْ ْيِه َوَسلََّم يف الشََّعِث  َوَأمَّا    َأْعَلُم،  َوالرَّْأِس َوهللاُ  اللِّْحَيِة  ِمَن  اأْلَْخَذ  ُكِر 

 ِذ ِمَن اللِّْحَيِة َوالرَّْأِس َلِكنَّهُ ُسنَّةٌ ُمؤَكََّدٌة " اأْلَْخُذ ِمَن الشَّاِرِب فَ َلْيَس َكاأْلَخْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ا أَبُو النَّْصِر  اَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْْلَِليِل اْلرُبُْجاَلِن ، ثَ نَ ِبْشرَ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبنُ   -  6025
احْلَُسنْيِ  أَبُو  َوأاََن  اْلَمْسُعوِدي ،  ثَ نَا  اْلَقاِسِم،  ْبُن  اْلمُ َهاِشُم  ْبِن َعِليٍّ  حُمَمَِّد  ْبُن  ثَ نَا   ْقِرُئ، َعِلي   ِإْسَحاَق،  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  َأاَن 

َل هللِا َصلَّى ، َأاَن اْلَمْسُعوِدي ، َعْن َأيِب َعْوٍن، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة: " َأنَّ َرُسو يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوقٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َواَك حَتَْت َشاِرِب الرَُّجِل فَ َقطَعَ رََأى رَ اَّللَّ هُ " َويف رَِوايٍَة " ُجاًل طَوِيَل الشَّاِرِب قَاَل: َفَدَعا ِبِسَواٍك َوَشْفَرٍة، َوَوَضَع السِّ

  فَ َقصَّهُ َعَلْيِه " َفَدَعا ِبِسَواٍك فَ َوَضَعهُ حَتَْت َشارِِبِه ُثَّ َدَعا ِبَشْفَرةٍ 
 (.[ 188]رواه أبو داود بنحوه ) منقطع. # قال المحقق: إسناده

 

، ثَ نَا َجْعَفٍر اْلُمَزِن ، ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلُبوَشْنِجي    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ   -  6027
ُ    ِقِل ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، قَاَل: ذََكَر َرُسوُل هللاِ ى َمعْ الن  َفْيِلي  قَاَل: قَ َرْأُت َعلَ  َصلَّى اَّللَّ

وَ  ِسبَاَْلُْم،  يُوفُوَن  ُْم  ِإنَّ  " فَ َقاَل:  اْلَمُجوَس  َوَسلََّم  قَالَ َعَلْيِه   " َفَخالُِفوُهْم  حِلَاُهْم  َفكَ ََيِْلُقوَن  َلَتهُ :  ِسب ْ َيْست َْعِرُض  ُعَمَر  اْبُن  اَن 
 فَ َيُجز ُها َكَما جُتَز  الشَّاةُ َأْو ُيَز  اْلَبِعريُ 

 فيه شيخ الحاكم لم أعرفه وبقية رجاله موثقون إسناده # قال المحقق: 
 

َبُل ْبُن ِإْسَحاَق، ثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا ََيََْي مَّاكِ ُن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ   -  6034 ، ثَ نَا َحن ْ
ئًا، فَ َقاَل ا َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ أاََب أَي وَب َأَخَذ ِمْن حِلَْيِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْبُن اْلَعاَلِء، ثَ نَا ََيََْي ْبنُ  ُ  لنَِّب   َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ  َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ُيِصيُبَك الس وءُ أاََب أَي وَب " " 
 اَلِء َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك " تَ َفرََّد بِِه ََيََْي ْبُن اْلعَ 

 عيف جدا. # قال المحقق: إسناده ض
 

 ينُهُ وَإِصْلَاحِهِ تَدْهِ فَصْلٌ فِي إِكْرَامِ الش عْرِ وَ 
 

 َأيِب قَُماٍش، َعْن َعيَّاٍش الرَّقَّاِم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن يَزِيَد يَ ْعِِن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا اْبنُ   -  6037
ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ُعمَ اْلَواِسِطيَّ  ُ  ارََة  ، َعْن حُمَمَِّد  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلَقاِسِم  ْبِن َغزِيََّة، َعِن 

 َوَسلََّم: " ِإَذا َكاَن أِلََحدُِكْم َشْعٌر فَ ْلُيْكرِْمهُ "  َعَلْيهِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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ْعَمٌر، َعْن ، أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأاَن مَ ْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بِ  -  6038
، َعْن َأْشيَاِخِهْم، َأنَّ النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَُرِشيِّ ََذْت َشْعرًا فََأْكرِْمهُ "  َل أِلَ  َصلَّى اَّللَّ يِب قَ تَاَدَة: " ِإِن اَتَّ

ُلهُ ُكلَّ ي َ   ْوٍم َمرََّتنْيِ قَاَل: َفَكاَن أَبُو قَ تَاَدَة َحِسْبُت يُ َرجِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن ، ثَ نَ َداَن، أاََن أَبُو اْلَقاِسِم الطَّرَبَاِن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعبْ  - 6040 ا ُمَعاٌذ ُهَو اْبُن اْلُمَثَنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  ا َوَيَدُعهُ  يَ ْومً َم: " َأْحِسْن ِإلَْيِه " َفَكاَن َيْدُهْنهُ ، قَاَل: َكاَن أِلَيِب قَ تَاَدَة َشْعٌر، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 يَ ْوًما 
 مرسل ورجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 

 

، الضَّرِيُر هِبََمَداَن، ْبُن َأمْحََد ا  أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاءُ اْْلََرِوي ، َأاَن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ   َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أانَ   -  6041 لدَِّحيِمي 
َكِدِر، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َكاَنْت أِلَيِب  وُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحٍم، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمنْ َمْنصُ   ثَ نَا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْكرِمْ قَ تَاَدَة ُجٌَّة فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا صَ  ُلَها ِغبًّا " َها " فَ لَّى اَّللَّ  َكاَن يُ َرجِّ
َلهُ ِبِِْرَساِلِه َأَصح     َوَوْصُلهُ َضِعيٌف، َوِقيَل َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإَْسَاِعيَل َكَما " َهَكَذا رُِوَي هِبََذا اإْلِْسنَاِد، َوَمْوُصواًل َوَما قَ ب ْ

 ال بأس به.  # قال المحقق: إسناده
 

ُر، ثَ نَا َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحٍم، ثَ نَا  َداَن،  َأْخرَباََن اْبُن َعبْ   - 6042 ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأْلَابَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   قَ تَاْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َكاَن أِلَيِب َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عَ  َدَة َوف َْرٌة َفَسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ  َها، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  ْيِه َوَسلََّم: " َأْوِفيَها َوَأْكرِْمَها " َعن ْ
 حسن لشواهده# قال المحقق: إسناده 

 

ِإْسَحا َأخْ   -  6043 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  َأانَ رَباََن  َعَلى َق،  ِفيَما قَ َرأَ  اْلَقْعَنِب ،  ثَ نَا  ْبُن َسِعيٍد،  ثَ نَا ُعْثَماُن  ْبُن َعْبُدوٍس،  احْلََسِن  أَبُو   
ُ َعَلْيِه  ِعْنَد زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، أَنَّهُ َأْخرَبَهُ أَنَّهُ قَاَل: كَ َماِلٍك   َم يف اْلَمْسِجِد، َفَدَخَل  َوَسلَّ اَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

فَ َقاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم َأِن اْخُرْج، فََأْصِلْح رَْأَسَك َوحِلْي ََتَك فَ َفَعَل، ُثَّ رََجَع رَُجٌل ََثئُِر الرَّْأِس َواللِّْحَيِة، فََأَشاَر ِإلَْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
ُ َعَليْ   لََّم: " أَلَْيَس َهَذا َخرْيًا ِمْن َأْن يُ ْلَقى َأَحدُُكْم ََثئَِر الرَّْأِس َكأَنَّهُ َشْيطَاٌن؟ " ِه َوسَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل.  # قال المحقق:
 

َوأَبُو طَ   -  6044 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ُموَسى،َأْخرَباََن  ْبُن  َوحُمَمَُّد  اْلَفِقيُه،  ُهَو  َوأَبُ   اِهٍر  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  يُوُسَف،  ْبُن  حُمَمَِّد  و 
قَِبيصَ  ثَ نَا  الد وِري ،  ُهَو  اْلَعبَّاُس  ثَ نَا  الرَّقَاِشيِّ اأْلََصم ،  يَزِيَد  َعْن  ُصب َْيٍح،  ْبِن  الرَّبِيِع  َعِن  الث َّْورِي ،  ُسْفيَاُن  ثَ نَا  ْبِن  ُة،  أََنِس  َعْن   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُْكِثُر ُدْهَن رَْأِسِه َوحِلَْيِتِه اِبْلَماِء "  صَ َماِلٍك، " َأنَّ النَِّبَّ   لَّى اَّللَّ
 َف قَاَل اْلَعبَّاُس: مَلْ َنْسَمْعهُ ِإالَّ ِمْن قَبِيَصةَ قَالُوا: ِسَوى اْبِن يُوسُ 

   # قال المحقق: إسناده ضعيف.
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بْ   -  6045 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن َحيَّانَ ِن َعبْ َأْخرَباََن َعِلي   ثَ نَا حُمَمَُّد  ْبُن ُعب َْيٍد،  َأمْحَُد  َأاَن  ثَ نَا ُسْفيَانُ   َداَن،  اْبُن َكِثرٍي،  ثَ نَا  ، َعِن التَّمَّاُر، 
، َعْن أََنٍس: " َأنَّ النَِّبَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  الرَّبِيِع ْبِن ُصب َْيٍح، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ  اْلِقنَاَع َحّتَّ َكَأنَّ رَْأُسهُ رَْأَس ِدَهاٍن  يُْكِثرُ  َصلَّى اَّللَّ

 " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُن  ِلُم بْ ارُوَن ْبِن ِعيَسى اأْلَْزِدي ، ثَ نَا ُمسْ َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن هَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن  - 6046
ٍر، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: " َكاَن َرُسولُ  ُر ْبُن ُمَكشِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُْكِثُر اْلِقنَاَع    ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا ُمَبشِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 رُح حِلَْيِتِه اِبْلَماِء " َوَيْكثُ ُر َدَهَن رَْأَسهُ ويس
  بأس به. سناده ال# قال المحقق: إ

 

 فَصْلٌ فِي تَطْوِيلِ الْجُم ةِ 
 

يِب اْلَعوَّاِم ْمرِو ْبُن السَّمَّاِك، َوأَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن أَ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، َأاَن أَبُو عَ   -  6054
، ثَ نَا أَبُو قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اِب، ثَ نَا َعمَّاُر ْبُن زُرَْيٍق، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن ِِشِْر ْبِن َعِطيََّة، َعْن ُخَرميِْ ْبِن فَاِتٍك،  اجْلَوَّ   الّراَِيِحي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نِْعَم اْلَمْرءُ أَْنتَ   َرُسوَل هللِا َيْكِفيِِن َواِحَدٌة؟ قَاَل: " ِإْرَخاُؤَك ا ايَ َلْواَل َخلَّتَاِن ِفيَك " فَ ُقْلُت: َما ِهَُ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َشْعَرَك َوِإْسبَاُلَك ِإزَاَرَك " 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ فِي فَرْقِ الش عْرِ 
 

ا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َسَلَمَة اْلُعَمِري ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد  ، ثَ نَ اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َْتْتَامٌ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أَ   -  6059
"   ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت:ِهيُم ْبُن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ََيََْي ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللاِ اْلَوهَّاِب الّراَِيِحي ، ثَ نَا ِإبْ َرا

دَ ُكنْ  ِإَذا  َلهُ  َوَأْسَدلَهُ  اَنفُوِخِه  فَ ْوِق  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  فَ ْرَق  ُأْصدُِع  " ُت  اَنِصي ََتهُ   َهْنُت 
 

َثِم الشََّعَراِن ، ثَ نَا اْلُعَمرِي  قَاَل: َوأاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْلَْ   - 6060 ُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َسَلَمَة ْبِن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َعْبِد َعبْ   ي ْ
 َكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َمْن قَ َرَن اَيفُوَخهُ هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، ِإْماَلًء َفذَ 

أَ "ُكْنُت  ( بلفظ  4189]الحديث عند أبي داود )  .# قال المحقق: إسناده حسن َرْأَس َرُسوِل َّللاهِ َصلهى هللُا َعَلْيِه  ِإَذا  َأْفُرَق  َأْن  َرْدُت 
 [ُأْرِسُل َناِصَيَتُه َبْيَن َعْيَنْيِه"َوَسلهَم، َصَدْعُت اْلَفْرَق ِمْن َياُفوِخِه، وَ 

 

 نَ الش عْرِ وَالظ فُرِ وَالد مِ فَصْلٌ فِي دَفْنِ مَا يُزِيلُهُ عَنْ نَفْسِهِ مِ 
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َداُودَ َأْخربََ   -  6068 ْبُن  مُحَْيُد  ثَ نَا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  اْلَقمَّاُح،   اَن  اْلَقْيِسي   ِإْسَحاَق  ْبِن 
َثِِن   َثِِن يَزِيُد ْبُن اْلُمبَاَرِك، َحدَّ ثَ ْتِِن ِميُل    َثِِن ِشلوٍل، َحدَّ   حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنِ َحدَّ ُعب َْيُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْهرَاَم، َعْن أَبِيِه قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ بِْنُت ُمْسَرٍج اأْلَْشَعرِيَُّة، أَ   قَاَل: ا ُثَّ صَّ َأْظَفارَهُ َفَجَمَعَها، ُثَّ َدفَ ن َهَ نَّ َأاَبَها ُمْسَرٍج وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعَلهُ "   " َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 . # قال المحقق: إسناده واه جدا
 

أانَ   -  6069 اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  اأْلَْصب َهَ َأْخرَباََن  َحيَّاَن  ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  َسِعيٍد اِن    ْبُن  َعِلي   ثَ نَا   ،
ُ ْبُن الرَّبِيِع، َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َواِئٍل، َعْن أَبِيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى  َأيِب، ثَ نَا قَ ْيُس    اْلَعْسَكِري ، ثَ نَا ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن، ثَ نَا اَّللَّ

 ِن الشَّْعِر َواأْلَْظَفاِر "   ِبَدفْ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكاَن َيَُْمرُ 
 " َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َورُِوَي ِمْن َأْوُجٍه، ُكل َها َضِعيَفٌة " 

 : إسناده ضعيف. # قال المحقق 
 

ا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَولِيِد، ثَ نَا اْبُن  ، ثَ نَ  َحيَّاَن، ثَ نَا أَبُو َحرِيٍش اْلِكاَليِب  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، َأاَن أَبُو حُمَمَِّد ْبنُ  -  6070
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ َأيِب ُفَدْيٍك، َعْن يزيد ْبِن ُعَمَر ْبِن َسِفيَنَة، َعْن أَ   يل: " ُخْذ  بِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: اْحَتَجَم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َم فَاْدِفْنهُ ِمنَ   . َوابِّ َوالطَّرْيِ َوالنَّاِس " فَ ت ََنحَّْيُت بِِه َفَشرِبْ ُتُه، ُثَّ َسأََلِِن فََأْخرَبْتُهُ َفَضِحكَ  الدَّ َهَذا الدَّ
  ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، َعِن اْبِن َأيِب فَُدْيكٍ ََتبَ َعهُ  

 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.
 

اِلٍد،  ب ََهاِن ، أاََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد اأْلََخِْيِمي ، ِِبَكََّة ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن خَ اأْلَصْ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف   -  6071
، الز ْهِريِّ َأْرَقَم، َعِن  اْبِن  ْبُن َسَلَمَة، َعِن  َأيِب، ثَ نَا حُمَمَُّد  الز َبرْيِ، َعْن َعائِ   ثَ نَا  ْبِن  َمْسِجَد  َشَة قَ َعْن ُعْرَوَة  يُ َفاِرُق  اَلْت: " َكاَن اَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِسَواُكهُ َوُمْشطَهُ وََكاَن   يَ ْنظُُر يف اْلِمْرآِة َأْحيَااًن َوَيَُْمُر ِبِه " َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْرَقَم َضِعيٌف " قَاَل الشَّْيُخ: " ُسَلْيَماُن ْبُن أَ 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

الرَّ   -  6072 َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثَ نَا  اِبْلُكوَفِة،  ُجنَاٍح،  ْبِن  َنِذيِر  ْبُن  ُجنَاُح  حُمَمٍَّد  أَبُو  أَبُو    مْحَنِ َأْخرَباََن  ثَ نَا  اْْلَْمَداِن ،  احْلََسِن  ْبُن 
نَا أَي وُب ْبُن َواِقٍد، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة ، ث َ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد الشَّاَذاُكوِن  ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن َهاِشٍم، ث َ 

يُ َفارِ  مَلْ  ََخٌْس   " اْلُمْشُط  قَاَلْت:  َسَفٍر:  َواَل  َحَضٍر  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َواُك ق ُْهنَّ  َوالسِّ َواْلِمْرآةُ  َواْلُمْكُحَلةُ 
 َرى "  اْلَمدَ وَ 

 ِديُث مَلْ َُيَدِّْث بِِه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ِإالَّ َضِعيفٌ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، قَاَل: قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ: َوَهَذا احلَْ 
 يف جدا. # قال المحقق: إسناده ضع
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 الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَلَاعِبِ وَالْمَلَاهِي شُعَبِ  الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ  
 

 

َبَة،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  6075 ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َصاِلٍح، ثَ نَا بَُكرْيُ ُظ، أاََن ُعب َْيُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد اْلَكْعِب ، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َي ْ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ُقوُم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة قَائًِما،  ْعُروٍف، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن أَنَّهُ قَاَل يف َهِذِه اآْليَِة قَاَل: َكاَن ََيُْطُب النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ ْبُن مَ 

اْلَكْلِبَّ  َأنْ َوِإنَّ ِدْحَيَة  ُيَسلِّ  َكاَن رَُجاًل ََتِجًرا وََكاَن قَ ْبَل  بِِه،    يَ ْنظُُروَن ِإىَل َما َجاَء  اْلَمِديَنِة، َخَرَج النَّاُس  بِِتَجارَتِِه ِإىَل  أَق َْبَل  ِإَذا  َم 
فَ َقِدَم َذاَت يَ ْوٍم اْلَمِديَنَة، َوَواَفَق اجْلُُمَعَة َوالنَّاُس ِعْنَد َرُسو فَ َيْشرَتُو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َن ِمْنهُ  َمْسِجِد، َوُهَو قَائٌِم  يف الْ ِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْقَبَل َأْهُل ِدْحَيَة اْلِعرَي َدَخُلوا اْلَمِديَنَة اِبلطَّْبِل واللْهوِ  ، َفَذِلَك اللْهُو الَِّذي ذََكَر هللاُ َفَسِمَع النَّاُس يف اْلَمْسِجِد َأنَّ ََيُْطُب فَاْست َ
ُعوا َأْصَواًَت، َفَخَرَج َعامَّةُ النَّاِس ِإىَل ِدْحَيَة يَ ْنظُُروَن ْيِت وَ ْد نَ َزَل بِِتَجارٍَة ِعْنَد َأْحَجاِر الزَّ ِدْحَيَة قَ  ُهَو َمَكاٌن يف ُسوِق اْلَمِديَنِة َوَسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إِ  ُْم فَ َعُلوا َذِلَك َلَغِِن قَائًِما لَْيَس َمَعهُ َكِثرُي َأَحٍد، فَ ب َ   ىَل جِتَارَتِِه َوِإىَل اللْهِو َوتَ رَُكوا َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْعَلُم َأنَّ  َوهللاُ 
َم ِمَن الشَّاِم لِل ْت يف اْلَمْسِجِد َمَع تَِّجارَِة وََكاَن َذِلَك يُ َواِفُق اجْلُُمَعَة. َوبَ َلَغنَا َأنَّ اْلِعدََّة الَّيِت بَِقيَ َثاَلَث َمرَّاٍت يف ُكلِّ ُمرٍَّة بَِعرٌي تَ َقدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َذِلَك: " َلْواَل  اَّللَُّ النَِّبِّ َصلَّى  ٌة قَِليَلٌة، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ يَ ْعِِن َهُؤاَلِء الَِّذيَن بَ ُقوا   - َهُؤاَلِء " َعَلْيِه َوَسلََّم ِعدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجِد َمَع النَِّبِّ َصلَّى ا   احلَِْجارَةُ ِمَن السََّماِء " َونَ َزَل: }ُقْل َما ِعْنَد هللِا َخرْيٌ ِمَن اللْهِو لَْيِهمُ " لَِقَصَدْت إِ  -َّللَّ

 [ "  11رْيُ الرَّازِِقنَي{ ]اجلمعة:  َوَمَن التَِّجارَِة َوهللاُ خَ 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

إِبْ َراِهيُم ْبُن زَُهرْيٍ، ثَ نَا َمكِّي  ْبُن إِبْ َراِهيَم،   ُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا الرَّاِزي ، أانَ هللِا بْ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن َعْبُد    َوَأْخرَبانَ   -  6079
َع حُمَمََّد ْبَن َكْعبٍ نَا اجْلَُعْيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُموَسى ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن يَ ْعِِن اْْلَطْ ث َ  ، أَنَّهُ َسَِ َو َيْسَأُل َعْبَد الرَّمْحَِن فَ َقاَل: ، َوهُ ِميَّ

 ُ ْعَت َأاَبَك يَ ُقوُل َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعُت َرُسوَل هللاِ َأْخرَبَِن َما َسَِ ْعُت َأيِب يَ ُقوُل: َسَِ  َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  يِر، ُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلِّي، َثُل الَِّذي يَ ْلَعُب اِبلن َّْرِد، ُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلِّي ِمْثَل الَِّذي يَ ت ََوضَّأُ اِبْلَقْيِح َوَدِم اْْلِْنزِ : " مَ اَّللَّ

 تُهُ " يَ ُقوُل هللاُ: تَ َقبََّل َصاَلَتهُ يَ ْعِِن اَل تُ ْقَبُل َصاَل 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْراَييِب  َأْخربََ  - 6080 ، ثَ نَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا أَبُو ُمَعاوِيََة، اَن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
، َعنْ  اْْلََجِريِّ ِإبْ َراِهيَم  َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا قَالَ َعْن  َوَهاَتنْيِ الل ْعب ََتنْيِ : قَالَ   ُكْم  ِإايَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َُما ِمَن اْلَمْيِسَر "اْلَمْوُسوَمَتنْيِ اللَّ     َتنْيِ تُ ْزَجَراِن زَْجًرا فَِإنَّ
 َبَكايل ، َعْن ِإبْ َراِهيَم َمْرفُوًعا وََكَذِلَك َرَواهُ زاَِيٌد الْ 

 حقق: إسناده ضعيف. قال الم# 
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َبَة، بِب َغْ   َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو احْلَُسنْيِ ِعيَسى ْبُن َحاِمٍد،  -  6083 َداَد، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن أَي وَب، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ
 أَبِيِه، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َأيِب احْلَاِرِث، َعْن ََسَُرَة ْبِن ، َعنْ ُن ُموَسى ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ ثَ نَا ِعْمَراُن بْ 
ُكْم َوَهِذِه اْلِكَعاُجْنُدٍب، قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإايَّ  ا ِمَن اْلَمْيِسِر " فَِإنََّ َب اْلَمْوُسوَمِة الَّيِت تَ ْزُجُر زَْجًرا اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.
 

نْ يَا، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثَ نَا أَبُو َسَلَمَة  َأْخرَباََن اْبُن ِبْشرَاَن، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبنُ   -  6088 َقِري ، ثَ نَا  َصْفَواَن، ثَ نَا اْبُن َأيِب الد  اْلِمن ْ
بُِلْعَبٍة يُ َقاُل َْلَا الن َّْرِدِشرُي َوِإنَّ  دََّثِِن َأيِب قَاَل: َخطَب َنَا اْبُن الز َبرْيِ فَ َقاَل: " اَي أَْهَل َمكََّة بَ َلَغِِن َعْن رَِجاٍل يَ ْلَعُبوَن وٍم، حَ رَبِيَعةُ ْبُن ُكْلثُ 

ت َُهوَن{ ]التوبة: ِإىَل    [ 90ا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر{ ]املائدة: هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل يف ِكتَابِِه: }ِإَّنََّ  [ َوِإّنِ َأْحِلُف اِبهلِل اَل أُوَتى 12قَ ْولِِه: }يَ ن ْ
ُتهُ     َحّتَّ ْشِديِد ِفيِه َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ  يف َشْعرِِه، َوَبَشرِِه َوَأْعطَْيُت َسَلَبهُ َمْن َأََتِن ِبِه " " فَ َرَويْ نَا يف التَّ أبََِحٍد يَ ْلَعُب هِبَا ِإالَّ َعاقَ ب ْ

ْم فَُأَحّرِقَ َها. َوَأَسانِيُد َما مَلْ َيْذُكْرهُ هُهنَا َمْذُكوٌر قَاَل: َوَلَقْد َِهَْمُت َأْن آُمَر حِبَُزِم احْلََطِب، ُثَّ أُْرِسَل ِإىَل بُ ُيوِت الَِّذيَن ِهَي يف بُ ُيوَتِِ 
 اِت ِمْن ِكتَاِب الس َنِن " يف ِكتَاِب الشََّهادَ 
 ال بأس به. إسناده # قال المحقق: 

 

نْ يَا، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثَ نَا َعْمُرو َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعْبُد هللاِ   - 6089  ْبُن َأيِب الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلكعبتنِي َمْيِسُر اْلَعَجِم "  نَّ نَ ِعيٍد، َعْن قَ تَاَدَة قَاَل: ذُِكَر لَنَا أَ ْبُن ِعْمَراَن، َعْن سَ   ِبَّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

اٍذ اْلَعَقِدي ، ثَ نَا َعاِمُر ْبُن ُن ُمعَ الد نْ يَا، َأاَن ِبْشُر بْ   نَا اْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ث َ   -  6095
َأيِب َكِثرٍي قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ْبِن  َوأَيْ َيَساٍف، َعْن ََيََْي  اِبلن َّْرِد فَ َقاَل: " قُ ُلوٌب اَلِهَيٌة  يَ ْلَعبُوَن  ِبَقْوٍم  ِدي  َعَلْيِه َوَسلََّم 

 َعاِمَلٌة َوأَْلِسَنٌة اَلِغَيٌة "  
 حقق: إسناده مرسل. قال الم# 

 

ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، أاََن َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َأاَن    نَا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ث َ   - 6108
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُن زَيْ اِهيُم ْبُن ُسَوْيٍد، َحدََّثِِن ِهاَلُل بْ ِإبْ رَ  قَاَل: "  ِد ْبِن َيَساِر ْبِن ُمواَل، َأْخرَبَِن أََنُس ْبُن َماِلٍك: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا َسَقاهُ هللاُ  ُثَّ قَ َواْلَمَزاِمرِي، َوَأْمِر اجْلَاِهِليَِّة  بَ َعَثِِن هللاُ َرمْحًَة َوَهًدى لِْلَعاَلِمنَي َوبَ َعَثِِن ِلَمْحِق اْلَمَعاِزفِ  اَل: " َمْن َشِرَب ََخًْرا يف الد 
يِم َجَهنََّم ُمَعذٌَّب َهَذا  َوَمْغُفوٌر لَهُ "   َكَما َشِرَب ِمْنهُ ِمْن محَِ

ًة َوهللاُ َأْعَلُم َوَقْد ذََكْراَن يف ِكتَاِب  َيَُْخذُ  َهَذا اْلَمْوِضِع َوُهَو ِبَشَواِهِدِه  قَاَل الشَّْيُخ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َفذََكْراَن َشَواِهَدهُ يف َغرْيِ   قُ وَّ
 ، َمْن َأرَاَدَها رََجَع إِلَْيِه ِإْن َشاَء هللاُ " الس َنِن َأْخبَارًا يف َسائِِر أَنْ َواِع َما يُ ْلَعُب بِهِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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، ثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي، ث َ   ْكٍر اْلَفاِرِسي ، َأاَن أَبُو َعْمرِو ْبنُ بُو بَ ْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَ أَ   -  6122 نَا َمطٍَر، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيهِ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعِن اْلُمطَِّلِب،   َم قَاَل: " اْْلَْوا َواْلَعُبوا فَِإّنِ  َوَسلَّ   َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َأْكَرهُ َأْن يُ َرى يف ِديِنُكْم ِغْلظٌَة "  
َقِطٌع َوِإْن   بَابِ َصحَّ فَِإنَّهُ يَ ْرِجُع ِإىَل اللْهِو اْلُمبَاِح الَِّذي ذََكْراَنهُ يف َأوَِّل َهَذا الْ فَ َهَذا ُمن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو نُ َعْيٍم، ثَ نَا َشرِيٌك، َعْن َجاِبٍر،   اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، ثَ نَاَأْخربََ وَ   - 6124
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقْد رَأَيْ ُتُكْم َتْصن َُعوَن بِِه ِإالَّ  َرُسولِ " ُكل  َشْيٍء َقْد رَأَيْ ُتهُ ُيْصَنُع لِ  َعْن َعاِمٍر، َعْن قَ ْيِس ْبِن َسْعٍد، قَاَل: هللِا َصلَّى اَّللَّ

 الت َّْقِليَس " 
 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ
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 الْمَالِ الْبَاطِلِ أَكْلِ  الِاقْتِصَادِ فِي الن فَقَةِ وَتَحْرِيمِ    الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابُ 

   

ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن َعْبِد   ُد ْبُن جَنَْدَة،َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُو َمْنُصوٍر النضروي ، ثَ نَا َأمحَْ   -  6127
[ قَاَل: " ُهُم  27لِِه: }ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّيَاِطنِي{ ]اإلسراء:  يف قَ وْ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  هللِا، َعْن ُحَصنْيٍ 
 َماَل يف َغرْيِ َحقِِّه " الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن الْ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، أاََن َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أاََن أَبُو   مَّدُ ِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن َعْبُد هللِا حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  6134
َعَلْيِه    اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى    اَيٍد، َمْوىَل ُمْصَعٍب، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُعَمْيٍس، َعْن زِ 

 َراٍف َواَل تَ ْقِترٍي فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا " َوَسلََّم: َما نَ َفَقتُ نَا َعَلى َأَهالِينَا؟ قَاَل: " َما أَنْ َفْقتُْم َعَلى َأْهِليُكْم يف َغرْيِ ِإسْ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ُم  َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا إِبْ َراِهي َوأَبُوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    - 6136
ِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ِن َعبْ مَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر بْ ْبُن َسْلَماَن الركسي ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثَ نَا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن حمَُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الّرِْفُق يف اْلَمِعيَشِة َخرْيٌ ِمْن بَ عْ   ِض التَِّجارَِة " َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

الر وذْ   -  6137 َعِليٍّ  أَبُو  حُمَمَّدٍ َوَأْخرَباََن  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثَ نَا  ْبُن الصَّفَّ   اَبِري ،  َسِعيُد  ثَ نَا  السَّْمِح،  ْبِن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلََسُن  ثَ نَا  اُر، 
ا َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  طَُواَلَة، عَ ُسَلْيَماَن،  أَبُو  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  َعْبُد هللِا  ثَ نَا  اْلُمَجربَِّ،  ْبِن  َعاِئَشَة،  لرَّمْحَِن  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  ْن 

ًقا إِ  اَلْت:قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُرِيُد هللاُ َعزَّ َوَجلَّ أبَِْهِل بَ ْيٍت رِف ْ هُ ِإالَّ َضرَُّهْم " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  الَّ نَ َفَعُهْم، َواَل ََيْرُِمُهْم ِإايَّ
 القوي.# قال المحقق: إسناده ليس ب 

 

 اْلَعبَّاِس، ثَ نَا  ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن َسَلَمَة اْْلَْمَداِن ، هِبَا أاََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ حْلََسنُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر ا  -  6138
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هللِا بْ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َعْبِد  حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب، َأاَن ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثَ نَا مَحَّادٌ  ِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُهْم ِإالَّ َضرَُّهْم "قَاَل: " َما رُِزَق َأْهُل بَ ْيٍت الّرِْفَق ِإالَّ ن َ   َفَعُهْم َواَل ُصِرَف َعن ْ
 حديث مرسل فيم من لم أعرفه وال# قال المحقق: إسناده 

 

ِبْشُر ْبُن احْلََكِم،  احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َعْمرٍو، َوحُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الزَّاِهُد، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثَ نَاهللِا   َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  - 6139
ُ  َعْن أَ    ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْعَمٍر، ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َعْبِد هللاِ  بِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُهْم ِإالَّ َضرَُّهْم " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْن يُ ْقَسَم الّرِْفُق أِلَهْ   ِل بَ ْيٍت ِإالَّ نَ َفَعُهْم، َوَلْن يَ ت ََوىلَّ َعن ْ
 سناده فيه من لم اعرفه. # قال المحقق: إ
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، أاََن أَبُو َحاتٍِ الرَّازِ  أَبُ َوَأْخرَبانَ   -  6140 ي ، ثَ نَا أَبُو ُمَعاِويََة، ثَ نَا و َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي وَب الط وِسي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأرَاَد هللاُ أبَِْهِل  َرُسولُ ْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل ُعْرَوَة، عَ  َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، ثَ نَا ِهَشاُم ْبنُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
الّرِفْ  َأْدَخَل َعَلْيِهُم  ْبُن َخارَِجَة، َعْن َحْفٍص وََكَذِلَك، رُِوَي عَ بَ ْيٍت َخرْيًا،  َثُم  اْْلَي ْ ََتبَ َعهُ  اْلَمَعاِش "  ُمْسِهٍر، َعْن َق يف  ْبِن  ْن َعِليِّ 

 ِهَشامٍ 
 قق: إسناده رجاله ثقات. ال المح# ق

 

ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا حمَْ   -  6141 َأمْحَُد  أاََن  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،  ْبُن  َأاَن َعِلي   ثَ نَا َعِلي   ْبُن َسِعيٍد،  ثَ نَا ُسَوْيُد  احْلََلِب ،  ْبُن حُمَمٍَّد  ُموُد 
أَبِيهِ ُمْسِهرٍ  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ِبَعِبيٍد َخرْيًا ، َعْن  ، َعْن ِهَشاِم  َأرَاَد هللاُ  ِإَذا  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َرزَقَ ُهُم اْْلُْرَق يف َمَعاِشِهْم "  زَقَ ُهُم الّرِْفَق يف َمَعاِشِهْم، َوِإَذا َأرَاَد هِبِْم َشرًّا أَْو قَاَل َغرْيَ َذِلكَ رَ 
 قق: إسناده ضعيف. ال المح# ق

 

َْسَاِعيِلي ،   َسِن َعِلي  ْبُن ُعب َْيِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوِر ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلَعاَلِء الدَّاِمغَاِن ، َوأَبُو احلَْ  - 6142 ، َأاَن أَبُو َبْكٍر اإْلِ َهِقي  اْلب َي ْ
ْبنِ ثَ نَ  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن أَ  ُعب َيْ ا  احْلََسِن  أَبُو  َوَأْخرَباََن  الر َعْيِِن ، ح  احْلَجَّاُج  ثَ نَا  اأْلَْعَلى،  يُوُنُس ْبُن َعْبِد  ثَ نَا  يِب َعِليٍّ ٍد، 

َعبْ  أَبُو  ثَ نَا  َواِلِدي،  ااِلْسِفَرائِيِِن ، َحدََّثِِن  احْلَاِفُظ  ِبِِ السَّقَّا  الن  ْعَماِن،  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ثَ نَا   ْصَر،ِد هللِا  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبُن  يُوُنُس  ثَ نَا 
ئًا ُكْنُت َأَْسَُع َعَجائَِز يَ ُقْلَنهُ يف اْلَمِعيَشِة َخرْيٌ ِمْن بَ ْعِض التِّجَ َحجَّاُج ْبُن ُسَلْيَماَن الر َعْيِِن  قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َْلِيعَ  ارَِة، فَ َقاَل َة َشي ْ

َثِِن اْبُن اْلُمْنَكدِ  ِمَن التِّجَ ِر، َعنْ َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الّرِْفُق يف اْلَمِعيَشِة َخرْيٌ  ارَِة " َويف رَِوايَِة اْبِن   َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ ُعب َْيَدَة ُكْنُت َأَْسَُع َعَجائَِزاَن يَ ُقْلَن َوقَاَل: ِإنَّ   قَالَ  َسلَّمَ  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ليس بالقوي.
 

َولِيُد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَا اْلَقاِسُم ْبُن اللَّْيِث، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثَ نَا الْ  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبنُ  - 6143
ُ َعلَ ِسنَانٍ ُمْسِلٍم، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن   ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن َأيِب َشَجَرَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 "   ْن ُحبَِّك الد نْ يَا طََلُب َما ُيْصِلُحكَ ِمْن ِفْقِه الرَُّجِل َأْن ُيْصِلَح َمِعيَشَتهُ قَاَل: َولَْيَس مِ 
 َل الشَّْيُخ: " تَ َفرََّد بِِه َسِعيُد ْبُن ِسنَاٍن َهَذا " قَا

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

أَ   -  6145 حُمَمَّدِ َوَأْخرَباََن  ْبُن  ََيََْي  ثَ نَا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  َأاَن  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  بْ   بُو  إِبْ َراِهيُم  أاََن  الصفرياِء،  َأيِب  َسعِ ْبِن  يٍد ُن 
ُ  َمْرمَيَ، َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب، َعنْ   اجْلَْوَهِري ، ثَ نَا أَبُو اْلَيَماِن، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب  ْرَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َأيِب الدَّ

 ْقِهَك رِف ُْقَك يف َمِعيَشِتَك " َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمْن فِ 
 سناده ضعيف. محقق: إ# قال ال
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احْلَْريِب ، ثَ نَا َعفَّاُن، ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخرَبَِن  ْسَحاقُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اأْلَْهَواِزي ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا إِ  - 6146
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأْعظََم النَِّكاِح بَ رََكًة أَْيَسُرهُ   مٍَّد، ْبُن َسْخرَبََة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمَُ الط َفْيلُ  ُمُؤونًَة   َعْن َعاِئَشَة قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبُن حمَُ   -  6148 احْلََسِن َعِلي   أَبُو  أاََن احلَْ َأْخرَباََن  اْلُمْقِرُئ،  ثَ نَا   ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   َسنُ مَِّد ْبِن َعِليٍّ  ِإْسَحاَق، َأاَن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، 
ْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل  يٍم، ثَ نَا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن الز َبرْيِ، عَ ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثَ نَا خُمَيُِّس ْبُن ْتَِ 

ِإىَل   َرُسولُ  اْلَمِعيَشِة، َوالت ََّود ُد  ااِلْقِتَصاُد يف الن ََّفَقِة ِنْصُف  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ النَّاِس ِنْصُف اْلَعْقِل، َوُحْسُن الس َؤاِل   هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِنْصُف اْلِعْلِم " 

 ف جدا. # قال المحقق: إسناده ضعي 
 

احْلَُسنْيِ   -  6149 أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  ْبُن ُسَهْيٍل،    احْلََسُن  ثَ نَا  َأمْحََد،  ْبُن  َأاَن َدْعَلُج  احْلَجَّاِج السَّا   ِبْشَراَن،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثَ نَا  ثَ نَا   ، ِمي 
، َعْن َأيِب اأْلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َعاَل  هللِا    ْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل َرُسولُ ُسَكنْيُ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ِإبْ َراِهيَم اْْلََجرِيِّ َصلَّى اَّللَّ

 َمِن اق َْتَصَد "  
َقى َعَلى َسَرٍف َكِثريٍ َوَرَواهُ َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ُسَكنْيِ وَ   زَاَد ِفيِه َواَل يَ ب ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ث َ   -  6150 َحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن ِفَراٍس، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الس وِسي ، ثَ نَا َكِثريُ بُو ِإسْ نَا أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أاََن أَ َوَحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: لَّى اَّللَُّ ِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ ٍد، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلُعَمِري ، ثَ نَا أَبُو َرْوٍق، َعِن الضَّحَّاِك، َعِن ابْ ْبُن ُعب َيْ 

 " َما َعاَل ُمْقَتِصٌد َقط  ".  
 َمِري  " قَاَل الشَّْيُخ: " َكَذا قَاَل َخاِلُد ْبُن يَزِيَد اْلعُ 

 فيه من لم أعرفه والحديث ضعيف # قال المحقق: إسناده 
 

أَ   -  6151 َأْخرَباََن  أَبُو َأمحَْ َوَقْد  أاََن  بْ بُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ،  ثَ نَا َد  الدَِّمْشِقي ،  ْبِن َعاِصٍم  َأمْحََد  ْبُن  ثَ نَا َجْعَفُر  احْلَاِفُظ، َحدَّ ُن َعِديٍّ 
ى   َصلَّ اِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل َرُسوُل هللاِ ْبِن َأيِب َماِلٍك، ثَ نَا أَبُو َرْوٍق، َعِن الضَّحَّ   ْزَرُق، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن يَزِيدَ ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اأْلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َعاَل ُمْقَتِصٌد َقط  "   اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعاِن ، ثَ نَا ِإْسَحاُق، ثَ نَ َوَأْخرَباََن أَبُ   -  6157 اُه،  ُجٍل ََسَّ ا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن رَ و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ثَُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َم: ُدِعَي ِإىَل طََعاٍم فَِإَذا اْلب َْيُت ُمظِْلٌم ُمَزوٌَّق، فَ َقاَم اِبْلبَاِب  َأنَّ حُمَمََّد ْبَن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر َحدَّ

  قَاَل: " َلْو َكاَن لَْواًن َواِحًدا "، ُثَّ اْنَصَرَف، َومَلْ َيْدُخْل اًن، ُثَّ َل: " َأْخَضُر َوَأمْحَُر " فَ َعدَّ أَْلَوا ُثَّ قَا
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َقِطعٌ   َوَهَذا ُمن ْ
 فيه جهالة والحديث مرسل ده # قال المحقق: إسنا

 

ْبُن َعْبِد هللِا الشَّاِفِعي ، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد    مَّدُ َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أاََن أَبُو َبْكٍر حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو احلُْ   -  6166
ْعُت َأاَب َجَْرَة، قَاَل: َسَِ ْبِن َكَذاٍل، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َبِشرٍي، ثَ نَ  ، قَاَل: َسَِ ْعُت اْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: قَاَل ا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْبِد اْلَكِرمِي الضَّال 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َأَخَذ َعِن هللِا ُسْبَحانَهُ َوتَ َعاىَل َأَداًب َحَسنًا، ِإذَ  صَ َرُسوُل هللاِ  ا َوسََّع َعَلْيِه َوسََّع َعَلى نَ ْفِسِه َوِإَذا  لَّى اَّللَّ
 َأْمَسَك َعَلْيِه أَْمَسَك ".  

 ْن قَ ْوِل احْلََسِن اْلَبْصِريِّ " َذا مِ ْيُخ: " َهَذا َحِديٌث ُمْنَكٌر، َورُِوَي هَ قَاَل الشَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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 وَهُوَ بَابٌ فِي الْحَثِّ عَلَى تَرْكِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ  شُعَبِ الْإمِيَانِ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ  
 

ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر،   ُن، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر النَّْحِوي ،َقطَّارَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل الْ َأخْ   -  6180
: قُ ْلنَا اَي َرُسوَل  ، قَالَ ْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ ةُ ْبُن َخاِلٍد، ان زَْيُد ْبُن َواِقٍد، َحدََّثِِن ُمِغيُث ْبُن َُسَيٍّ اأْلَْوزَاِعي ، عَ ان َصَدقَ 

  ،" الصَّاِدِق  َواللَِّساِن  اْلَمْخُموِم،  اْلَقْلِب  ُذو   " قَاَل:  النَّاِس؟  َخرْيُ  َمْن  اْلَقْلِب هللِا،  ُذو  َفَما  الصَّاِدَق،  َعَرف ْنَا  فَ َقْد  قُ ْلنَا: 
التَّ  ُهَو  قَاَل: "  ِفيِه وَ اْلَمْخُموِم؟  ِإُْثَ  اَل  الَِّذي  النَِّقي   َوَيُِب  اَل حَ ِقي   الد نْ يَا  َيْشنَأُ  الَِّذي  قَاَل: "  أَثَرِِه؟  َعَلى  َفَمْن  قُ ْلنَا:   ،" َسَد 

ن َ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اآْلِخَرَة "، قَالُوا: َما   ُ َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِفينَا ِإالَّ رَاِفٌع  أَثَرِِه قَاَل: " ُمْؤِمٌن يف ْعِرُف َهَذا  ٍق  ُخلُ ، َفَمْن َعَلى 
َا ِفينَا   َحَسٍن "، قَالُوا: َأمَّا َهِذِه فَِإنَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

احْلََسنِ   -  6181 أَبُو  ِإَْسَاِعيُل  َأْخرَباََن  َأاَن  بِب َْغَداَد،  ِبْشَراَن،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعِلي   ْبنُ   َأمْحَُد  ان  الصََّفاُر،  حُمَمٍَّد   ْبُن 
، قَاَل: َأْخرَبَِن أََنُس ْبُن َماِلكٍ َمْنصُ  ُ وٍر الرََّماِدي ، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، َأاَن َمْعَمٌر، َعِن الز ْهِريِّ ، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

قَاَل: َفطََلَع رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر تَ ْنُطُف حِلْي َُتهُ ِمْن    ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة "، رَُجلٌ طُْلُع َعَلْيُكُم اآْلَن ِمْن َهَذا اْلَفجِّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " يَ 
َماِل َفَسلََّم، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد، قَاَل النَِّب  َوُضوئِِه َوَقْد َعلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثلَ َق نَ ْعَلْيِه يف يَِدهِ الشِّ ، َفطََلَع الرَُّجُل َذِلكَ    َصلَّى اَّللَّ

النَِّب  َصلَّى   الثَّاِلُث قَاَل  اْلي َْوُم  اأْلُوىَل، فَ َلمَّا َكاَن  ِمْثِل َصرَّتِِه  ِمْثِل  َعَلى  الرَُّجُل َعَلى  أَْيًضا، َفطََلَع  َمَقالَِتِه  ِمْثَل  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَِبَعهُ َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، فَ َقاَل: ِإّنِ اَلَحْيُت َأيِب فَأَقْ َصلَّى  ِتِه اأْلُوىَل، فَ َلمَّا قَاَم النَِّب   َحالَ  َسْمُت َأْن اَل اَّللَّ

قَاَل أََنٌس: وََكاَن َعْبُد هللِا يَ ْعِِن اْبَن   َعْم "، ْتَِْضَي الثَّاَلُث فَ َعْلَت؟ قَاَل: " ن َ َأْدُخَل َعَلْيِه َثاَلًَث، فَِإْن رَأَْيَت َأْن تُ ْؤِوَيِِن إِلَْيَك َحّتَّ 
ف َ  قَاَل:  لَيَاٍل،  َثاَلَث  َمَعهُ  اَبَت  أَنَُّه:  َُيَدُِّث  اللَّْيِل،  َعْمرٍو  ِمَن  تَ َعاَرَض  ِإَذا  أَنَّهُ  َغرْيَ  ئًا  َشي ْ اللَّْيِل  ِمَن  يَ ُقوُم  يَ َرهُ  َعَلى َلْم  َوتَ َقلََّب 

َل: فَ َلمَّا َمَضِت الثَّاَلُث لَيَاٍل  هُ َحّتَّ يَ ُقوَم ِلَصاَلِة اْلَفْجِر َغرْيَ أَنَّهُ ِإَذا تَ َعارَّ ِمَن اللَّْيِل اَل يَ ُقوُل ِإالَّ َخرْيًا. قَاَكربََّ ِفَراِشِه ذََكَر هللَا، وَ 
ُ َعَلْيِه َضٌب وَ ، مَلْ َيُكْن بَ ْيِِن َوَبنْيَ َواِلِدي غَ وَِكْدُت َأْحَتِقُر َعَمُلُه، قُ ْلُت: اَي َعْبَد هللاِ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَل ِهْجَرٌة، َوَلِكِنِّ َسَِ

َعَليْ  اآْلَن  َيطُْلُع   " يَ ُقوُل:  َأنْ َوَسلََّم  فََأرَْدُت  َمرَّاٍت  الثَّاَلَث  أَْنَت  َفطََلْعَت   ،" اجْلَنَِّة  َأْهِل  ِمْن  رَُجٌل  َما ُكْم  فَأُْنِظَر  ِإلَْيَك،  آِوَي   
َأِجُد يف نَ ْفِسي َعَلى َأَحٍد ِمَن   َرَك تَ ْعَمُل َكِثرَي َعَمٍل، فَ َلمَّا َولَّْيُت َدَعاِن، فَ َقاَل: َما ُهَو ِإالَّ َما رَأَْيَت َغرْيَ َأّنِ اَل َلْم أَ َعَمُلَك ف َ 

ُه، فَ َقاَل َعْبُد هللاِ اْلُمْسِلِمنَي ِغشًّا، َواَل َأْحُسُدهُ َعَلى َخرْيٍ   َهِذِه الَّيِت بَ َلَغْت ِبَك َوِهَي الَّيِت اَل ُتطَاُق ". : ف َ َأْعطَاهُ هللاُ ِإايَّ
، قَاَل: َأْخرَبَِن أََنٌس، َوَرَواهُ اْبُن اْلُمبَاَرِك، عَ قَاَل الشَّْيُخ: " َهَكَذا قَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق، عَ  ْن َمْعَمٍر، فَ َقاَل: َعِن ْن َمْعَمٍر، َعِن الز ْهرِيِّ

، عَ   ٍس، َوَرَواهُ ُشَعْيُب ْبُن َأيِب مَحَْزَة، َعِن الز ْهِريِّ ْن أَنَ الز ْهِريِّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

اْبَن حُمَمَِّد ْبِن  ْعِِن   اْلُمَزِن ، بُِبَخاَرى، أاََن َعِليٌّ ي َ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللاِ َكَما َأْخربََ   -  6182
، قَ   ِعيَسى، ان احْلََكُم ْبُن اَنِفٍع أَبُو اْلَيَماِن، َأْخرَبَِن ُشَعْيٌب، ُم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَّهُ قَاَل: َعِن الز ْهِريِّ َثِِن َمْن، اَل َأَتَِّ اَل: َحدَّ
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َنَما َنَْ  ُ َعلَ بَ ي ْ اَلَة ُثَّ  َسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث بَِنْحِوِه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: فَِإَذا تَ َوضَّأَ َأْسَبَغ اْلُوُضوَء َوَأتَّ الصَّ ْيِه وَ ُن ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ٍم َوَثاَلَث لَيَاٍل اَل يَزِيُد َعَلى َأْصَبَح ُمْفِطًرا. قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو: فَ َرَمْقتُهُ َثاَلثََة أَ  َغرْيَ َأّنِ اَل َأَْسَْعهُ يَ ُقوُل ِإالَّ َخرْيًا َوذََكَر َذِلَك ايَّ

لُهُ َواَل َأْحُسُدهُ َخرْيًا  أَْيَت َغرْيَ َأّنِ اَل َأِجُد يف نَ ْفِسي ُسوًءا أِلََحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َواَل أَقَ وْ احْلَِديَث، َوقَاَل يف آِخرِِه َما ِهَي ِإالَّ َما رَ 
 ُه، قَاَل: فَ ُقْلُت: َهُؤاَلِء بَ َلْغَن ِبَك َوِهَي اَل أُِطيُق.  ِإايَّ َأْعطَاهُ هللاُ 

َعنِ  َخاِلٍد،  ْبُن  ُعَقْيُل  رََواهُ  َأيِب   وََكَذِلَك  ْبُن  َسْعُد  َفطََلَع  َمْتِنِه:  قَاَل يف  أَنَّهُ  َغرْيَ  اإْلِْسنَاِد،  ِمَن  الز ْهِريِّ يف  رَُجٌل  يَ ُقْل  مَلْ  َوقَّاٍص   
 َصارِ اأْلَنْ 

 جيد. قال المحقق: إسناده  #
 

رَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب، ان ُمَعاذُ يَ ْعِِن اْبَن َخاِلٍد، َأاَن َصاِلٌح، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أاََن َحاِجُب ْبُن َأمْحََد، ان َعْبُد ال  -  6183
ْبِن دِ  أَبِ ينَاٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا، عَ َعْمرِو  لََيطَْلَعنَّ  ْن  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: "   ُ يِه، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

هللِا ْبُن َعْمرٍو: َما   َعْبدُ  َدَخَل ِمْنُه. َفذََكَر احْلَِديَث، فَ َقالَ ُكْم رَُجٌل ِمْن َهَذا اْلبَاِب ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة "، َفَجاَءهُ َسْعُد ْبُن َماِلٍك، فَ َعَليْ 
َها َأاَن اِبلَِّذي أَنْ َتِهي َحّتَّ أاَُبَت َهَذا الرَُّجَل فَأُْنِظَر َعَمُلهُ َفذََكَر احلَْ  ِديَث يف ُدُخوِلِه َعَلْيِه، فَ َقاَل: فَ نَاَوَلِِن َعبَاَءًة فَاْضَطَجْعُت َعَلي ْ

َلهُ يبًا ِمْنُه، َوَجَعْلُت َأْرُمُقهُ يَ ْعِِن  َقرِ  ضَّأَ، َفَدَخَل   ُكلَّ َما تَ َعارَّ َسبََّح وََكربََّ َوَهلََّل َومحََِد هللاَ َحّتَّ ِإَذا َكاَن يف َوْجِه السََّحِر قَاَم فَ ت َوَ لَي ْ
ِمْن ِقَصارِِه َيْدُعو يف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ بَ ْعَد َواَل    ًة ِمَن اْلُمَفصَِّل لَْيَس ِمْن طَُواِلِه،اْلَمْسِجَد َفَصلَّى ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة اِبثْ َنيَتْ َعْشَرَة ُسورَ 

ا َأَِهَّنَا ِمْن َأْمِر  لد نْ يَا َحَسَنةً َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر، اللُهمَّ اْكِفنَا مَ التََّشه ِد َثاَلَث َدَعَواٍت، يَ ُقوُل: اللُهمَّ آتِنَا يف ا 
َوُدنْ يَ  َفذََكرَ ااَن،  آِخَرتِنَا  فَ رََغ.  ِإَذا  الشَّرِّ ُكلِِّه َحّتَّ  ِمَن  ِبَك  َوَأُعوذُ  اْْلرَْيِ ُكلِِّه  ِمَن  َنْسأَُلَك  ِإانَّ  َعَمَلهُ اللُهمَّ  اْسِتْقاَللِِه  احْلَِديَث يف   

 َحدٍ َعَلى أَ اَل: آُخُذ َمْضَجِعي َولَْيَس يف قَ ْلِب َوَعْوَدهُ ِإلَْيِه َثاَلًَث ِإىَل َأْن قَاَل: فَ قَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن يُوُسَف السََّلِمي ، ان حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف،    حْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ان َأمْحَدُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ا  -  6188
احْلَجَّاِج ي َ قَ  ااَل: ذََكَر ُسْفيَاُن، َعِن  ُ  ْعِِن  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ أََنِس ْبِن  ، َعْن  ْبَن فُ َراِفَصَة، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ
 اْلَقَدَر " َلْيِه َوَسلََّم: " َكاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفًرا، وََكاَد احْلََسُد َأْن يَ ْغِلَب عَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 َجْعَفٍر، ان َرْوُح ْبُن ِعبَاَدَة، ان ُشْعَبُة،  ْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ان ََيََْي ْبنُ أَ   - 6196
ْعُت ُمَعاذَ َعْن يَزِيَد الرِّْشِك، قَاَل ُشْعَبُة:  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى َة الْ قَ َرْأتُهُ َعَلْيِه، قَاَل: َسَِ ْعُت ِهَشاَم ْبَن َعاِمٍر، قَاَل: َسَِ َعَدِويََّة، قَاَلْت: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َُما اَنكِ اَّللَّ فََأوَُّْلَُما  ِمِهَمابَاِن َعِن احْلَقِّ َما َداَما َعَلى ُصَرايَ ُقوُل: " اَل َيَِل  ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر ُمْسِلًما فَ ْوَق َثاَلٍث، فَِإنَّ
ئًا َسب ََقهُ أِبَْلَفْي َكفَّارٍَة، فَِإْن َسلََّم َومَلْ يَ ُردَّ َعَلْيِه َساَلَمهُ رَدَّْت عَ  لَْيِه اْلَماَلِئَكةُ َورَدَّ َعَلى اآْلَخِر الشَّْيطَاُن فَِإْن َماََت َعَلى ُصَراِمِهَما  فَ ي ْ

 مَلْ َيَْتِمَعا يف اجْلَنَِّة أََبًدا " 
 رجاله ثقات. محقق: إسناده قال ال #
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ُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان ُشْعَبُة، َعْن يَزِيَد الرِّْشِك، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُونُ   -  6197
ْعُت ُمعَ  ُ َعَلْيِه  اأْلَنْ   اَذَة حُتَدُِّث، َعْن ِهَشاِم ْبِن َعاِمرٍ قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َصارِيِّ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُقهُ أِبَْلَفْي َكفَّالََّم قَاَل: " اَل َيَِل  ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَصارَِم َأَخاهُ " َفذََكَرُه، َغرْيَ أَنَّهُ  َوسَ  هُ فَِإْن َسلََّم َعَلْيِه فَ َلْم يَ ْقَبْل رٍَة لَ قَاَل: " َيُكوُن َسب ْ
 ُخاَل اجْلَنََّة "، َأْو قَاَل: " مَلْ َيَْتِمَعا يف اجْلَنَِّة " َساَلَمهُ َورَدَّ َعَلْيِه َساَلَمهُ "، َوقَاَل يف آِخرِِه: " مَلْ يَدْ 

 اله ثقات. رج# قال المحقق: إسناده 
 

 َمْعَمٌر، َعْن ُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصََّفاُر، ان َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، أانَ نْيِ بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ   -  6198
َأيِب َوقَّاٍص،   ْبُن  ْبِن َسْعٍد، ان َسْعُد  ِإْسَحاَق، َعْن ُعَمَر  ُ عَ َأيِب  اْلُمْسِلِم ُكْفٌر    َلْيهِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِقتَاُل  َوَسلََّم: " 

ٍم "  َوِسبَابُهُ ُفُسوٌق، َواَل َيَِل  ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر َأَخاهُ فَ ْوقَ   َثاَلثَِة أايَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بْ   -  6200  حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اأْلَْهَواِزي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن وِر ْبنُ ُن احْلََسِن اْلَقاِضي، أاََن أَبُو َمْنصُ َحدَّ
 هللِا ْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ُموَسى، ان َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب، َعْن ُكَلْيِب ْبِن َواِئٍل، َعْن َعْبدِ   اْلَعاَلءُ ْبنُ َعْبِد اْلَعزِيِز، ان أَبُو اجْلَْهمِ 

ُهَما َعَلى أَ  صَ هللاِ  لَْيَس يف َصْدِر َواِحٍد ِمن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاِفُح َأَخاهُ  تَ ت َفََّرْق أَْيِديِهَما َحّتَّ  لَّى اَّللَّ ِخيِه ِحَنٌة، مَلْ 
َْلَُما َما َمَضى ِمْن ذُ  يَ ْرِجْع ِإلَْيِه طَْرفُهُ َحّتَّ يَ ْغِفَر هللاُ  َرًة لَ نُوهِبَِما، َوَمْن نَظََر ِإىَل َأِخيِه َنظْ يَ ْغِفَر هللاُ  ْيَس يف قَ ْلِبِه َأْو َصْدرِِه ِحَنٌة مَلْ 

  ذُنُوهِبَِما " َْلَُما َما َمَضى ِمنْ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

حُمَمَّدُ   -  6204 َبْكٍر  أَبُو  اْلَمْنُصو   َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  َأمْحََد  ا ْبُن  َأمْحََد  ِري   ْبِن  ْبُن َحسَّاَن  حُمَمَُّد  َحاتٍِ  أَبُو  َأْخرَباََن  هِبَا  لن وقَاِن ، 
، وَ  اْلُمَعاىَف ِبَصْيَدا، ان ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اأْلَْزَرُق، ان أَبُو ُخَلْيٍد َوُهَو ُعت ْ اْلُبْسيِت ، ان حُمَمَُّد ْبنُ  ثَ ْواَبَن، اْبِن  َبةُ ْبُن مَحَّاٍد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َيطَِّلُع هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعْن أَبِيِه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َماِلِك ْبِن َُيَاِمَر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّ  ى اَّللَّ
َلِة النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن، فَ ي َْغفِ ِإىَل َخْلِقِه يف ال  ِميِع َخْلِقِه ِإالَّ ِلُمْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍن " ُر جلَِ لَّي ْ

 رجاله ثقات لكن مكحوال لم يلق مالك بن يخامر. # قال المحقق: إسناده 
 

ِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن َصاِلِح ، ان سَ حُمَمٍَّد الزَّْعَفَراِن   احْلََسُن ْبنُ  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أاََن أَبُو َسِعيٍد اأْلَْعَرايِب ، ان - 6205
ِه فَاِطَمَة، َعنْ  َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن احْلََسِن، َعْن أُمِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْبِن ُموَسى، َحدَّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  أَبِيَها، َعْن َعِليٍّ

 " لنَِّقُم ُكل َها َخاِسَرٌة َأْو ظَاِلَمٌة ا
 ضعيف. المحقق: إسناده  # قال
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َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، ِإْماَل  - 6228 ثَ نَا اإْلِ ًء َأاَن َحاِمُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا اْْلََرِوي ، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن  َحدَّ
  َعطَّاُر، ان ثَ ْوُر ْبُن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ٍم الْ ِد هللِا اْلَبْصِري ، ان َسِعيُد ْبُن َسالَّ َعبْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْسَتِعيُنوا َعَلى جَنَاِح احْلََواِئِج اِبْلِكْتَمانِ    "  َْلَا فَِإنَّ ُكلَّ ِذي نِْعَمٍة حَمُْسودٌ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف جدا. ال المحقق: إسناده # ق

 
  غَاِنِِ ْبِن مَح ويَِه الطَّوِيُل، ان أَبُو َعْبِد هللاِ   لسَّرَّاُج، أاََن اْلَقاِسُم ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو القاسم َعْبِد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ا  - 6229

َصنْيِ  َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَالَ ، ان  اْلبُوَشْنِجي ، ان َعْمُرو ْبُن احلُْ ، َعْن  الز ْهِريِّ ، َعِن  اأْلَْوزَاِعيِّ : قَاَل  حُمَمَُّد ْبُن ُعاَلثََة، َعِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َحَسَد َواَل َمَلَق ِإالَّ يف    طََلِب اْلِعْلِم " َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْسنَاُد َضِعيٌف َوَهَذا اَل َيِصح  َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َورُِوَي َأْوُجٌه ُكل َها َضِعيَفةٌ َذا اإْلِ قَاَل الشَّْيُخ: َوهَ 
 ضعيف جدا. ده # قال المحقق: إسنا
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  تَرْكِ الْوُقُوعِ فِيهَا مُ مِنْ ي تَحْرِيمِ أَعْرَاضِ الن اسِ وَمَا يَلْزَ الر ابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِ 
 

 

 

 عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئ ا بِسَبٍّ أَوْ غَيْرِهِ   فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ 
 

، ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ان ُسْفيَاُن، َعْن زاَِيِد ، ان أَ َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد  - 6234 بُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
أُ  َع  ِعاَلَقَة، َسَِ َعلَ ْبِن   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َيْسأَلُوَن  اأْلَْعَراَب  َشِهْدُت  يَ ُقوُل:  َشرِيٍك،  ْبَن  ُجنَاٌح يف  َساَمَة  نَا  َعَلي ْ َهْل  َوَسلََّم  َكَذا؟  ْيِه 

ئًا َفَذِلَك الَّ  ِذي َحَرٌج "، قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َما َخرْيُ َما  فَ َقاَل: " ِعبَاَد هللِا، َوَضَع هللاُ احْلََرَج ِإالَّ َمِن اْقرَتََض ِمْن ِعْرِض َأِخيِه َشي ْ
 ٌن " يُ ْعَطى اْلَعْبُد؟ قَاَل: " ُخُلٌق َحسَ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن  أَ   -  6239 حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسُن  َأاَن  اْلُمْقرُِئ،  َعِليٍّ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  يَ ْعُقوَب ْخرَباََن  ْبُن  يُوُسُف  ان  ِإْسَحاَق، 
رِي، َعْن ِعيَاِض ْبِن مَحَّاٍد، قَاَل: َعْبِد  طَّاُن، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن يَزِيَد ْبِن  اْلَقاِضي، ان َعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، َأاَن ِعْمَراُن اْلقَ  خِّ هللِا ْبِن الشِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْست َبَّاِن َشْيطَااَنِن يَ ت َ اَي َرُسوَل هللِا الرَُّجُل َيُسب ِِن؟ قَالَ  قُ ْلُت: َهاتَ َراِن َويَ َتَكاَذاَبِن "، : فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اْلُمْست َبَّاِن َما قَااَل: فَ َعَلى اْلبَاِدِئ َأْن اَل يَ ت ََعدَّى ِبَّ َوِإنَّ النَّ   اْلَمظُْلومُ َصلَّى اَّللَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

، ان حُمَمَّ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َعنْ   -  6244  َعْبِد السَّاَلِم، ان ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، ان النَّْضُر ْبُن  ُد ْبنُ َأيِب زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيِّ
َنةُ ْبُن َعْبِد الرَّ  ْعُت َأيِب َُيَدُِّث، َعْن َأيِب َبْكَرَة، قَاَل: قَاَل َرسُ ُِشَْيٍل، ان ُعي َي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ مْحَِن اْلَغطََفاِن ، قَاَل: َسَِ : وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا بَ ْغُيُكْم َعَلى أَنْ ُفِسُكمْ " اَل   [ 23{ ]يونس:  تَ ْبِغ، َواَل َتُكْن اَبِغيًا "، فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }ِإَّنَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

، َأاَن أَ   -  6248 فَاِرٍس، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، قَاَل: قَاَل يل    ْبنُ َأمْحَدَ بُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ، ان أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي 
، ان َمْرُحوٌم، َسَِ  َع ِباَلَل ْبَن َأيِب حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَنَّ بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن َع َسْهَل اأْلَْعَرايِبَّ، َعْن َأيِب اْلَولِيِد َمْوىَل لُِقَرْيٍش، َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اَل يَ ْبِغي َعَلى النَّاِس ِإالَّ َوَلُد بَِغيٌّ أَْو ِفيِه ِعرْ النَِّبِّ   ٌق ِمْنهُ "  َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

مٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطي  هِبَا، ان  بُو حمَُ ْعُقوَب اْلَفِقيُه، اِبلطَّاِبرَاَن، ان أَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ي َ   -  6249
ِإَْسَاِعي ، ان  ُمِغريََة،  السَّاِجي  زََكرايَّ َأيِب، َعْن  َثِِن  ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ ُمْعَتِمُر  اأْلَيِْلي ، ان  ْبُن َحْفٍص  ْبِن  ُل  َعِن الشَّْعِب ، َعْن َعْبِد هللِا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " لَْيَس اْلُمْؤِمُن اِبلطَّعَّاِن، َواَل اِبللَِّعا  ْمرٍو،عَ   ِن، َواَل اْلَفاِحِش، َواَل اْلَبِذيِء " َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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َلِحيِِن ،   ُد ْبنُ ْبُن َأمْحََد ْبُن َعْبَداَن، َأاَن َأمحَْ  َأْخرَباََن َعِلي   - 6250 ُعب َْيٍد، ان ُموَسى ْبُن َهارُوَن الط وِسي ، ان ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق السَّي ْ
َْلِيَعةَ  اْبُن  ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: قَ ان  ْبِن راََبٍح، َعْن ُعْقَبَة  يَزِيَد، َعْن َعِليِّ  ْبِن  احْلَاِرِث  َعَلْيِه  ، َعِن   ُ َم: " َوَسلَّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َدْيٍن، َأْو بِت َْقَوى، وََكَفى اِبلرَُّجِل َأنَّ َيُكوَن بذيئًا  أَْنَساِبُكْم َهِذِه لَْيَسْت حِبَْسٍب َعَلى َأَحٍد ُكل ُكْم بَ ُنو آَدَم لَْيَس أِلََحٍد َفْضٌل ِإالَّ بِ 
 فَاِحًشا ِبَِياًل " 

 حسن.حقق: إسناده # قال الم
 

نْيِ، ان أَبُو اْلَيَماِن،  هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن قرقوٍب النَِّماُر، هِبَْمَداَن، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلُسَ   َعْبدِ   َأْخرَباََن أَبُو  -  6253
ْوَفُل ْبُن ُمَساِحٍق، َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َثِِن ن َ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، َحدَّ َأْخرَبَِن ُشَعْيُب ْبُن َأيِب مَحَْزَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  " اَل تُ ْؤُذوا ُمْسِلًما ِبَشْتِم َكاِفٍر "  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن ُموَسى، ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضِل الصَّاِئُغ، ان آَدُم، ان مَُّد بْ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحمَُ َأْخربََ   -  6255
ُعمَ  َعِليِّ أَبُو  َعْن  َضْمَرَة،  ْبِن  َعاِصِم  َعْن  اْْلَْمَداِن ،  ِإْسَحاَق  َأيِب  َعْن  اْلب َزَّاُز،  لِلنَّ   َر  }قُولُوا  قَاَل:  طَاِلٍب،  َأيِب  ُحسْ ْبِن  نًا{ اِس 

 [ قَاَل: " يَ ْعِِن النَّاَس ُكلَُّهْم " 83]البقرة:  
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

 ْبُن َحكَّامُ ِم، ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أاََن  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد السَّاَل َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  6270
ِس ْبِن َعبَّاٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما  َسْلٍم الرَّاِزي  وََكاَن ثَِقًة، ان أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزي ، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنٍس، َعْن قَ يْ 

ْرِك اَتََُّذوا َهِذهِ   [، اآْليََة،102قرة:  َكنْيِ بِبَاِبَل َهارُوَت َوَمارُوَت{ ]البأُْنِزَل َعَلى اْلَملَ  قَاَل: ِإنَّ النَّاَس بَ ْعَد آَدَم َوقَ ُعوا يف الشِّ
َقُهْم،  َت َخْلوَن: رَب َّنَا َخَلْقَت ِعبَاَدَك َوَأْحَسنْ وا َغرْيَ هللِا َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل: َفَجَعَلِت اْلَماَلِئَكةُ يَْدُعوَن َعَلْيِهْم، َويَ ُقولُ اأْلَْصنَاَم، َوَعَبدُ 

َعلَ  َيْدُعوَن  اللُهمَّ  اللُهمَّ  َغرْيََك،  َوَعَبُدوا  فَ َعَصْوَك  رِْزقَ ُهْم  فََأْحَسْنَت  .  َوَرزَق ْت َُهْم   . ُْم يف.  ِإنَّ َوتَ َعاىَل:  تَ بَاَرَك  َْلُُم هللاُ  فَ َقاَل  ْيِهْم، 
ِبْطُهَما ِإىَل اأْلَْرِض، فَآُمُرُِهَا َوأَْنَاُِهَا "، فَاْختَارُوا َهارُوَت َوَمارُوَت. . قَاَل:  أُهْ َنُْم. قَاَل: " اْختَارُوا ِمْنُكُم اثْ َننْيِ َفَجَعُلوا اَل يَ ْعُذرُو 

اِبْلمَ َوذََكَر   َوَوقَ َعا  َوانْ َتَشيَا،  اْْلَْمَر،  ِفيِه َشراَِب  ِفيِهَما، َوقَاَل  ِبطُولِِه  اللَّ احْلَِديَث  الن َّْفَس، وََكثُ َر  َوقَ َتاَل  َوَبنْيَ  َغُط فِ ْرَأِة،  ن َُهَما  بَ ي ْ يَما 
أَنْ َزَل هللاُ   َفِفي َذِلَك  يَ ْعَماَلِن  َوَما  إِلَْيِهَما  فَ َنظَُروا  ِلَمْن يف اْلَماَلِئَكِة،  َوَيْست َْغِفُروَن  حِبَْمِد رهبِِّْم  ُيَسبُِّحوَن  }َواْلَماَلِئَكةُ  َوَجلَّ:  َعزَّ 

 ْعَد َذِلَك اْلَماَلِئَكةُ يَ ْعَذرُوَن َأْهَل اأْلَْرِض َويَْدُعوَن َْلُمْ َعَل ب َ [، اآْليََة، قَاَل: َفجَ 5أْلَْرِض{ ]الشورى:  ا
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ان ُعَمُر ْبُن وُنَس،  ْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، ان ُشَرْيُح ْبُن يُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر، ان جَ   -  6274
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َلمَّا َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ   َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ا َعَلى َخِطيَئٍة َفَدَعا َعَلْيِه، ُثَّ أَْبَصَر َعْبًدا َعَلى َخِطيَئٍة َفَدَعا َعَلْيِه فََأْوَحى   َعْبدً َمَلُكوَت السََّمَواِت َواأْلَْرِض أَْبَصرَ   رََأى ِإبْ َراِهيمُ 
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َثاَلٍث: ِإمَّا َأْن َعَلى    فَِإّنِ َأْو قَاَل: فَِإنََّك ِمْن َعْبِدي َوَجلَّ: اَي ِإبْ َراِهيُم، ِإنََّك َعْبٌد ُمْسَتَجاُب الدَّْعَوِة، َفاَل َتدُْع َعَلىَأَحٍد  هللا َعزَّ 
 فَأَتُوَب َعَلْيِه، َوِإمَّا َأْن يَ ت ََوىلَّ فَِإنَّ َجَهنََّم ِمْن َورَائِِه "  ُأْخرَِج ِمْن ُصْلِبِه ُذرِّيًَّة يَ ْعُبُدوَنِِن، َوِإمَّا َأْن يَ تُوَب يف آِخِر ُعُمرِهِ 

 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 
 

بْ   -  6279 َعِلي   َأمحَْ َأْخرَباََن  إِ ُن  ان  َشاَذاُن،  ان  اأْلَْزَرُق،  اْلَفَرِج  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  َأاَن  َعْبَداَن،  ْبِن  َعِن َد  ْسَرائِيُل، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ت َ   اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  وا اْلُمْسِلِمنَي، َواَل تَ ُرد وا اْْلَِديََّة،  ْغتَابُ َصلَّى اَّللَّ

 َواَل َتْضرِبُوا اْلُمْسِلِمنَي "
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َوةَ   -  6280 َحي ْ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  َأاَن  َحازٍِم،  أَبُو  َأمْحََد    َأْخرَباََن  ْبُن  َجْعَفُر  أاََن  نَ اْلَورَّاُق،  ْبُن ْبِن  احْلَُسنْيُ  ان  ْصٍر، 
ح، ا  َمْنُصوٍر،  َسِعيٍد  أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلُمَثَنَّ  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ََيََْي  زََكرايَّ  أَبُو  ان  حُمَمٍَّد،  ْبُن  َزجْنََوْيِه  ان  ْلُمَؤذُِّن، 

 مْحَِن، َعْن ِشْبٍل، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َنظََر َرُسوُل هللاِ  الرَّ ْيَسابُوِري ، قَااَل: ان َحْفُص ْبُن َعْبدِ الن َّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَكْعَبِة، فَ َقاَل: " َما َأْعظََم ُحْرَمَتِك "، َويف  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسوُل هللاِ  رَِوايَِة َأيِب َحازٍِم َلمَّا َنظََر رَ َصلَّى اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

ِمْنِك َأْعظََم ُحْرَمَتِك، َولَْلُمْؤِمُن َأْعظَُم ُحْرَمةَ ِعْنَد هللِا ِمْنِك، ِإنَّ هللاَ َحرََّم  ِإىَل اْلَكْعَبِة، قَاَل: " َمْرَحبًا ِبِك ِمْن بَ ْيٍت َما َأْعظََمِك وَ 
 : َدَمُه، َوَمالَُه، َوَأَن يَُظنَّ ِبِه َظنَّ السَّْوِء " َثاَلَثً  َواِحَدًة َوَحرََّم ِمَن اْلُمْؤِمنِ 

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُ َأخْ   -  6281 ان  قَااَل:  احْلََسِن،  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوَب، ان  رَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  ْبُن  احْلَسَ و  ُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُمْكَرٍم، ان أَبُو النَّْضِر، ان أَبُو ُسَهْيٍل، ان ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ  ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َم ُجْرًما ِمَن السَّاِرِق "، َورُوِّينَا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ِمْن قَ ْولِِه َغرْيَ َمْرفُوعٍ  َأْعظَ  َُتَْمٍة َمْن ُهَو بَِريٌء، َحّتَّ َيُكونَ اَل يَ َزاُل اْلَمْسُروُق يف 
 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس

 

َماَن ْبِن َصاِلٍح، ان َأيِب، ان اْبُن ُن ُعثْ ُن حُمَمٍَّد اْلب َْغَداِدي ، ان ََيََْي بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد بْ   -  6282
ُ   لرَّمْحَِن ْبِن َأيِب احْلَُسنْيِ َأْخرَبَُه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل هللاِ َْلِيَعَة، َحدََّثِِن اْبُن َعْجاَلَن، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعْبِد ا َصلَّى اَّللَّ

أَنَّهُ  َوَسلََّم،  بَ   قَاَل:  َعَلْيِه  اِبلنَِّميَمِة  اْلَمشَّاُؤوَن  ِشَرارَُكُم  َوِإنَّ  هِبِْم،  رُُؤوا ذُِكَر هللاُ  ِإَذا  الَِّذيَن  ِخيَارَُكُم  لِْلرُبَآِء "  اْلبَاُغوَن  اأْلَِحبَِّة  نْيَ 
 اْلَعَنَت " 

 فيه وبقية رجاله ثقات، والحديث حسن. فيه ابن لهيعة متكلم # قال المحقق: إسناده 
يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، أاََن أَبُو اْلَيَماِن، اَن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر النَّْحِوي ، ان  َأْخربََ   - 6284

ُ  َثِِن   َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب احْلَُسنْيِ، َحدَّ َأْخرَبَِن ُشَعْيُب ْبُن َأيِب مَحَْزَة، َعنْ  نَ ْوَفُل ْبُن ُمَساِحٍق، َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
، َوِإنَّ هَ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَ  طََعَها َمْن قَ ِذِه الرَِّحَم َشْجَنٌة ِمَن الرَّمْحَِن، فَ اَل: " ِمْن َأْرََب الّراَِب ااِلْسِتطَاَلةُ يف ِعْرِض اْلُمْسِلِم ِبَغرْيِ َحقٍّ

 َحرََّم هللاُ َعَلْيِه اجْلَنََّة " 
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 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
ْبنُ   -  6285 حُمَمَِّد  أَبُو  انَأْخرَباََن  احْلََسِن،  ْبُن  ُموَسى  فَ ْرَضٍخ، ان  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  أاََن  يُوُسَف،  حُمَمٍَّد     ْبُن  َسِعيُد 

، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َمَة ََيََْي ْبُن َواِضٍح، ان َعمَّاُر ْبُن أََنٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكةُ بُو َسلَ اجْلَْرِمي ، ان أَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحاِبهِ  هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم. قَاَل: " فَِإنَّ َأْرََب الّراَِب ِعْنَد هللِا  الُوا: : " َأْخرِبُوِن َما َأْرََب الّراَِب؟ " قَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

الْ  اْسِتْحاَلُل ِعْرِض  َما اكْ َعزَّ َوَجلَّ  بَِغرْيِ  َواْلُمْؤِمنَاِت  يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي  اْحَتَمُلوا هُبْتَااًن َوإِ ُمْسِلِم، ُثَّ قَ َرَأ: }َوالَِّذيَن  َْثًا  َتَسُبوا فَ َقِد 
 [ "  58ُمِبينًا{ ]األحزاب: 

َا َماُم َأمْحَُد: " َوَجْدُت يف ِكتَايِب: َعمَّاَر ْبَن أََنٍس، فَِإَّنَّ   ُهَو، ِعْمَراُن ْبُن أََنٍس أَبُو أََنٍس اْلَمكِّي  " ِذْكُرهُ اْلُبَخاِري  يف التَّارِيِخ،  قَاَل اإْلِ
َوا ْبِن  ََيََْي  َعْن  ٍم،  َأيِب َسالَّ اِضٍح، َسَِ َعْن  َعِن  رُفَ ْيٍع،  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َوَرَواهُ  َعَلْيِه،  يُ تَاَبُع  اَل  اْلُبَخارِي :  قَاَل  ِعْمَراَن.  َأيِب َع  ْبِن 

 ح  ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الرَّاِهِب، َعْن َكْعٍب ِمْن قَ ْوِلِه َوُهَو َأصَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

رَاِفٍع، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن ُعَمَر أَبُو أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان حُمَمَُّد ْبُن  رَبانَ َأخْ  - 6289
ْعُت الن  ْعمَ  َعاِن ، قَاَل: َسَِ َع طَاوًسا، يَ ُقو ِإْسَحاَق الصَّن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: "  ُل اْبنُ اَن، يَ ُقوَل: إِنَّهُ َسَِ  َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ابَ  ُعوَن  َوَسب ْ نَ يٌِّف  الّراَِب  َوِدْرَهمُ ِإنَّ  اإْلِْساَلِم،  يف  أُمَّهُ  أََتى  َمْن  ِمْثُل  الّراَِب،  ِمَن  اَباًب  َأْهَوُنُنَّ  عِ   اًب  اْنِتَهاُك  الّراَِب  َوَأْخَبُث  ْرِض الّراَِب 
 ُمْسِلِم، َواْنِتَهاُك ُحْرَمِتِه " الْ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
زِيَد، َعْن أََنٍس:   َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان الرَّبِيُع، َعْن يَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، ان  -  6296

اَم النَّاُس، فَ َلمَّا َأْمَسْوا َجَعَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَمَر النَّاَس َأْن َيُصوُموا يَ ْوًما، َواَل يُ ْفِطَرنَّ َأَحٌد َحّتَّ آِذَن َلُه، َفصَ اَّللَُّ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى
ُ عَ  ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُمنْ   َلْيِه َوَسلََّم،الرَُّجُل يَِيءُ  اْلي َ فَ ي َُقوُل: ظَلَْلُت  َلهُ َحّتَّ َجاءَ ُذ  ْوِم َصائًِما فَْأَذْن يل َفْْلُْفِطْر، فَ يَْأَذُن 

َل ، فَ َقاَرا فََأْعَرَض َعْنُه، ُثَّ َعاَد ِإلَْيهِ فَ تَاَتنْيِ ِمْن َأْهِلَك ظَلَّتَا ُمْنُذ اْلي َْوِم َصائَِمَتنْيِ، فَْأَذْن َْلَُما فَ ْلتُ ْفطِ  رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َصاَمتَا، وََكْيَف َصاَم َمْن ِظلَّ َيَُْكُل حُلُوَم   النَّاِس، اْذَهْب َفُمْرُِهَا ِإْن َكانَ تَا َصائَِمَتنْيِ َأْن  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُهَما َعَلَقًة َعَلقَ َيْسَتِقيئَا، فَ َفَعلتَا فَ َقاءَ  ُ َعَلْيِه ًة "، ْت ُكل  َواِحَدٍة ِمن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: فََأْخرَبَُه، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُهَما النَّاُر "   َوَسلََّم: " َلْو َماتَ تَا َأْو بَِقيَا ِفيِهَما أَلََكَلت ْ

 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد
ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، َحدَّ اْلُمقْ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسنِ   -  6303 ثَ نَا حُمَمَُّد  ِرُئ، َحدَّثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُمْقرُِئ، َحدَّ

َمْنصُ  ْبِن  َعبَّاِد  َعْن  َبْكٍر،  ْبُن  اْلُمَثَنَّ  َبْكٍر، َحدَّثَ نَا  َأيِب  َعبَّاٍس،ْبُن  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َأِو  َأنَّ    وٍر،  الظ ْهِر  َصَليَّا َصاَلَة  رَُجَلنْيِ 
اَّللَُّ  َصلَّى  النَِّب   َقَضى  فَ َلمَّا  َصائَِمنْيِ،  وََكااَن  يف اْلَعْصِر  َواْمِضيَا  َوَصاَلَتُكَما  ُوُضوءَُكَما  َأِعيَدا   " قَاَل:  الصَّاَلُة،  َوَسلََّم  َعَلْيِه     

ُتْم ُفاَلاًن " قَااَل  َصْوِمُكَما َواْقِضيَاهُ يَ ْوًما آَخَر "،  : ملَ اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " اْغت َب ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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، قَااَل: أاََن أَبُو ُعَمَر ْبُن َمطٍَر، انَأْخرَباََن أَبُو    -  6304 ، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي، أَ ِإبْ َراِهيمُ   قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي  و  اَن أَبُ  ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس،  ُمَعاِويََة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َحسَّاِن ْبِن خُمَاِرٍق، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: أَق ْب ََلِت اْمَرأَ  ٌة َقِصريٌَة َوالنَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَ قَاَلْت: فََأَشْرُت ِبِِهبَْ  ت ََها "،  ْيِه وَ اِمي ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلَقْد اْغت َب ْ  َسلََّم، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
مَ َهَذا ُمْرَسٌل َبنْيَ   َحسَّاٍن، َوَعاِئَشَة َوُهَو َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ

 ا. حسن إال أن فيه انقطاع# قال المحقق: إسناده 
احْلَُسنْيِ عَ   -  6305 أَبُو  بْ َأْخرَباََن  َعْبِد هللاِ ِلي   ْبُن  َعْمُرو  ُعْثَماَن  أَبُو  أاََن  اْلُمَؤمَِّل،  َحفْ   ُن  ْبُن  ُعَمُر  َحْفٍص  أَبُو  ٍص اْلَبْصِري ، ان 

ْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َمْيُمونَةَ  ْبِن عَ   ةُ ْبُن َعمَّاٍر، َعْن طرِق ْبِن اْلَقاِسمِ السََّمْرقَ ْنِدي  َسَنَة َسْبٍع َوِستِّنَي َوِمائَ َتنْيِ، ان أَبُو ُحَذيْ َفَة، ان ِعْكرِمَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَلْت: قَاَل يل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َمْيُمونََة، تَ َعوَِّذي اِبهلِل ِمْن َعذَ َمْواَلِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اِب اْلَقرْبِ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َواْلب َْوَل " هُ حَلَقٌّ؟ قَاَل: " نَ َعْم اَي َمْيُمونَُة، َوِإنَّ ِمْن َأَشدِّ َعَذاِب اْلَقرْبِ اَي َمْيُمونَةُ اْلِغيَبةَ ، َوِإنَّ "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

ُقوَب، ان ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أاََن ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن ُن يَ عْ اِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  6306
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِإْسَرائِيَل، َعِن اأْلَْعَمِش، َعنْ  فَ َهاَجْت رِيٌح ُمْنِتَنٌة، فَ َقاَل: "    َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  َما َهَذا؟ " قَالُوا: اَل. قَاَل: " قَ ْوٌم ِمَن اْلُمنَاِفِقنَي اْغتَابُوا أاَُنًسا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي "  ْدرُونَ أَتَ 
َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " َأَمَر َمْن أََمَرهُ ِبَِِعاَدِة اْلُوُضوِء َوالصَّاَل قَ  ا ُهَو اِبلتَّْكِفرِي ِلَما َمَضى ِمَن  ِإَّنََّ ِة اِبْلَغْيِب، َأْو َأَذى اْلُمْسِلِمنَي اَل اإْلِ

 الذَّْنِب َوهللاُ َأْعَلُم " 
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ْمَساُر، ان َحاِمُد ْبُن حَمُْمودٍ يُِّد أَبُو احْلََسِن ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، أاََن احْلََسُن ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْنصُ ان السَّ  - 6307 ِرُئ،  اْلُمقْ  وٍر السِّ
ْبِن َوْرَداَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَُجاًل قَاَم ِمْن ِعْنِد    ان ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازِي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد اأْلَْنَصاِري ، َعْن ُموَسى

اَّللَُّ  َصلَّى  بَ ْعُضُهْم:  النَِّبِّ  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  َأعْ   ُفاَلانً َما  ِإِذ   َجَز  الرَُّجَل  َأَكْلُتُم   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل 
ُتمُ   وهُ " اْغت َب ْ
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ََيََْي ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل: َأان َعِلي  ْبُن    : قُرَِئ َعَلى، قَالَ َق، َأاَن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحا   -  6308
ْبُن الصَّبَّاِح، عَ  اْلُمَثَنَّ  َأاَن  ْبِن َجَبٍل، قَاَل: ذُِكَر رَ َعاِصٍم،  ُمَعاِذ  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن  ُشَعْيٍب، َعْن  ْبِن  النَِّبِّ ْن َعْمرِو  ُجٌل ِعْنَد 

ُ َعلَ  ُتُم الرَّ ْيِه وَ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْغت َب ْ ُجَل " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َما قُ ْلنَا َسلََّم، فَ َقالُوا: َما َأْعَجَزهُ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َس ِفيِه فَ َقْد هَبَت ُموهُ " ِإالَّ َما ِفيِه. قَاَل: " َلْو قُ ْلُتْم َما لَيْ 
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ُد ْبُن َهارُوَن احْلَْضَرِمي ، ان َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ أَبُو َجْعَفٍر  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأاَن َواِلِدي، أاََن أَبُو َحاِمٍد حُمَمَّ  -  6310
ِعيسَ  اْلَقاِسِم،اْلبَاِهِلي ، ان  ْبُن  َرْوُح  ان  ُشَعْيٍب،  ْبُن  مَ   ى  َعَلْيِه َعْن   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اْلَورَّاِق،  طٍَر 
ىَل أَْلٍف،  اَئٍة إِ ًرا، َوِمْن َعْشٍر ِإىَل ِمائٍَة، َوِمْن مِ لَهُ هِبَا َعشْ   هللاَ فَِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا قَاَل: ُسْبَحاَن هللِا َوحِبَْمِدِه َكَتَب هللاُ   َوَسلََّم: " اذُْكُروا

َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللِا فَ َقْد َحادَّ هللاَ يف َأْمرِِه، َوَمْن َأَعاَن   َوَمْن زَاَد زَاُدهُ هللاُ، َوَمِن اْست َْغَفَر َغَفَر هللاُ َلُه، َوَمْن َحاَلْت َشَفاَعُتهُ ُدونَ 
ْن َقَذَف ُمْؤِمنًا أَْو ُمْؤِمَنًة َحَبَسهُ هللاُ يف رَْدَغِة اْْلَبَاِل َحّتَّ َيَِْتَ اِبْلَمْخَرِج،  ، َومَ رْيِ ِعْلٍم، فَ َقْد اَبَء ِبَسَخٍط ِمَن هللاِ َعَلى ُخُصوَمٍة ِبغَ 

 ْن َماَت َوَعَلْيِه َدْيٌن اق ُْتصَّ ِمْن َحَسنَاتِِه لَْيَس، ُثَّ ِدينَاٌر َوِدْرَهٌم "َومَ 
 حسن.المحقق: إسناده # قال 

 

ِد ْبِن زَْيٍد، ان اْلُمَثَنَّ ِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبُن اْلُمَؤمَِّل، ان ُعَمُر ْبُن يُوُنَس اْلَيَماِمي ، ان َعاِصُم ْبُن حُمَمَّ بُو َعبْ َأْخرَباََن أَ   -  6311
اْبِن عُ  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  اْلَورَّاُق،  َمطٌَر  زَْيٍد، ان  اَّللَُّ ْبُن  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  رَُجاًل  عَ َمَر،  يَ ْرِمي  رَُجٍل  ِمْن  َما  َوَسلََّم: "  َلْيِه 

َها اِبْلَمْخَرِج " ِبَكِلَمٍة َيُسبَّهُ ِإالَّ َحَبَسهُ هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَا  َمِة يف ِطيَنِة اْْلَبَاِل َحّتَّ َيَِْتَ ِمن ْ
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احلَْ   -  6315 هللِا  َعْبِد  أَبُو  الصَّْيَداَلِن ،اِفظُ َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  أاََن  َعْبدِ   ،  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  يَ ْعُقوَب  أَبُو  هللِا ان   
إِبْ َراِهيُم   ان  اْلُمبَاَرِك،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  حُمَمٍَّد  أَبُو  أاََن  االص نَاحِبِي ،  اْلَغِسيُل  اأْلَْنَصاِري   ِإْسَحاَق  قَ ْزَعةَ  ْلب َْغدَ ْبُن  ْبُن  احْلََسُن  ان  اِدي ، 

، ح، َوَأْخرَباََن أَبُ اْلبَاِهِلي ، ان َأْسبَاُط ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: وان أَبُو رََجاٍء اْْلُرَ  و َعْبِد  اَساِن ، َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن َسِعيٍد، َعِن اجْلَُرْيِريِّ
 ِخَداٍش، ان َأْسبَاُط ْبُن  مَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َأيِب َحيََّة اْلبطاِئي ، ان َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َمْعِقٍل، ان حُمَمَُّد ْبنُ ٍر حمَُ هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َبكْ 

، َعْن َأيِب َنضْ حُمَمٍَّد، ان أَبُو رََجاٍء اْْلَُراَساِن ، َعْن َعبَّاِد ْبِن كَ  َعْن َأيِب َسْعٍد، َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَااَل: قَاَل  َرَة،  ِثرٍي، َعِن اجْلَُرْيِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َن الّزاَِن؟ قَاَل: " ِإنَّ الرَُّجَل  " اْلِغيَبةُ َأَشد  ِمَن الّزاَِن "، قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا وََكْيَف اْلِغيَبةُ َأَشد  مِ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْغِفُر َلُه، َوِإنَّ َصاِحَب اْلغِ ِن ف َ لَي َزْ  يَبِة اَل يُ ْغَفُر لَهُ َحّتَّ يَ ْغِفَرَها لَهُ َصاِحُبهُ ي َُتوُب فَ ي َُتوُب هللاُ َعَلْيِه ". َويف رَِوايَِة مَحَْزَة " فَ ي َُتوُب فَ ي َ
  َسِعيٍد َوْحَدهُ " ْن َأيِب ْكُر َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، ذََكَرهُ عَ " " لَْيَس يف رَِوايَِة ِإْسَحاَق ذِ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
، ان ِعيَسى ْبُن حُمَمٍَّد، ان اْلَعبَّاُس ْبُن ُمْصَعٍب، ان َأمْحَُد بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن   - 6316 ُن حُمَمَِّد ْبِن  أَبُو الن َّْيَسابُوِريِّ

، عَ  يٍل أَبُو َحاتٍِ ، َعْن رَُجٍل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَّ ْن َسلَ جَِ ْجِزيِّ ُ َعَلْيِه َمَة، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، َعْن َعْبِد هللِا السِّ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
  لَهُ تَ ْوبٌَة "  لَْيسَ اِحَب الّزاَِن يَ تُوُب، َوَصاِحَب اْلِغيَبةِ َوَسلََّم قَاَل: " اْلِغيَبةُ َأَشد  ِمَن الّزاَِن، فَِإنَّ صَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
وٍب يُل ْبُن حُمَمٍَّد الصََّفاُر، ان احْلََسُن ْبُن اْلَفْضِل ْبِن السَّْمِح، ان ِغيَاُث ْبُن َكل  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أاََن ِإَْسَاعِ   -  6317

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ يُ ْبِغُض ا  َة ْبنِ اْلُكويف ، ان ُمطَرُِّف ْبُن ََسُرَ  ْلب َْيَت اللَِّحَم ُجْنُدٍب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يُ ْغتَاُب ِفيِه النَّاُس "   "، َفَسأَْلُت ُمطَّرِفًا َما يَ ْعِِن اِبْلب َْيِت اللَِّحِم؟ قَاَل: " الَِّذي
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَ   -  6318 ُجٍل َبنْيَ َيَدْي َحجَّاٍم َوَذِلَك يف رََمَضاَن َوُِهَا  َوِبِِْسنَاِدِه َعْن أَبِيِه، قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ا ََمُْهوٌل " اٌث َهذَ ْفطََر احْلَجَّاُم َواْلَمْحُجوُم ". " ِغيَ يَ ْغتَااَبِن رَُجاًل، فَ َقاَل: " أَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن درستويِه، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان أَبُو َصاِلٍح،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأانَ   -  6319

َثِِن َخاِلُد ْبُن  َحدَّ  ، ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ِعيَسى ْبِن ِهاَلٍل الصََّديفِّ يَزِيدَ َثِِن اللَّْيُث، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ   ااًب، ُثَّ َأْحَقااًب، ُثَّ مَيُوُت َوهللاُ  َأْحقَ   قَاَل: " ِإنَّ اْلَعْبَد يَ ْلَبُث ُمْؤِمنًاَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

أَ  َأْحَقااًب، ُثَّ  يَ ْلَبُث  اْلَعْبَد  َوِإنَّ  َساِخٌط،  لِلنَّاِس َكاَن  َعَلْيِه  َلمَّازًا  َِهَّازًا  َماَت  َوَمْن  رَاٍض،  َعْنهُ  مَيُوُت َوهللاُ  يَ ْوَم  ْحَقااًب، ُثَّ  َعاَلَمُتهُ 
  َعَلى اْْلُْرطُوِم ِمْن َعَلى الشََّفَتنْيِ " هُ هللاُ اْلِقيَاَمِة َأْن َيِسمَ 

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
أَبُو  -  6326 ْبنُ   َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  احْلََسِن، قَااَل: ان  ْبُن  َوَأمْحَُد  احْلَاِفُظ،  بَِقيَّةُ َعْبِد هللِا  َبَة، ان  أَبُو ُعت ْ يَ ْعُقوَب، ان  ، ان   

اْلمقران ، قَاَل: قَاَل َرُسو سَ  ْبِن َسْعٍد  ِه رَاِشِد  ْبِن َخاِلٍد، َعْن َعمِّ َلمَّا  ِعيُد ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َسْعِد  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
تُ َقطَُّع جُ  ِبرَِجاٍل  َمَرْرُت  اَنٍر، فَ ُقْلتُ ُعرَِج يِب  ِمْن  ِِبََقارِيَض  َمْن  ُلوُدُهْم  يَ ت ََزي َُّنونَ :  َمَرْرُت   َهُؤاَلِء؟ قَاَل: الَِّذيَن  لِلّزِيَنِة. قَاَل: " ُثَّ 

ُمْنِِتِ الّرِيِح، َفسَ  ِنَساءٌ ُكنَّ َِبُبٍّ  َأْصَواًَت َشِديَدًة، فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء اَي ِجرْبِيُل؟ فَ َقاَل:  ِفيِه  َويَ ْفَعْلَن مَ ِمْعُت  لِلّزِيَنِة،  ا اَل   يَ ت ََزيَّنَّ 
ِجرْبِيُل؟ قَاَل: َهُؤاَلِء اْلَغمَّازَاُت النَّمَّازَاُت َوَذِلَك    َيَِل  َْلُنَّ، ُثَّ َمَرْرُت َعَلى ِنَساٍء َورَِجاٍل ُمَعلَِّقنَي بَِثْديِهنَّ، فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء ايَ 

 [ "  1: }َوْيٌل ِلُكلِّ ُِهََزٍة لَُمَزٍة{ ]اْلمزة  قَ ْوُل هللِا َعزَّ َوَجلَّ:
 َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد َرَويْ نَاهُ َمْوُصواًل ِفيَما َمَضى 

 ضعيف مرسل. # قال المحقق: إسناده 
، أاََن بَاَركِ ان َعْبَداُن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن اْلمُ   أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان احْلََسُن ْبُن َحِليٍم اْلَمْرَوِزي ، أاََن أَبُو اْلموجِه،  َأْخرَبانَ   -  6327

أَ  تَ ْلِمُزوا  َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل  قَ ْوِلِه  َعبَّاٍس، يف  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َمْوُدوٍد،  يَْطُعُن  11نْ ُفَسُكْم{ ]احلجرات:  أَبُو  اَل  قَاَل: "   ،]
 بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض " 
 ضعيف. ه # قال المحقق: إسناد

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  6333 ْبُن َعْبِد احلَْ  احلَْ َأْخرَباََن  اْلَمِلِك  اأْلََصم ، ان َعْبُد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان  ِميِد، ان اِفُظ، َوحُمَمَُّد 
ُ عَ  نَّاِس يُ ْفَتُح أَلََحِدِهْم اَبٌب يف  اِبلَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلُمْست َْهزِِئنيَ َرْوٌح، ان اْلُمبَاَرُك، َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اْلبَاُب ِمْن  ِه، َوِإَذا َجاَء أُْغِلَق ُدونَهُ َفَما يَ َزاُل َكَذِلَك َحّتَّ ِإنَّ َأَحَدُهْم يُ ْفَتُح َلهُ اجْلَنَِّة، فَ يُ َقاُل َلُه: َهُلمَّ َهُلمَّ، فَ َيِجيءُ ِبَكْرِبِه َوَغمِّ 
اَيِس " اُل لَ أَبْ َواِب اجْلَنَِّة، فَ يُ قَ   ُه: َهُلمَّ َفَما َيَْتِيِه ِمَن اإْلِ

 حسن والحديث مرسل. # قال المحقق: إسناده 
ِر  َجْعفَ   ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن ُجَبرْيٍ، َعنْ   ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان اْلَمْعَمِري ، ان َكِثرُي ْبنُ   َأْخرَبان َعِلي    -  6337
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، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ْنظُُر َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَقَذاِة يف َعنْيِ ْبِن بُ ْرقَاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ
 اَل: َكِلَمٌة يف َعْيِنهِ َأِخيِه َويَ ْنَسى "، قَ 
 سن.حسناده # قال المحقق: إ

ي ، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُمَعاِويََة اْلُعْتِب ، ان ََيََْي ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصرِ  - 6343
ُ َعَلْيِه ْت قُ ْلاللَّْيُث،. . . اْمَرأٌَة، فَ َلمَّا َخَرجَ   بَُكرْيٍ، َحدََّثِِن  ُت بَِيِدي َهَكَذا اَي َرُسوَل هللِا: َما أَْقَصَرَها فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نَا اْمَرأٌَة. . . َأظُن هُ  َوَسلََّم:   َلَها فَ َقاَل َل َذي ْ قَاَل: فَ َلمَّا َخَرَجْت، قُ ْلُت: َما َأْطوَ " اْغت َْبِتيَها قُوِمي فَ َتَحلَِّليَها "، قَاَل: َوَدَخَلْت َعَلي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْغت َْبتِيَها فَ ُقوِمي فَ َتَحلَِّليَها ".   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
، أاََن أَبُو َجْعَفٍر الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُ   -  6345 اِدي ، َأان َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان  ب َْغدَ وُسَف الس وِسي 

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن أَ حُمَمَُّد ْبُن َأيِب نُ َعْيٍم اْلَواِسِطي ، ان وَهْيُب ْبُن خَ  يِب ُهَريْ َرَة، اِلٍد، ان الن  ْعَماُن ْبُن رَاِشٍد، َعِن الز ْهِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأْرََب الّراَِب اْسِتطَاَلةُ اْلَمْرِء يف ِعْرِض َأِخيِه " قَاَل َعِليٌّ:َصلَّى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  مَلْ يَ ُقْل َأَحٌد َعِن الز ْهِريِّ  اَّللَّ

 ِإالَّ الن  ْعَمانُ  يف َهَذا احْلَِديِث، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ 
 سن.ح# قال المحقق: إسناده 

ُ َعَلْيِه َوِبِِْسنَاِدِه أاََن َمْعَمٌر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن زَْيِد ْبِن أَُشيَِّع: َأنَّ رَُجاًل َكاَن َيشْ   -  6349 ِتُم أاََب َبْكٍر َوَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َتِصُر ِمْنهُ قَاَم النَِّب  َوَسلََّم َجاِلٌس، فَ َلمَّا َذَهَب أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَم إِلَْيِه أَبُو َبْكٍر، قَاَل: َشَتَمِِن فَ َلمَّا َذَهْبُت  َصلَّ بُو َبْكٍر يَ ن ْ ى اَّللَّ

 ُقْمُت "ِه قُْمَت، فَ َقاَل: " ِإنَّ اْلَمَلَك َكاَن َمَعَك فَ َلمَّا َذَهْبَت ِلرَتُدَّ َعَلْيِه قَاَم ف َ َأرُد  َعَليْ 
 . رجاله موثقون # قال المحقق: إسناده 

الط وِسي ،  -  6369 أَي وَب  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ان  الر وْذاَبِري ،  َعِليٍّ  أَبُو  ان   أانَ   َأْخرَباََن  هللِا،  ُعب َْيُد  ان  الرَّاِزي ،  َحاتٍِ  أَبُو 
ُعب َ  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  قَاَل:  ِإْسَرائِيُل،  ُحَذيْ َفَة،  َعْن  َعْمرٍو،  ْبِن  َغرْيِِهْم،  َكاَن يف ْيِد  ِإىَل  يَ ْعُدُهْم  مَلْ  َأْهِلي  َعَلى  َذَرٌب  ِلَساِن   

ُ َعَلْيهِ    هللاَ ُكلَّ يَ ْوٍم ِمائََة َمرٍَّة؟ "  َوَسلََّم: فَ َقاَل: " أَْيَن أَْنَت ِمَن ااِلْسِتْغَفاِر اَي ُحَذيْ َفُة، ِإّنِ أَلَْست َْغِفرُ َفَسأَْلُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
 "[ َسْبِعيَن َمرهةً  ( بلفظ "3817]الحديث في سنن ابن ماجه ) فيه مجهول.قق: إسناده ال المح# ق

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َفذََكْرُت أِلَيِب بُ ْرَدَة، َوَأيِب َبْكٍر اْبَِنْ َأيِب ُموَسى، فَ َقااَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ   قَاَل أَبُو ِإْسَحاَق:  -  6370  َصلَّى اَّللَّ
، ان اْبُن َأيِب َمْرمَيَ،    ْست َْغِفُر ُكلَّ يَ ْوٍم ِمائََة ُمرٍَّة، َأْست َْغِفُر هللاَ َوأَتُوُب إِلَْيِه " َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبنُ  أَلَ ِإّنِ  ُعْقَبَة، َأاَن احْلَُسنْيُ، َأاَن أَبُو َحاتٍِ

ُ َعَلْيِه يِب ِإسْ ْعَفٍر، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن أَ ان حُمَمَُّد ْبُن جَ  َحاَق، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة ْبِن َأيِب ُموَسى، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 بَِنْحِوِه.  َوَسلََّم 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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 اصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَز  وَجَلَّ وَتَرْكِ الرِّيَاءِ ي إِخْلَ ونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُ 
 

 

احْلََسُن ْبُن َعِليِّ   ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ   -  6389
هللِا ُسوُل  هللِا ُهَو اْبُن ُموَسى، ان َقطَِريٌّ اْْلَشَّاُب، َعْن َعْبِد اْلَواِرِث، َعْن َمْوىَل أََنٍس، قَاَل: قَاَل أََنٌس: قَاَل رَ   ب َْيدُ ْبِن َعفَّاَن، ان عُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقيَاَمةِ  وَن هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َخاِلًصا، َوِفْرَقٌة يَ ْعُبُدوَن هللاَ  يَ ْعُبدُ َصاَرْت أُمَّيِت َثاَلَث ِفَرٍق: ِفْرقٌَة    َصلَّى اَّللَّ
ِبِه   ُيِصيُبوَن  يَ ْعُبُدوَن هللاَ  َوِفْرَقٌة  راَِيًء،  َوَجلَّ  لِلد  َعزَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  يَ َعُبُد هللاَ  لِلَِّذي َكاَن  فَ ي َُقوُل  قَاَل:  َما ُدنْ يَا.  َوَجاَليل،  بِِعزَِّت  نْ يَا: 

ِبِعبَ َأرَْدتَ  بِِه    اْنطَِلُقوا  ِإلَْيِه،  تَ ْرِجُع  َواَل  َما َجَْعَت  َفُعَك  يَ ن ْ اَل  َجَرَم،  اَل  فَ ي َُقوُل:  نْ يَا.  الد  فَ ي َُقوُل:  ا اَدِت؟  َويَ ُقوُل  ِإىَل  قَاَل:  لنَّاِر، 
َا َكاَنْت ِعبَاَدُتَك الَّيِت ُكْنَت تُ َراِئي ِت؟ قَ ِعزَِّت َوَجاَليل، َما َأرَْدَت ِبِعبَادَ لِلَِّذي يَ َعُبُد هللاَ َعزَّ َوَجلَّ راَِيًء: بِ  اَل: الّراَِيَء. قَاَل: يَ ُقوُل: ِإَّنَّ
َها َشْيٌء، وَ  َفُعَك اْلي َْوَم اْنطَِلُقوا بِِه ِإىَل النَّاِر، قَاَل: َويَ ُقولُ هِبَا اَل َيْصَعُد ِإيَلَّ ِمن ْ ًصا: ِبِعزَِّت   َخالِ لِلَِّذي َكاَن يَ َعُبُد هللاَ َعزَّ َوَجلَّ  اَل يَ ن ْ

ُبُدَك لَِوْجِهَك َوِلَداِرَك، قَاَل: َصَدَق َعْبِدي َوَجاَليل، َما َأرَْدَت بِِعبَاَدِت؟ فَ ي َُقوُل: ِبِعزَِّتَك َوَجاَلِلَك، أَلَْنَت أَْعَلُم ِبِه ِمِنِّ ُكْنُت َأعْ 
  اجْلَنَِّة " اْنطَِلُقوا بِِه ِإىَل 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق  َعْبِد هللِا الشَّاِفعِ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر احْلَمَّاِمي  اْلُمْقِرُئ، ان حُمَمَُّد ْبنُ   -  6390
ثَ نَاهُ َجْعَفُر  اْْلُرَ  اأْلَْزِدي ، ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد  احْلَْريِب ، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي  اَساِن ، ان َعْمُرو ْبُن زُرَارََة، ح، قَاَل أَبُو َبْكٍر الشَّاِفِعي : َحدَّ

هُ َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد  ْفُظ لَ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َواللَّ َعْمُرو ْبُن زُرَارََة الن َّْيَسابُوِري ، ان أَبُو ُجنَاَدَة، ح، َوَأْخربََ ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْراَييِب ، ان 
ُد ْبُن ُقْطِن ْبِن إِبْ َراِهيَم،ْبُن َداُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َوَجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ا يف   حْلَُسنْيِ ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َوُمَسدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  و ْبُن  َجَاَعٍة آَخرِيَن، قَالُوا: ان َعْمرُ  َثَمَة، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ زُرَارََة، ان أَبُو ُجنَاَدَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َخي ْ
اَّللَُّ  ِإىَل َصلَّى  النَّاِس  بِنَاٍس  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  يُ ْؤَمُر   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  ِمن ْ   َدنَ ْوا  ِإَذا  اجْلَنَِّة َحّتَّ  ِمَن  وَ   ِإىَل  َها  َونَظَُروا  رَاِئَحت ََها،  اْست َْنَشُقوا 

لَ  ِفيَها، فَ ي َُقولُوَن: اَي رَب َّنَا،  أِلَْهِلَها  َأَعدَّ هللاُ  َوِإىَل َما  النَّاَر قَ ْبَل َأنْ ُقُصورَِها  الث َّ   ْو أَْدَخْلت َنَا  َأرَيْ ت َنَا ِمَن  َما  َوَما َأْعَدْدَت  تُرِيَ نَا  َواِب 
ُتْم ِإَذا َخَلْوتُْ يِب اَبَرْزُْتُوِن اِبْلَعِظيِم، َوِإَذا َلِقيتُُم النَّاَس َلِقيتُ   ،ْهَونَ اَن أَ ِفيَها أِلُولَِئَك كَ  ُموُهْم خُمِْبِتنَي، َومَلْ قَاَل: َذاَك َأرَْدُت ِبُكْم، ُكن ْ

 يَم َمَع َما ُحرِْمتُْم ِمَن الث ََّواِب " اأْلَلِ وا يل فَاْلي َْوَم أُِذيُقُكُم اْلَعَذاَب جتلوِن، َوتَ رَْكُتْم لِلنَّاِس َومَلْ َترْتُكُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُف ْبُن ُموَسى، ان ََيََْي ْبُن َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبُن ِدينَاٍر اْلَعْدُل، ان يُوسُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو  -  6394
ْرَداِء، َعْن َرُسوِل هللِا صَ ان بَقِ  ُعْثَماَن، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، لَّى ايَُّة، َعْن َساَلِم ْبِن َصَدَقَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأْسَلَم، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب الدَّ َّللَّ

بْ َقاَء َعَلى اْلَعَمِل َأشَ  رِّ ُيَضعَُّف َمُل الْ د  ِمَن اْلَعَمِل، ِإنَّ الرَُّجَل لَي َعْ قَاَل: " ِإنَّ اإْلِ َعَمَل فَ ُيْكَتُب َلهُ َعَمٌل َصاِلٌح َمْعُموٌل بِِه يف السِّ
اُل  يَ زَ مُيَْحى ِبَضِعيِف َأْجرِِه ُكلِِّه، ُثَّ اَل اُن َحّتَّ َيْذُكَرهُ لِلنَّاِس َويُ ْعِلَنهُ فَ ُتْكَتَب َعاَلنِي َُتُه، وَ َأْجُرهُ َسْبِعنَي ِضْعًفا، َفاَل يَ َزاُل ِبِه الشَّْيطَ 
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اْلَعاَل  ِمَن  يُْذَكَر َوَُيَْمَد َعَلْيِه فَ ُيْمَحى  َأْن  لِلنَّاِس الثَّانَِيَة، َوَيُِب   َيْذُكَرهُ  اْمُرٌؤ َصاَن نِ ِبِه الشَّْيطَاُن َحّتَّ  َويُْكَتَب راَِيًء، فَاتَِّق هللاَ  َيِة 
  َعْن ُشُيوِخِه اْلَمْجُهوِلنَي َوهللاُ َأْعَلُم " ِقيَّةَ ّراَِيَء ِشْرٌك ". " َهَذا ِمْن أَف َْراِد بَ ِديَنُه، َوِإنَّ ال 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  ْيِهْم، و َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو ِقَراَءًة َعلَ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ   -  6396
ثَ نَا اإْلَِماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  ْبُن يَ ْعُقوَب، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  ُسَلْيَماَن، ِإْماَلًء، قَالُوا ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد    َوَحدَّ

للَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن اْْلَاِد، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو َمْوىَل اْلُمطَِّلِب، َعْن أاََن ا َأيِب َوُشَعْيُب ْبُن اللَّْيِث، قَااَل:  َعْبِد احْلََكِم، ان
، َعْن أَ  ُ َعَلْيِه َوسَ َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأاَن َأْغََن الش رََكاِء  ُقوُل:لََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ ُسْبَحانَهُ ي َ يِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َسَِ

ْرِك، َمْن َعِمَل يل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِه َغرْيِي فَأاََن ِمْنهُ بَِريٌء َوُهَو لِلَِّذي عَ   ِمَلهُ " َعِن الشِّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

اأْلَْسَفاِطي ، ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان ُحْجُر   ْيٍد، ان َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلِ ُن ُعب َ  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ  - 6401
ْبَن ْمَرو  ا قَ َتَل َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َمْرَواَن عَ  ْبُن َعْوٍف وََكاَن َعاِمَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: َلمَّ ْبُن احْلَاِرِث اْلَغسَّاِن ، ان َعْبُد هللاِ 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى قَ   َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، قَاَل ِبْشُر ْبُن َعْقَربََة: اَي َأاَب اْلَيَماِن: َقِد اْحَتْجُت ِإىَل َكاَلِمَك فَ ُقْم فَ َتَكلَّْم، اَل: ِإّنِ َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ   يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْوِقَف راَِيٍء َوَُسَْعٍة "، َوقَاَل: َعْن َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر، بشُر  َفهُ هللاُ ْن َوَقَف َمْوِقَف راَِيٍء َوَُسَْعٍة َوق َّ اَّللَّ

 ْبُن َعْقَربَةَ 
 رجاله ثقات. اده # قال المحقق: إسن

 

َوَأْخرَباََن    ُن يَ ْعُقوَب، ان أَبُو ُأَساَمَة، ان أَبُو نُ َعْيٍم،اِس بْ مَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحمَُ   - 6402
فِ  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسُن  حُمَمٍَّد  ْبنُ أَبُو  ُعَمُر  َحْفٍص  أَبُو  َأاَن  احْلََراِم،  اْلَمْسِجِد  ِِبَكََّة يف  َعْبِد   َراٍس  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  حُمَمَِّد 

ُ عَ ِن بْ الرَّمحَْ  َوَسلََّم، ان أَبُو احْلََسِن    َلْيهِ ِن َعْمرِو ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َصْفَواَن ْبِن أَُميََّة َصاِحِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َأيِب ُعب َْيَدَة َفذََكَر الّراَِيَء، فَ َقاَل: َويف  َة، قَ َعْيٍم، ان اأْلَْعَمُش، ان َعْمُرو ْبُن ُمرَّ َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان أَبُو ن ُ 

 هللِا َرُسولُ    َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرٍو، يَ ُقوُل: قَالَ ْيَدَة َفذََكَر الّراَِيَء، فَ َقاَل َشْيٌخ يُْكََن َأاَب يَزِيَد، َسَِْعتُ رَِوايَِة َأيِب ُأَساَمَة: ُكنَّا ِعْنَد َأيِب ُعب َ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ََسََّع النَّاَس ِبَعَمِلِه ََسََّع هللاُ َساِمَع َخْلِقِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، وَ   صغََّرهُ َوَحقََّرهُ " َصلَّى اَّللَّ

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
ُن احْلََسِن قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ان ُمَعاِويَةُ ْبُن  ُد بْ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمحَْ َأْخربََ   -  6403

، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، قَاَل:  َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإسْ  َوِعْنَدهُ َشْيٌخ يُْكََن هللِا، ُكْنُت ِعْنَد َأيِب ُعب َْيَدَة ْبِن َعْبِد َحاَق اْلَفَزارِيِّ
ْعُت  َأاَب َعْمرٍو َكَذا، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َوَعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر َوِهَُ  ََثِن، فَ َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َسَِ ا يَ َتَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ قُ َرُسوَل هللاِ  ِبِه َساِمَع َخْلِقِه َوَصغََّرهُ َوَحقََّرهُ "، فَ َبَكى اْبُن ُعَمَر ". َوَرَواهُ وُل: "   َصلَّى اَّللَّ َمْن ََسََّع هللاُ ََسََّع هللاُ 
عْ ِد احْلَِميِد، َعِن اأْلَْعَمِش، َوقَاَل أَبُو يَزِيَد، َوَرَواهُ ُشْعَبةُ َجرِيُر ْبُن َعبْ   اًل يف بَ ْيِت َأيِب ُعب َْيَدةَ ُت رَجُ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، قَاَل: َسَِ
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 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
ِد اْلَوهَّاِب، ان َعْبُد هللِا ْبُن  َماَن ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِري ، ان أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعبْ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو ُعثْ   -  6404

ْعُت َرسُ َد اْلمُ يَزِي  ارِيَّ، قَاَل: َسَِ ْعُت َأاَب ِهْنٍد الدَّ َثِِن َمْكُحوٌل، قَاَل: َسَِ َوُة، َعْن َأيِب َصْخٍر، َحدَّ ُ َعَلْيِه وَل هللاِ ْقرُِئ، ان َحي ْ  َصلَّى اَّللَّ
 ََسََّع " َمِة وَ أَْو َُسَْعٍة رَااَي هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَا َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن قَاَم َمَقاَم راَِيءٍ 
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َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ان زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، ان َعْبُد   َسُن ْبنُ َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان احلَْ   -  6405
نَا اْلغُ اْلَمكِّ    ْبُن زَْيِد ْبِن َوْرقَاَء اْْلَُزاِعي  هللاِ  ثَ نَا    اَلَم،ي ، قَاَل: أَتَ ْيُت الز ْهِريَّ ِِبًَِن فَاْجَتَمْعنَا َعَلْيِه فَأََمَر بِنَا، َفطُرِْداَن ُثَّ َأْرَسَل ِإلَي ْ َفَحدَّ

ْعُت َعبَّاَد ْبَن َْتِيٍم، َعْن عَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّىالز ْهِري ، قَاَل: َسَِ ِه، قَاَل: َسَِ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَي نَ َعااَي اْلَعَرِب، اَي نَ َعااَي  اَّللَُّ   مِّ
 اَيُء، َوالشَّْهَوةُ اْْلَِفيَّةُ " اْلَعَرِب َثاَلًَث، ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الرِّ 
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َأانَ َأخْ   -  6406 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُ رَباََن  ِعيَسى   ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلب َْغَداِدي ، ان  حُمَمٍَّد  ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر  و 
،الصَّغَاِن ، ان ِإسْ  َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن ِري ،  مْحَِن الّزَِماِري ، ان ُسْفيَاُن الث َّوْ ان َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّ  َحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن جوِثيٍّ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  ِه،  َعمِّ َعْن  َْتِيٍم،  ْبِن  َعبَّاِد  َعْن   ، َما  الز ْهِريِّ َأْخَوَف  ِإنَّ  َمرَّاٍت،  َثاَلَث  اْلَعَرِب  نَ َعااَي  اَي  قَاَل: "  َم 
 "   -يَ ْعِِن الّزاَِن  -ةُ اْْلَِفيَّةُ شَّْهوَ َأَخاُف َعَلْيُكْم بَ ْعِدي الّراَِيُء، َوال
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 ْبِن َعفَّاَن، ان زَْيُد ْبُن  ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ   ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبنُ  - 6411
َدَخَل عَ ، ان عَ احْلُبَابِ  أَنَّهُ  َأْوٍس،  ْبِن  اْلِكْنِدي ، َعْن َشدَّاِد  ْبُن َنِسيٍّ  اْلَبْصِري ، ان ُعبَاَدةُ  ْبُن زَْيٍد  هُ    َلْيهِ ْبُد اْلَواِحِد  َوُهَو يف ُمَصالَّ

ْعُتهُ ِمْن َرُسوِل هللاِ يُ ْبِكي، َفِقيَل لَُه: َما يُ ْبِكيَك؟ فَ َقاَل: َحدِ  ْعُت  َصلَّ يٌث ذََكْرتُهُ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفِقيَل َلُه: َوَما ُهَو؟ قَاَل: َسَِ ى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّنِ أَ  ْرَك َوالشَّْهَوَة اْْلَِفيَّةَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، أََو ُتْشِركُ  ََتَوَُّف َعَلى أُمَّيِت ِمْن بَ ْعِدي الشِّ

ُْم اَل يَ ْعُبُدوَن َِشًْسا، َواَل َقَمًرا، َواَل َحَجًرا، َواَل َوثَ نًا، وَ أُمَّ  يُ َراُؤوَن أبَِْعَماِْلِْم "، قُ ْلُت: اَي َلِكْن ُتَك ِمْن بَ ْعِدَك؟ قَاَل: " اَي َشدَّاُد، ِإنَّ
 ا فَ تُ ْعَرُض َلهُ َشْهَوٌة ِمْن َشَهَواتِِه، فَ يُ َواِقُع َشْهَوتَهُ َوَيدَُع َصْوَمهُ " َصائِمً  اْْلَِفيَُّة؟ قَاَل: " ُيْصِبُح َأَحُدُهمْ  َرُسوَل هللِا، َوَما الشَّْهَوةُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن َعْمُرو ْبُن   الزِّ َشرِيٍك، ان اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ان َأيِب   نِ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيِد بْ َأْخربََ   -  6412 اَنِد، َوَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأْخَوَف َما  َأيِب َعْمرٍو، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيٍد، َأنَّ َرُسولَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْرُك اأْلَْصَغُر " قَالَ َأخَ  ْرُك اأْلَْصَغُر؟ قَاَل: " الّراَِيُء، ِإنَّ هللاَ يَ ُقوُل يَ ْوَم ُيَاِزي اْلِعبَاَد أبَِْعَماِْلِِم: اْذَهُبوا ِإىلَ : َومَ اُف َعَلْيُكُم الشِّ   ا الشِّ
نْ يَا فَاْنظُُروا َهْل جتَُِدوَن ِعْنَدهُ الَّذِ  ُتْم تُ َراُءوَن يف الد   ْم َجَزاًء أَْو َخرْيًا " يَن ُكن ْ
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، ان ُسْفيَاُن، َعْن ُمِغريََة، َعْن َأيِب  ان اْلِفْراَييِب    َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َزَّاُز، ان أَبُو اأْلَْزَهِر،  -  6414
َعِة َوالن ْصَرِة، َوالتَّْمِكنِي  ى اَّللَُّ ِن َكْعٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ اْلَعالَِيِة، َعْن ُأيبَِّ بْ  ْر َهِذِه اأْلُمََّة اِبلسَّنَاِء َوالّرِف ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َبشِّ

ِلَمْن عَ  اأْلَْرِض  اآْلِخرَ يف  يف  لَهُ  َيُكْن  مَلْ  نْ يَا،  لِلد  اآْلِخَرِة  َعَمَل  ُهْم  ِمن ْ ْبُن  ِمَل  حُمَمَُّد  َرَواهُ  ". َكَذا  َنِصيٌب  َعِن   يُوُسفَ ِة  اْلِفْراَييِب ، 
اْْلَُراَساِنِّ  اْلُمِغريَِة  َعِن   ، الث َّْورِيِّ َعِن  َوَغرْيُُه،  احْلُبَاِب،  ْبُن  زَْيُد  َوَرَواهُ   . . الث َّْورِيِّ ُأيبٍَّ َعْن  اْلَعالَِيِة،  َأيِب  َعْن  أََنٍس،  ْبِن  الرَّبِيِع  َعِن   ، 

 
ْبُن    -  6415 حُمَمَِّد  أَبُو  احْلُبَاِب، ان يُوُسفَ َأْخرَباََنهُ  ْبُن  زَْيُد  َعفَّاَن، ان  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ان   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  َأاَن   ،

 الَِيةِ َرُه، َوَرَواهُ قَبِيَصُة، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن أَي وَب، َعْن َأيِب اْلعَ ُسْفيَاُن، َفذَكَ 
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ْبنُ َأْخربََ   -  6416 َحْفُص  ان  الطَّرَبَاِن ،  اْلَقاِسِم  أَبُو  أاََن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ُسْفيَا  اَنهُ  ان  قَِبيَصُة،  ان  َأيِب  ُعَمَر،  َعْن  ُن، 
ْر َهِذِه اأْلُمََّة اِبلت َّْيِسرِي، َوالسَّنَاِء،  َعَليْ   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ أَي وَب، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعبٍ  ِه َوَسلََّم: " َبشِّ
َعِة يف الدِّيِن، َوالتَّْمِكنِي يف اْلِباَلِد، وَ  نْ يَاَوالّرِف ْ ُهْم َعَماًل ِبَعَمِل اآْلِخَرِة لِلد  فَ َلْيَس لَهُ يف اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب    النَّْصِر، َفَمْن َعِمَل ِمن ْ

  ." 
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ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان ْتَْ   -  6417 َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن، ان  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن َعْرَعَرَة، ان َأْخرَباََن َعِلي   ِإبْ َراِهيُم  ْبُن غَاِلٍب، ان  تَاٌم حُمَمَُّد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ُيَاءُ أبَِْعَماِل َبِِن آَدَم ِعْمرَ   أَبُو  ِرُث ْبُن َغسَّاَن أَبُو َغسَّاَن، اناحْلَا اَن اجْلَْوِن ، ان أََنٌس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

هللِا َما َعِلْمنَا ِإالَّ َخرْيًا. قَاَل: وَن: وَ ي َُقوُل: ُخُذوا َوأَْلُقوا َهَذا، فَ ي َُقولُ نْيَ يََدِي هللِا تَ َعاىَل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة يف ُصُحٍف خُمَتََّمٍة، ف َ فَ ُيَصب  بَ 
 ِإنَّ َعَمُلهُ َكاَن ِلَغرْيِي، َوِإّنِ اَل أَق َْبُل ِإالَّ َما ابْ ُتِغَي ِبِه َوْجِهي " 
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، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ِن طَرْ ِث ْبِن َغسَّاَن، َويف َحِديِث َْتِيِم بْ َكَذِلَك َرَواهُ َجَاَعٌة، َعِن احْلَارِ  َفَة، َعِن الضَّحَّاِك ْبِن قَ ْيٍس اْلِفْهِريِّ
وَ  َعزَّ  ِإنَّ هللاَ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ ُهوَ َصلَّى  َشرِيًكا  َمِعي  َأْشَرَك  َفَمْن  َشرِيٍك،  َخرْيُ  َأاَن  يَ ُقوُل:  النَّاُس، َجلَّ  أَي  َها  اَي  ِلَشرِيِكي،   

َا لِلرَِّحِم، فَ َلْيَس   ْعَماَلُكْم َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ، اَل يَ ْقَبُل ِإالَّ َما ُأْخِلَص َلُه، َواَل تَ ُقولُوا َهَذا َّللَِّ ُصوا أَ َأْخلِ  َولِلرَِّحِم، فَِإنَّ
هَ  ِمن ْ َوَجلَّ  َعزَّ  وَ َّللَِِّ  َّللَِِّ  َهِذِه  تَ ُقولُوا  َواَل  َشْيٌء،  ". لُِوُجو ا  َشْيٌء  َها  ِمن ْ َّللَِِّ  لَْيَس  ِلُوُجوِهُكْم  َا  فَِإنَّ  ِهُكْم، 

 
اْلَفِقيُه، أانَ   -  6418 احْلَاِرِث  َبْكِر ْبُن  أَبُو  ْبُن َصاِعدٍ   َأْخرَباََن  ْبُن ُعَمَر، ان ََيََْي  بْ   َعِلي   يَ ْعُقوَب الصَّْيَديل ، َوَجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد  ِن 

َثِِن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن رُفَ ْيٍع، َوَغرْيُُه، َعْن َْتِيٍم، َعْن طََرَفةَ َراِهي قَااَل: ان ِإب ْ   َرهُ  َفذَكَ ُم ْبُن َمشٍر، ان َعِبيَدةُ ْبُن مُحَْيٍد، َحدَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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و اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، ان ُعْثَماُن ْبُن ان أَبُ   حْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل:َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا  -  6423
، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسولَ ُعَمَر، ان ُشْعَبُة، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ُمرِ  ، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ هللِا، ِإنَّ َأيِب َكاَن يَ ْقِري    يِّ ْبِن َقطَِريٍّ

يَافََة، َوَيْذُكُر َأْشيَاَء ِمْن َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق، قَاَل: " ِإنَّ َأاَبَك َأرَاَد َأْمًرا فََأْدرََكهُ ". قَ ، َوَيُِ الضَّْيفَ   اٌك: يَ ُقوُل الذِّْكرُ اَل َِسَ ب  الضِّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ََيََْي ْبُن أَي وَب، ان َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ان    ِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري ، اناحْلَسَ   بُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن أَبُوَأْخرَباََن أَ   -  6424
ادِ   ََيََْي ْبُن أَي وَب، َواْبنُ  َل: " ُكنَّا َعَلى َعْهِد ِه، قَا ْبِن َأْوٍس أَنَّهُ َحدَّثَُه، َعْن أَبِيَْلِيَعَة، قَااَل: ان ُعَمارَةُ ْبُن َغزِيََّة، َعْن يَ ْعَلى ْبِن َشدَّ

ْرَك اأْلَْصَغَر الّراَِيَء "  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ُعد  الشِّ  َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ال بأس به. سناده # قال المحقق: إ

 

اِس اأْلََصم ، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ان اْلَعبَّ    َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل: ان أَبُوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ   -  6425
اٍد، َعْن أَبِيِه قَاَل: " ُكنَّا نَ ُعد  َعمَّاُر ْبُن َصاِلٍح، ان اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َعْبِد رَبِِّه ْبِن  الّراَِيَء يف زََمِن النَِّبِّ َصلَّى َسِعيٍد، َعْن يَ ْعَلى ْبِن َشدَّ

ْرَك اأْلَْصَغَر "  عَ اَّللَُّ   َلْيِه َوَسلََّم الشِّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

بَ   -  6426 أَبُو  أاََن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  انَأْخرَباََن  اأْلَْسَفاِطي ،  اْلَفْضِل  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َأاَن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َعْبُد   ْكِر  ان  اْلَولِيِد،  أَبُو 
هَبْرَ احْلَِميِد ْبنُ  الرِّ   نَ ُعد   أَبِيِه، قَاَل: ُكنَّا  اٍد، َعْن  ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغَنٍم، َعْن َشدَّ النَِّبِّ  اَيَء  اَم، َعْن َشْهِر  يف زََمِن 

ْرَك اأْلَْصغَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الشِّ  . رَ َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َمْن َصاَم يُ َراِئيَذا  َوهبَِ   -  6427 َع النَِّب  َصلَّى اَّللَّ اِد ْبِن َأْوٍس َسُِ ْشَرَك، َوَمْن فَ َقْد أَ   اإْلِْسنَاِد، َعْن َشدَّ
 فَ َقْد َأْشَرَك "  َصلَّى يُ َراِئي، فَ َقْد َأْشَرَك َوَمْن َتَصدََّق يُ َراِئي

 ح. صال# قال المحقق: إسناده 
 

ُن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل بْ   َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان ََيََْي   -  6436
 َعزَّ َوَجلَّ: }َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه فَ ْلي َْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا، ِل هللاِ ِئَل اْلَكْلِب  َوَأاَن َشاِهٌد َعْن قَ وْ أَبُو َنْصٍر يَ ْعِِن َعْبَد اْلَوهَّاِب سُ 

، أَنَّهُ َكاَن يف َمْسِجِد ِدَمْشَق  فَ َقاَل: ان أَبُو َصاِلٍح، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغَنمٍ   [،110لكهف:  َواَل ُيْشِرْك ِبِعبَاَدِة رَبِِّه َأَحًدا{ ]ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِهْم ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل، فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن: اَي أَي   نَ َفٍر  َمَع  نَّاُس، ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف  َها الِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

. فَ َقالَ  ْرُك اْْلَِفي  ْبُن َجَبٍل: اللُهمَّ َغْفًرا، أَ َعَلْيُكُم الشِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َحْيُث َودََّعنَا: "  َوَما َسَِ  ُمَعاذُ  ْعَت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِن:  رَّمحَْ اِلُكْم فَ َقْد َرِضَي "، فَ َقاَل َعْبُد ال يف َجزِيَرِتُكْم َهِذِه، َوَلِكْن يُطَاعُ ِفيَما حَتَْتِقُروَن ِمْن َأْعمَ ِإنَّ الشَّْيطَاَن َقْد أَيْ َئَس َأْن يُ ْعَبَد  

 أَْنُشُدَك هللاَ اَي ُمَعاذُ فَ َقْد َرِضَي؟ 
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ْعَت َرُسوَل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َصاَم راَِيًء فَ َقْد  فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن: أَْنُشُدَك هللاَ اَي ُمَعاُذ، َأَما َسَِ َأْشَرَك، َوَمْن  َصلَّى اَّللَّ
 ، َوَمْن َصلَّى راَِيًء فَ َقْد َأْشَرَك؟ " ْشَركَ َتَصدََّق راَِيًء فَ َقْد أَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذهِ اآْل  :  [، اآْليََة، قَالَ 110يََة: }َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه{ ]الكهف:  فَ َقاَل ُمَعاٌذ: َلمَّا َتاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أََفاَل أُفَ ّرُِجَها َعْنُكْم؟ " فَ َقالُوا: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا، فَ رَّ َعَليْ   َفَشقَّ َعَلى اْلَقْوِم َذِلَك َواْشَتدَّ  َج ِهْم، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

الَّيِت يف الهللاُ  اْْلَمَّ َواأْلََذى. قَاَل: " ِهَي ِمْثُل اآْليَِة  ِلرَيْب ُ  َعْنَك  ِمْن راًَب  ُتْم  يَ ْربُو ِعْنَد هللِا{    َو يف ر وِم: }َوَما آتَ ي ْ النَّاِس َفاَل  َأْمَواِل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َعِمَل راَِيًء مَلْ يُ 39]الروم:   ْكَتْب َلهُ َواَل َعَلْيِه ".  [، فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ

َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ:  ِليِمي  ِمَن اْلَوْجِه اآْلَخِر، َوقَ ْولُهُ فَ َقْد َأْشَرَك يُرِيُد َوهللاُ َأْعَلُم فَ َقْد   احلَْ َوَهَذا ِإْن َصحَّ َيْشَهُد ِلَما اْختَارَهُ قَاَل اإْلِ
 لَِّذي َأْشَرَك "  هللِا، فَ ي َُقوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: " َأاَن ِمْنهُ بَِريٌء َوُهَو لِ َأْشَرَك يف ِإرَاَدتِِه ِبَعَمِلِه َغرْيَ 

 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 
 

ُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن  َسِعيٍد، ان َعْبُد هللِا بْ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أاََن احْلََسُن الطََّرائِِفي ، ان ُعْثَماُن ْبنُ   -  6437
َأيِب طَْلحَ  ْبِن  اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه َعزَّ َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ  ِلَقاَء رَبِِّه فَ ْلي َْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا، َواَل َوَجلَّ   َة، َعِن  يَ ْرُجو  : }َفَمْن َكاَن 

َأَحًدا{ ]الكهف:   ِبِعبَاَدِة رَبِِّه  َولَْيسَ [، أُ 110ُيْشِرْك  َمَع هللِا َغرْيَهُ  الَِّذيَن َعَبُدوا  اْلُمْشرِِكنَي  اْلُمْؤِمِننَي، يف  ْنزَِلْت يف  ْت َهِذِه يف 
َساُهوَن{ ]املاعون:  : }فَ وَ قَ ْوِلهِ  َعْن َصاَلَِتِْم  ُهْم  الَِّذيَن  لِْلُمَصلِّنَي  بِ 5ْيٌل  اْلُمْؤِمِننَي  يُ َراُؤوَن  اْلُمنَاِفُقوَن َكانُوا  ُهُم  ِإَذا [  َصاَلَِتِْم 

ِه َْلُْم َوِهَي الْ َحَضُروا َوَيرْتُُكوَنَا ِإَذا غَابُوا، َومَيْن َُعونَُ    ". َكَذا َرَواهُ َعِلي  ْبُن َأيِب طَْلَحَة َوَقدْ َماُعونُ ُم اْلَعارِيََة ِبَغضِّ
 منقطع.# قال المحقق: إسناده 

 

ٍد، ان اِن ، ان َجدِّي، ان نُ َعْيُم ْبُن مَحَّا، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمٍَّد الشَّْعرَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  6438
، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل رَجُ  َرُسوَل هللِا، ِإّنِ أَِقُف اْلَمْوِقَف ٌل اَي اْبُن اْلُمبَاَرِك، َأاَن َمْعَمٌر، َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي اجْلََزِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ نَ َزَلْت: }َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه  َرُسو ْن يُ َرى َمْوِطِِن، فَ َلْم يَ ُردَّ َعَلْيهِ أُرِيُد َوْجَه هللِا، َوأُرِيُد أَ  ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُكْر ِفيِه   َيذْ ُن، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، فََأْرَسَلهُ ملَْ [ ". َوَرَواهُ َعْبَدا110 ُيْشِرْك بِِعبَاَدةِ رَبِِّه َأَحًدا{ ]الكهف: فَ ْلي َْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا، َواَل 

 اْبَن َعبَّاسٍ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ِإْسحَ   -  6441 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  احْلَُسنْيُ  أاََن  اْلَفِقيُه،  حُمَمَّدُ   اَق  ان  زاَِيٍد،  ْبِن  ََيََْي  حُمَمَِّد  ْبُن   
َأْسَلَم، قَاَل: اَنَدى رَُجٌل، فَ َقالَ   َعزِيزِ اْلَقِطيِعي ، ان َعْبُد الْ  َأيِب ِفَراٍس رَُجٍل ِمْن  أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوِن ، َعْن    : ايَ ْبِن َعْبِد الصََّمِد، ان 

 َرُسوَل هللِا، َما اإْلِميَاُن؟ قَاَل: " اإْلِْخاَلُص " 
 مرسل. اده # قال المحقق: إسن
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مَ   -  6442 ِبِه يف  َعَلْيِه   ْوِضعٍ َوَأْخرَباََن   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َأْسَلَم،  ِمْن  رَُجٍل  ِفَراٍس،  َأيِب  َعْن  اإْلِْسنَاِد  هِبََذا  آَخَر 
اإْلِ َوَسلََّم:   َما  هللِا،  َرُسوَل  اَي  رَُجٌل:  فَ نَاَدى   ،" ُتْم  ِشئ ْ َعمَّا  َسُلوِن  َوإِي"  الصَّاَلِة  ِإقَاُم   " قَاَل:  اْساَلُم؟  َفَما تَاءُ  قَاَل:   ،" لزََّكاِة 

 اإْلِميَاُن؟ قَاَل: " اإْلِْخاَلُص "، قَاَل: َفَما اْلَيِقنُي؟ قَاَل: " التَّْصِديُق ابْلقيامِة " 
 مرسل. محقق: إسناده # قال ال

 

احْلَاِفُظ، ان    -  6443 أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو َبكْ َأْخرَباََن  ْبنُ أَبُو َعْبِد هللِا الصََّفاُر، ان  ْبُن ِعيَسى ِر  َأمْحَُد  َثِِن  اْلُقَرِشي ، َحدَّ الد نْ يَا  َأيِب   
 ُمرََّة، َعْن ُمَعاِذ ْبِن  أَي وَب، َعِن اْبِن زَْحٍر، َعِن اْبِن َأيِب ِعْمَراَن، َعْن َعْمرِو ْبنِ   اْلِمْصِري ، ان َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن ََيََْي ْبنُ 

أَنَّهُ  َأْخلِ    قَالَ َجَبٍل،  اْلَيَمِن: اَي َرُسوَل هللِا، َأْوِصِِن قَاَل: "  ِإىَل  بَ َعَثهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي   ُ َيْكِفيَك  ْص دِ لَِرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ يَنَك 
  اْلَقِليُل ِمَن اْلَعَمِل "

َا َأرَاَد   َعْمرِو ُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعِن اْبِن َوْهٍب، وَ وََكَذِلَك َرَواهُ يُوُنُس بْ  ، َكَذا قَاَل َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا: ِإَّنَّ ْبِن ُمرََّة َهَذا ُهَو اجْلَْهِمي 
 ُصْحَبةٌ َعْمَرو ْبَن ُمرََّة الَِّذي َلهُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن َنْصٍر، ان َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن ََيََْي ْبُن أَي وَب،  حَبُْر  َر ان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، ان  َوَقْد قَاَل يف َمْوِضٍع آخَ   - 6444
، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن زَْحٍر، َعِن اْلَولِيِد ْبِن عِ   ، أَنَّهُ قَاَل لَِرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْمَراَن، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة اجْلََمِليِّ

 َعَمِل ". " َن الْ ْيِه َوَسلََّم ِحنَي بَ َعَثهُ ِإىَل اْلَيَمِن: اَي َرُسوَل هللِا، َأْوِصِِن قَاَل: " َأْخِلْص ِديَنَك َيْكِفيَك اْلَقِليُل مِ َعلَ 
 هللاُ َأْعَلُم " اًل وَ ْدَرَك ُمَعاًذا فَ َيُكوَن احْلَِديُث ُمْرسَ َهَذا ُهَو اْلُكويف  الَِّذي لَْيَسْت لَهُ ُصْحَبٌة، َواَل أَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُ َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ا  الصََّفاُر،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد    -  6445 َّللَّ
 بْ َلُغ ِمْن َعَمِلِه ". ِمِن أَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نِيَّةُ اْلُمؤْ 

 َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْداَن، أاََن احْلََسنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلمِ   -  6448 ْفيَاَن، ان أَبُو ُموَسى ِإْسَحاُق ْبُن  ْبُن سُ   ي 
ْبُن َحسَّاٍن، َعْن عَ َراِهيِإب ْ  ْنَجاِري  َعْمُرو ْبُن ُعب َْيٍد اجْلَبَّاُر، ان ُعب َْيَدةُ  ِميِد ْبِن ََثِبِت ْبِن ثَ ْواَبَن  ْبِد احلَْ َم اْْلََرِوي ، ان أَبُو ُمَعاوِيََة السِّ

  ُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   َجدِّي  َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْخرَبَِن َأيِب، َعنْ َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ثَ ْواَبَن، قَاَل: َسَِ
َنٍة ظَْلَماَء "طُوََب لِْلُمْخِلِصنَي أُولَِئَك َمَصابِيُح ا ُهْم ُكل  ِفت ْ  لد َجى تَ َتَجلَّى َعن ْ

 موضوع. ه # قال المحقق: إسناد
ا   -  6451 َعْبِد  أَبُو  ُموَسى لرَّمحَْ َأْخرَباََن  ْبُن  يُوُسُف  ان  قَااَل:  اْلَعْدُل،  يَزِيَد  ْبُن  َوحُمَمَُّد  َمطٍَر،  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  أاََن   ، السََّلِمي  ِن 

ْرَداِء، َعْن َرُسوِل هللِا ْن َأيِب ْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن احْلََسِن، عَ ي ، ان ََيََْي بُن ُعْثَماَن، ان بَِقيَُّة، َعْن َساَلِم ْبِن َصَدَقَة، عَ اْلَمْرَورُوذِ   الدَّ
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اْلعَ  ِمَن  َأَشد   اْلَعَمِل  َعَلى  ااِلّتَِقاَء  ِإنَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصاِلحٌ َصلَّى  َعَمٌل  َلهُ  فَ ُيْكَتُب  اْلَعَمَل  لِي َْعَمُل  الرَُّجَل  ِإنَّ   َمِل، 
َأجْ  ُيَضعُِّف  رِّ  ِبِه يف السِّ سَ َمْعُموٌل  َومُيَْحى ُرهُ  َعاَلنِت َُيُه،  فَ ُيْكَتَب  َويُ ْعِلَنهُ  لِلنَّاِس  َيْذُكَرهُ  الشَّْيطَاُن َحّتَّ  ِبِه  يَ َزاُل  َفاَل  ِضْعًفا،   ْبِعنَي 

َمَد َعَلْيِه فَ ُيْمَحى ِمَن اْلَعاَلنَِيِة َويُْكُتَب ِه َوَيُْ اِس الثَّانَِيَة، َوَيُِب  َأْن يُْذَكَر بِ يُف َأْجرِِه، ُثَّ اَل يَ َزاُل ِبِه الشَّْيطَاُن َحّتَّ َيْذُكَرهُ لِلنَّ َتْضعِ 
 َغرْيُُه: َوَصاَن ِديَنُه، فَِإنَّ الّراَِيَء ِشْرٌك َوَقْد َمَضى ِذْكُرهُ راَِيًء، فَات ََّقى هللاَ اْمُرٌؤ َصاَن ِديَنهُ َعِن الد نْ يَا "، َوقَاَل 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
ُد ْبُن َأيِب  حُمَمَّ بُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، اناَن أَ َأْخربََ  -  6515

ْعُت احْلََكَم ْبَن أابَ  ُ َعَلْيِه  ْبِن  َن، َُيَدُِّث َعِن اْلغْطرِيِف، َعْن َجاِبرِ َبْكٍر، ان ُمْعَتِمٌر قَاَل: َسَِ زَْيٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
  َسَنٌة َوسََّع هللاُ لَهُ يف اجْلَنَِّة " اْلَعْبِد َوَسيِّئَاتِِه فَ ي َْقَتص  بَ ْعُضَها بِب َْعٍض، َوِإْن بَِقَيْت حَ َوَسلََّم َعِن الر وِح اأْلَِمنِي قَاَل: " يُ ْؤَتى حِبََسنَاِت 

ُهْم َويَ َتَجاَوُز َعْن ُل هللاُ َفَدَخْلُت َعَلى رَدَّاٍد َفَحدََّث ِِبِْثِل َهَذا، فَ ُقْلُت: فَِإْن َذَهَبِت احْلََسَنُة؟ قَاَل: أُولَِئَك الَِّذيَن يَ ت ََقبَّ   قَاَل:  ِمن ْ
[ قَاَل: " اْلَعْبُد يَ ْعَمُل ِسرًّا  17 َْلُْم ِمْن قُ رَِّة َأْعنُيٍ{ ]السجدة: ُأْخِفيَ ْيَت قَ ْوَلُه: }َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما َسيِّئَاَِتِْم. اآْليََة. قُ ْلُت: أَفَ َرأَ 

  " اَس فََأَسرَّ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َلهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة قُ رََّة َأْعنُيٍ َأَسرَّهُ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ يُ ْعِلْم ِبِه النَّ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

، ان حُمَمَُّد ْبُن َزمْيَةَ  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف اأْلََمايل ان أَبُو اْلَفْضِل احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَعْدُل، ان السَّرِي  ْبُن خُ رَبانَ َأخْ   -  6516
 ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ َعْبِد هللِا الرَّقَاِشي ، ان ُمْعَتِمٌر َيْذُكُرهُ 

 حسن. # قال المحقق: إسناده
َحدَّ   -  6519 َعْبِدَك،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَمْرَوِزي ، ان  حُمَمٍَّد  ْبُن  َعِلي   َأْخرَبَِن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ان َأْخرَباََن  ِبْشٍر،  ْبُن  ُمْصَعُب  َثِِن 

بَاَن اْلمطوعي قَ  بَاُن ْبُن َأيِب َشي ْ بَاُن اَل  اَل: قَاَل يل َشي ْ  ِبَعَمِلَك َغرْيَ هللِا فَِإنَّ ُسْفيَاَن الث َّْورِيَّ قَاَل: اَي َمْعَداُن، اَل  تُرِدْ َمْعَداُن: اَي َشي ْ
َثِِن أَبُو الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل  تُرِْد بَِعَمِلَك َغرْيَ هللِا فَِإنَّهُ بَ َراَءةٌ  ْرِك. َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِمَن الشِّ يَ ُقوُل    َم: "َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: ُكل  َمْن َعِمَل َعَماًل َأرَاَد ِبِه َغرْيِي فََأاَن ِمْنهُ بَرِيٌء " 
 يف. ضع# قال المحقق: إسناده 

ٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان َعْبُد احْلََكِم ْبُن  َحِبيَجْعَفٍر اأْلَْصب ََهاِن ، ان يُوُنُس ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأاَن َعْبُد هللِا ْبنُ   -  6539
َأْذَهَب آِخَرتَهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِمْن َأْسَوأِ النَّاِس َمْنزَِلًة، َمْن ذَْكَواَن، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

 ِبُدنْ يَا َغرْيِِه " 
 ال بأس به. قق: إسناده ال المح# ق

ٍك، ان اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب ََيََْي، َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان ُعب َْيُد ْبُن َشرِي  -  6540
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمَثُل اْلُمْؤِمِن َكاْلب َْيِت اْْلَِرِب يف َة، عَ  ْبُن َأيِب َّنٍَِر، َعِن اْبِن َأيِب َعْمرَ ان َشرِيكُ  ْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ْوفُهُ ُِمْتَِلٌئ نَ ت َنًا "آهُ َوجَ  اْلُمْشِرِق اْلُمَجصَِّص يُ ْعَجُب َمْن رَ ِر، فَِإَذا َدَخْلَت َوَجْدَتهُ ُمَون ًَّقا، َوَمَثُل اْلَفاِجِر َكاْلَقرْبِ الظَّاهِ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َأمْحََد اجْلَُمِحي ، َف اأْلَْصب ََهاِن  قَااَل: ان أَبُو َجْعَفٍر ُعَمُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَعْبُد هللِا ْبُن يُوسُ   -  6541
َثِم، َأيِب     َعْبِد اْلَعزِيِز، ان َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى اْلِمْصرِي ، ان اْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َدرَّاٍج، َعنْ ي  ْبنُ ِِبَكََّة َأاَن َعلِ  اْْلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو َأنَّ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  ةَ  رَجُ لَّى اَّللَّ اًل َعِمَل َعَماًل يف َصْخٍر اَل اَبَب َْلَا َواَل ُكوَّ
 َخَرَج َعَمُلهُ ِإىَل النَّاِس َكائِنًا َما َكاَن " 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

َدْعَلُج    -  6543 ان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ،َأْخرَباََن  اْلُمَثَنَّ ْبُن  ُمَعاذُ  ان  َأمْحََد،  ُسلَ   ْبُن  ْبُن  ان  َحْفُص  ان  الن  ْعَماِن،  ْبُن  ْيَماُن 
قَالَ  السََّلِميِّ  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َأيِب  َعْن  يَزِيَد،  ْبُن  َعْلَقَمةُ  ان  َعَلْيِه  ُسَلْيَماَن،   ُ اَّللَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى  َمْنرَبِ  َعَلى  ُعْثَماَن  ْعُت  َوَسلََّم  : َسَِ

َها رَِداَء َما يُ ْعَرُف بِ ى اَّللَُّ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ِه "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َكاَنْت َلهُ َسرِيَرٌة َماحِلٌَة أَْو َسيَِّئٌة َأْظَهَر هللاُ ِمن ْ
 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 

 

َماُم أَبُو الطَّيِِّب سَ   - 6544 اَن أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، ان َعْبُد اْلَعزِيِز اَلًء أَ ْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، ِإمْ َحدَّثَ نَا اإْلِ
أََنِس ، َعْن ْبُن َعِطيََّة، َأاَن ََثِبٌت اْلبُ نَاِن  ، اِبْلَبْصَرِة ان ِبْشُر ْبُن ُموَسى ُمَعاٌذ اْلَعَقِدي ، ان يُوُسُف ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيِد ْبِن َعِقيٍل اْلِْاَليل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أِلَْصَحابِِه: " َمِن اْلُمْؤِمُن؟ " قَالُوا: هللاُ   َوَرُسولُهُ َأْعَلُم. قَاَل: " اْلُمْؤِمُن  ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
، وَ الَِّذي اَل مَيُوُت َحّتَّ ميَْ  تًا َعَلى ُكلِّ بَ ْيٍت اَبٌب ِمَن  َلْو أَ َْلَ هللاُ َمَساِمَعهُ ِمَّا َيُِب  نَّ َعْبًدا ات ََّقى هللاَ يف َجْوِف بَ ْيٍت ِإىَل َسْبِعنَي بَ ي ْ
  التَِّقيَّ َلوْ " أِلَنَّ ْيَف يَزِيُدوَن اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل:  اَء َعَمِلِه َحّتَّ يَ َتَحدََّث هِبَا النَّاُس َويَزِيُدوَن " قَالُوا: وَكَ احْلَِديِد أِلَْلَبَسهُ هللاُ رِدَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمنِ   اْلَكاِفُر؟ " قَالُوا هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم. قَاَل: " الَِّذي  َيْسَتِطيُع َأْن يَزِيَد يف ِبّرِِه َلَزاَد " ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َمَساِمَعهُ ِمَّ اَل ميَُ  يَ وُت َحّتَّ مَيَْْلَ هللاُ  تًا َعَلى ُكلِّ بَ ْيٍت اَبٌب ِمْن َحِديٍد ا  بَ ي ْ ِإىَل َسْبِعنَي  َوَلْو َأنَّ فَاِجًرا َفَجَر يف َجْوِف بَ ْيٍت  ْكَرُه، 

نَّ اْلَفاِجَر َلْو َيْسَتِطيُع َأْن : " أِلَ : َكْيَف يَزِيُدوَن اَي َرُسوَل هللِا؟ قَالَ  رَِداَء َعَمِلِه َحّتَّ َُيَدَِّث ِبِه النَّاُس َويَزِيُدوَن " قَالُواأِلَْلَبَسهُ هللاُ 
 يَزِيَد يف ُفُجورِِه َلَزاَد "  

  تَ َعاىَل َأْعَلمُ ، َورَِوايَ ُتهُ َعْنهُ َأْكثَ ُرَها َمنَاِكرُي اَل يُ تَابَُع َعَلْيِه َوهللاُ تَ َفرََّد بِِه يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة الصََّفاُر َعْن ََثِبتٍ 
 قوي.ليس بال# قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ان أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَدُ   -  6555 ْبُن احْلََسِن اْلُمْسَتْمِلي ، ان حُمَمَُّد    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْهِل ، ان يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة وََكاَن ِمْن ْبُن ُمَقاتٍِل اْلَمْرَوِزي   الس نَِّة َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اٌد ُجهَّاٌل َوقُ رَّاٌء َفَسَقٌة "  " َيُكوُن يف آِخِر النَّاِس ُعبَّ 
 اِكرِ يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة َكِثرُي اْلَمنَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ْبِن َعفَّاَن، انَأْخربََ   -  6559 ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  يَ ْعُقوَب، ان  ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  احْلَاِفُظ، ان  احْلُبَاِب،   زَْيدُ اَن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن   
اإْلِْسَكنْ  ُشَرْيٍح  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َثِِن  اْلمَ َحدَّ يَزِيَد  ْبُن  َشَراِحيُل  ان  َوَسلََّم  َعاِفرِ َدرَاِن ،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ي  

 يَ ُقوُل: " َأْكثَ ُر ُمنَاِفِقي أُمَّيِت قُ رَّاُؤَها " 
اإْلِ   َوقَاَل  قَاَل  ُشَرْحِبيُل  احْلُبَاِب  ْبُن  زَْيُد  قَاَل  َأمْحَُد: َكَذا  الرَّمْحَِن  َماُم  َعْبِد  َعْن  اْلُمبَاَرِك  الّرَِوايَ َتنْيِ ْبِن شُ اْبُن  ِإْحَدى  َرْحِبيَل يف 

 اْلَمَعاِفرِي  َعْن ُشَرْحِبيَل ْبِن يَزِيَد َوََتبَ َعهُ اْبُن َوْهبٍ 
 سن.ح# قال المحقق: إسناده 

 

 ْبُن ُسْفيَاَن، ان أَبُو ُعْثَماَن، َأاَن َعْبُد ْعُقوبُ اُن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان ي َ َكَما َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ   -  6560
َثِِن َشرَ هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، ح قَاَل: يَ ْعُقوُب، وان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، أاََن ابْ  يًعا َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُشَرْيٍح، َحدَّ اِحيُل ْبُن  ُن َوْهٍب، جَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  حُمَمَّ يَزِيَد اْلَمَعاِفِري ، َعْن   ُر " َأْكث َ ِد ْبِن ُهْدبََة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ُمنَاِفِقي أُمَّيِت قُ رَّاُؤَها "  

 الرَّقَاِئِق َوقَاَل ُشَرْحِبيُل ْبُن يَزِيَد َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو  ِكتَابِ اْلَمْرَوِزي  َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك يف  َرَواهُ احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

اِن ، ان َمْنُصوُر  الصَّغَ  ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ  اِس اأْلََصم ،َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّ َأْخرَباََن أَبُو  - 6561
 ِمْشَرُح ْبُن َهاَعاَن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َعْن َرُسوِل هللِا ْبُن َسَلَمَة، َأاَن اْلَولِيُد ْبُن اْلُمِغريَِة قَاَل: أَبُو َسَلَمَة َومَلْ َأَر ِِبِْصَر أَثْ َبَت ِمْنهُ ان

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َكاصَ   وُل: " َأْكثَ ُر ُمنَاِفِقي َهِذِه اأْلُمَِّة قُ رَّاُؤَها "َن يَ قُ لَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ْعُت ِإْسَحاَق ْبَن ِإبْ َراهِ ُظ، َأْخرَبَِن أَبُو اْلَفْضِل ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان َأمْحَُد ْبُن َسَلمَ َأْخرَبَِن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  6562 يَم  َة قَاَل: َسَِ
َا تَ َرَك الصَّاَلَة َعَلْيِه أِلَنَّهُ َكاَن ِمْن َأْهِل الص فَّ ي َ  َفِقرٌي لَْيَس َلهُ َشْيٌء،  ِة َوهُ ُقوُل يف الرَُّجِل الَِّذي تَ َرَك َكي ََّتنْيِ قَاَل: ِإَّنَّ َو يُْظِهُر أَنَّهُ 

 ِه َوَسلََّم: تَ َرَك َكي ََّتنْيِ َأْي ِلِمْثِلِه َكي َّتَاِن "  َعَليْ فَِّة فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َوِإنَّهُ ِمْن َأْهِل الص  
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ِم ْبِن   َعاصِ أَبُو َداُوَد، ان مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعنْ ان  ُن فُوَرٍك، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب،َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر بْ  - 6563
َ رَُجٌل ِمْن َأْهِل الص فَِّة فَ َوَجُدوا يف َِشَْلِتِه ِدينَارَيْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: هَبَْدلََة، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: تُ ُويفِّ ِن فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 " " َكي َّتَاِن 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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اْلَفِقيهُ   اَنهُ َأْخربََ   -  6564 َسْلَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  اْلُمْقِرُئ،  احْلَمَّاِميِّ  ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   احْلَُسنْيِ  قَالَ أَبُو  َعَلى ،  قُِرَئ   :
َثِم، َوَأاَن َوأاََن َأَْسَُع، ان أَ  ُد ْبُن ُمَهاِجٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد ْبِن السََّكِن  ا حُمَمَّ بُو تَ ْوبََة الرَّبِيُع ْبُن اَنِفٍع، ثَ نَ حُمَمَِّد ْبِن اْْلَي ْ

ُ َعَليْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ   " ِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن تَ َرَك ِدينَارَْيِن فَ َقْد تَ َرَك َكي ََّتنْيِ قَاَلْت: َسَِ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َأيِب بَُكرْيٍ، ان    ْبنُ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص الزَّاِهُد، ان َسْهُل ْبُن َعمَّاٍر، ان ََيََْي   رَبانَ َأخْ   -  6565
ْعُت َأاَب اجْلَعْ  َ قَاَل: أُرَاهُ ِمْن َأْهِل نَِّبِّ ِد، َُيَدُِّث َعْن َأيِب أَُماَمَة َعِن الُشْعَبُة، أاََن قَ تَاَدةُ قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ رَُجاًل تُ ُويفِّ  َصلَّى اَّللَّ

َ آخَ الصَّْفَوِة َوتَ َرَك ِدينَارًا فَ َقاَل َرُسولُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَهُ َكيٌَّة " َوتُ ُويفِّ  ِن " ي َّتَاُر َوتَ َرَك ِدينَارَْيِن فَ َقاَل: " لَهُ كَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  6568 الصََّفاُر، ان  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أاََن  ُموَسى،  ْبُن  حُمَمَُّد  َسِعيٍد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيَم، ان   مْحَُد  ْبُن  ُمْسِلُم  ان  اْلربِت ،  حُمَمٍَّد 
دِّيُق َفذََكَر احْلَِديَث َن الس  ُث ْبُن ُعب َْيٍد، ان ُمْسِلُم ْبُن ُسْفيَااحْلَارِ  كَِّري ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم قَاَل: َخَطَب أَبُو َبْكٍر الصِّ

ِمْن خُ قَاَل: َوقَاَل َرسُ  تَ َعوَُّذوا اِبهلِل  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ النَِّفاِق " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللاِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ النَِّفاِق؟ ، َومَ ُشوِع  ا ُخُشوُع 
 قَاَل: " ُخُشوُع اْلَبَدِن َونَِفاُق اْلَقْلِب " 

 فيه من ال يعرف حاله، وبقية رجاله ثقات.# قال المحقق: إسناده 
 

أَ   -  6579 ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقرُِئ،  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  ْبِن ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  َأمْحَُد ْبُن ، ان يُ اَن  ْبُن يَ ْعُقوَب، ان  وُسُف 
َأيِب َحِبيٍب، َعْن ِسنَاِن ْبِن َسِعيٍد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  احْلَاِرِث، َواْبِن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن    ِعيَسى، ان اْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبنِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن رَ  هُ قَاَل: " َحَسُب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ ِإالَّ َمْن َعَصَمهُ هللاُ َأْن ُيِشرَي إِلَْيِه النَّاُس اِبأْلََصاِبِع يف َم أَنَّ ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يَاهُ " ِديِنِه َوُدن ْ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

، ان  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ   -  6580 ، أاََن ُكْلثُوُم   َعِلي  الِيِِن ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن َعِديٍّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعْبِد الرَِّحيِم، ان ِإْسَحاُق احْلَْنظَِلي 
ُ َعَلْيهِ   ، ان َعطَاءُ ْبُن َأيِب ُمْسِلٍم اْْلَُراَساِن ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب ِسْدرََة احْلََلِب   َم قَاَل: " َوَسلَّ   َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 حِبَْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن يَُشاَر ِإلَْيِه يف ِديِنِه َوُدنْ يَاهُ ِإالَّ َمْن َعَصَمهُ هللاُ " 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلَمْكُر َوبِهِ  - 6581    َواْْلَِديَعةُ يف النَّاِر " َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ًضا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحَصنْيٍ َعِن اْبِن أَُميََّة، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َواإْلِْسنَاُد َضِعيفٌ اهُ أَيْ قُ ْلُت: َروَ 

 ضعيف. ق: إسناده # قال المحق
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ان أَبُو َجْعَفٍر الن  َفْيِلي ، ان َكِثرُي ْبُن َمْرَواَن   مٍَّد،ْبُن حمَُ َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َجْعَفُر    َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،  -  6582
َلَة، عَ  َعب ْ َأيِب  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  َثِِن  َرُسوُل  اْلَمْقِدِسي ، َحدَّ قَاَل  قَاَل:  ْبِن ُحَصنْيٍ  ِعْمَراَن  َعْن  ْبِن وشاٍج،  ُعْقَبَة  َعَلْيِه ْن   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى 

َفِهَي َمَذلٌَّة ِإالَّ َمْن رْيًا  ْلَمْرِء ِإَْثًا َأْن ُيَشاَر ِإلَْيِه اِبأْلََصاِبِع " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوِإْن َخرْيًا؟ قَاَل: " فَِإْن َكاَن خَ َكَفى ابِ َوَسلََّم: "  
 َشرٌّ "  رَِحُم هللاُ َوِإْن َكاَن َشرًّا ِفيِه فَ ُهوَ 

َغرْيُ  َهَذا  َمْرَواَن  ْبُن  َقوِ َكِثرُي   يٍّ  
 

 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 
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 الس ادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ 

 سَنَةِ وَالِاغْتِمَامِ بِالس يِّئَةِ بَابٌ فِي السُّرُورِ بِالْحَ 
 

 

ُمَؤذُِّن، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن خْنٍب، ان أَبُو َبْكِر ْبُن اْلَعوَّاِم، ان ِلِق الْ اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَا  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبدُ  - 6594
ٍم، عَ أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي ، ان ِهَشامٌ  رَُجاًل،  َأنَّ    ْن َجدِِّه َِمْطُوٍر، َعْن َأيِب أَُماَمَة: الدَّْستُ َواِئي ، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن زَْيِد ْبِن َسالَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َما اإْلِميَاُن؟ قَاَل: " ِإَذا َساَءْتَك َسيِّئَاُتَك، َوَسرَّ  ُْثُ؟ َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْتَك َحَسنَاُتَك، فَأَْنَت ُمْؤِمٌن " قَاَل: َفَما اإْلِ
َحلَّ  ِإَذا   " "قَاَل:  َفَدْعهُ  َشْيٌء  َصْدِرَك  يف    

 
َعْبدُ َأْخربََ وَ   -  6595 ان  َعبَّاٍد،  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  ُموَسى  َأاَن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َبْكٍر   اَن  ْبُن  هللِا 

، َفذََكَرهُ   السَّْهِمي ، ان ِهَشاٌم الدَّْستُ َواِئي 
 رجاله ثقات إال أن فيه انقطاعا. حقق: إسناده # قال الم

 

ْجِزي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعلِ   -  6597 يِّ ْبِن زَْيٍد الصَّاِئُغ، ان َسِعيُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو حُمَمٍَّد َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد السِّ
الرَّ  َعْبِد  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ان  حُمَمَّدٍ َمْنُصوٍر،  ْبُن  اْلَعزِيِز  َوَعْبُد  َعنْ مْحَِن،  ُموَسى   ،  َأيِب  َعْن  اْلُمطَِّلِب،  َعِن  اْلُمطَِّلِب،  َمْوىَل  َعْمرٍو 

ُ َعلَ  : َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َحَسَنًة َفُسرَّ هِبَا فَ ُهَو ُمْؤِمٌن " ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َعِمَل َسيَِّئًة وََكرَِهَها ِحنَي يَ ْعَمُل، َوَعِمَل اأْلَْشَعِريِّ
 فيه انقطاع. حقق: إسناده قال الم# 

 

، ان َعْبُد هللِا ْبُن ُعب َْيِد ْبِن َعِقيٍل، ان   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصََّفاُر،  -  6598 ان ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ
َأيِب َعْمرٍو، َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َحْنَطٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  و ْبِن  ْبُن َجْعَفٍر اْلَمِديِِن ، َعْن َعْمرِ َعْبُد هللاِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َسرَّْتهُ َحَسن َُتُه، َوَساءَ َعِن النَّ   أَبِيِه، َورَِوايَةُ اجْلََماَعِة َعْن اَل َعنْ َكَذا قَ   ْتهُ َسيِّئ َتُهُ فَ ُهَو ُمْؤِمٌن " ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َعْمرٍو، لَْيَس ِفيِه َعْن أَبِيهِ 
 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 

 

َلُد ْبُن َعْمرٍو اْلب َْلِخي ،  ان خمَْ ِن َسِعيٍد، ان اْلَعبَّاُس ْبُن مَحَْزَة، اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد بْ َأْخربََ  - 6599
أَبِ  ْبُن السَّاِئٍب، َعْن  اْلُمَحاِريِب ، ان َعطَاءُ  ْبُن حُمَمٍَّد  الرَّمْحَِن  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:ان َعْبُد   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن  "    يِه، َعْن 

َها، َوَمْن  ِة: اْلُمْعَتِصُم ِباَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، اَل َيُشك  ِفيَها، َوَمْن ِإَذا َعِمَل َحَسَنًة َسرَّْتهُ َومحََِد هللاَ عَ اجْلَنَّ   َأْربَ َعٌة يف َحِديَقٍة قُُدِسيٍَّة يف  َلي ْ
َها، َوِإذَ   انَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن "  َوإِ ا َأَصابَ ْتهُ ُمِصيَبٌة قَاَل: ِإانَّ َّللَِّ ِإَذا َعِمَل َسيَِّئًة َساَءْتهُ َواْست َْغَفَر هللاَ ِمن ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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، ِمْن َأْصِلِه قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد ا   - 6607 يَ ْعُقوَب، ان احْلََسُن لرَّمْحَِن السََّلِمي 
ِبٍت، َعْن ذَْكَواَن،   اْلَعطَّاُر، ان َأمْحَُد ْبُن َأَسٍد اْلُكويف ، ان ََيََْي ْبُن اْلَيَماِن، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب َثَ يَزِيدَ   ْبُن ِإْسَحاَق ْبنِ 

النَِّبِّ صَ  ِإىَل  َمْسُعوٍد قَاَل: َجاَء رَُجٌل  َأيِبِ  إِ َعِن  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:   ُ أَ لَّى اَّللَّ ِبِه؟ فَ َقاَل: "  ّنِ  فَ َيْظَهُر فَأَف َْرُح  ُأِسر هُ  اْلَعَمَل  ْعَمُل 
 " َأْجَراِن  َلَك   ُكِتَب 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
ُد ْبُن َأَسٍد أَبُو َعاِصٍم ان َأمحَْ ِإْسَحاَق، ان حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن،    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأْخرَبَِن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبنُ   -  6608

 " َواْلَعاَلنَِيِة  رِّ  السِّ َأْجُر   " زَاَد:  ِمث َْلُه،  ِبِِْسنَاِدِه  َفذََكَرهُ   ،  اْلَبَجِلي 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

اِعيَل ْبِن نُ َعْيٍم، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن ِن ِإَسَْ  أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أانَ   -  6609
ْضَرِمي ، ان َأمْحَُد ْبُن َأَسٍد اْلَبَجِلي     ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه.احلَْ

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

، َأاَن أَبُو احْلََسِن اْلَكارِ َأْخرَباََن    -  6611 ُ   ِزي ،السََّلِمي  ان َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد يف َحِديِث النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
أَ  اَعَلْيِه َوَسلََّم،  ُأِسر ُه، فَِإَذا  َأْعَمُل اْلَعَمَل  َلَك  نَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإّنِ  رِّ،  َأْجرَاط ِلَع َعَلْيِه َسرَِّن؟ فَ َقاَل: "  ِن، َأْجُر السِّ

 َوَأْجُر اْلَعاَلنَِيِة " 
ثَ نَاهُ أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعنْ   َصاِلٍح يَ ْرفَ ُعُه.   َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعْن َأيِب قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: َحدَّ

: َوْجُههُ ِعْنِدي أَ   قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: َا ُيَسر  ِبِه ِإَذا اط ِلَع َعَلْيِه لُِيْسَِتَّ ِبِه قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد يَ ْعِِن أَنَّهُ لَْيَس ُيَسر  ِبِه،  نَّهُ إِ قَاَل اْبُن َمْهِديٍّ َّنَّ
َماِم قَاَل: ُثَّ اْسَتَدلَّ أَبُو ُعب َْيدٍ  .ْيَس لِْلَحِديِث ِعْنِدي َوْجهُ َولَ  َنَة َوِبَِ  اإْلِ اهُ احْلَِليِمي  ِمْن ِقيَاِم الرَُّجِل ِمَن  ا َحكَ ِِبَا رُوِّينَا َعِن اْبِن ُعي َي ْ

  بِهِ اللَّْيِل، َواْقِتَضاءُ َجارِِه بِِه، َفِكاَلُِهَا ِمِن اْحِتَجاِج ُعب َْيَدةَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن مَحَّادٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ   -  6612 َأاَن ِعيَسى   ، ْبُن  اْلَقا  ِن السََّلِمي  ْبُن َجرِيٍر الطَّرَبِي ، ان َسِعيُد  بِب َْغَداَد، ان حُمَمَُّد  ِضي، 
اْلَولِي  ْبُن  بَِقيَّةُ  ان  السَُّكوِن ،  َعْن اَنفِ َعْمرٍو  زَائَِدَة،  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  ِمْهَراَن،  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن  قَاَل  ِد،  قَاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  ٍع، 

رِّ أَْفَضُل ِمَن اْلَعاَلنَِيِة، َواْلَعاَلنَِيةُ أَْفَضُل ِلَمْن َأرَاَد هللِا صَ َرُسوُل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَمُل السِّ  ااِلْقِتَداَء ِبِه " لَّى اَّللَّ
  َهَذا تَ َفرََّد بِِه بَِقيَُّة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ِمْهرَانِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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 وَهُوَ بَابٌ فِي مُعَالَجَةِ كُلِّ ذَنْبٍ بِالتَّوْبَةِ  الس ابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ 
 

َأاَن أَبُو َغسَّاَن، ان ُحَسنْيُ ْبُن َصاِلٍح،   ازٍِم،َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ان َأمْحَُد ْبُن حَ   بُو حُمَمٍَّد َجنَاُح ْبُن َنِذيٍر، َأاَن أَبُوَأْخرَباََن أَ   -  6633
النَِّبِّ  َعِن  َمْسُعوٍد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َمْعِقٍل،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  اْلب َقَّاِل،  َسْعٍد  َأيِب  مَ َعْن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َأْخطَأَ  َصلَّى  ْن 

  َنِدَم فَ ُهَو َكفَّارَتُهُ " ا، ُثَّ َخِطيَئًة، َأْو َأْذَنَب َذنْ بً 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

اْْلَجَ  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن ُخن َْيٍس، َعْن  َبْكِر  ِإاَيٍس، َعْن  َأيِب  ْبِن  اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللاِ َورُِوَي َذِلَك َعْن آَدَم  َأيِب  ، َعْن  َمْسُعوٍد ِريِّ  ْبِن 
هللاِ  َرُسوُل  قَاَل  َصلَّ قَاَل:   " أََبًدا  ِإلَْيِه  يَ ُعوَد  َأالَّ  الذَّْنِب  ِمَن  الت َّْوبَةُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  ى 

اِهيُم ْبُن  ِإبْ رَ   ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب الث ََّقِفي ، انُعْثَماَن قَاَل: َأْخرَبَِن َأيِب، ان حُمَمَّ   َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد َعْبُد اْلَمِلِك ْبنُ   -  6637
َثِم اْلب ََلِدي ، ان آَدُم، َفذََكَرُه، َوالصَِّحيُح ُهَو اأْلَوَُّل، َورَف ُْعهُ َضِعيفٌ   اْْلَي ْ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

، ان ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َأاَن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ْعُقوبَ ِضي، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ اَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاَأْخربََ  - 6638
ْعُت َأيِبَ  َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل    يَ ُقوُل: َعْن َأيِب اجْلَْوزَاِء، َعِن اْبنِ هللِا يَ ْعِِن اْبَن يُوُنَس، ان ََيََْي ْبُن َعْمرِو ْبِن َماِلٍك الن ْكِري  قَاَل: َسَِ

  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكفَّارَةُ الذَّْنِب النََّدُم " اَّللَُّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   -  6640 ثَ نَا اإْلِ ، َأاَن َرِوي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَْ   اِمدُ ُسَلْيَماَن، ِإْماَلًء، َأاَن أَبُو َعِليٍّ حَ   َحدَّ
ْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم، َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، عَ اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد اْلَيْشُكرِي ، ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا أَبُو َعِليٍّ الن َّْهَرَواِن ، ان  

ْبِن زَ  الْ َعْن َعِليِّ  اْلَمْوُت  ُمَسيِّ ْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ِب، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َوالْ  َواْلَفْقُر رَاَحٌة،  ُمِصيَبٌة،  َواْلَمْعِصَيةُ  ِمَن هللاِ َغِنيَمٌة،  َواْلَعْقُل َهِديٌَّة  َندَ ِغََن ُعُقوبٌَة،  َواجْلَْهُل َضاَللٌَة، َوالظ ْلُم  قُ رَّةُ اَمٌة،  ،  َوالطَّاَعةُ 

  َذْنَب َلهُ " ِب َكَمْن اَل اْلَعنْيِ، َواْلُبَكاءُ ِمْن َخْشَيِة هللِا النََّجاةُ ِمَن النَّاِر، َوالضَِّحُك َهاَلُك اْلَبَدِن، َوالتَّاِئُب ِمَن الذَّنْ 
ْعتُ تَ َفرََّد بِِه َهَذا الن َّْهرَ   َوْجٍه آَخَر َعْن َرْوٍح، َولَْيَس ِِبَْحُفوظٍ  هُ ِمنْ َواِن ، َوُهَو ََمُْهوٌل، َوَقْد َسَِ

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

رَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ان َأَسُد ْبُن : ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان ال َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل   -  6648
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ان َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َأاَن َجْعَفُر ْبُن الز َبرْيِ، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ وَسى،  مُ  َم: "  َصلَّى اَّللَّ

َصاِحبِ  َعَلى  َأِمنٌي  اْلَيِمنِي  حِبَسَ   َصاِحُب  اْلَعْبُد  َعِمَل  فَِإَذا  َماِل،  َصاِحُب  َنٍة كُ الشِّ فََأرَاَد  َسيَِّئًة  َعِمَل  َوِإَذا  َأْمثَاِْلَا،  ِبَعْشِر  ِتَبْت 
َماِل َأْن َيْكتُ ب ََها قَاَل َصاِحُب اْلَيِمنِي: أَْمِسْك، فَ ُيْمِسُك ِستَّ َساعَ  َها مَلْ َيْكُتْب  اٍت َأْو َسْبَع َساَعاٍت، فَِإِن اْست َْغَفَر هللاَ الشِّ  ِمن ْ
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ئًا َشي ْ َوِإنْ َعَلْيِه   ، " َواِحَدًة  َسيَِّئًة  َعَلْيِه  ُكِتَبْت  هللاَ  َيْست َْغِفِر  مَلْ    
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

، َأْخربََ ْسَرْوِجْرِدي ، َأاَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللِا اْلِْ   -  6649 َْسَاِعيِلي  حْلََسُن ْبُن  ِن اُن ِإبْ َراِهيَم اإْلِ
يِب أَُماَمَة، َفذََكَر  اْلَقاِسِم، َعْن أَ َعِليِّ ْبِن َسْلَماَن، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِعيَسى اْلَعطَّاُر، ان اْلُمَسيَُّب ْبُن َشرِيٍك، َعْن ِبْشِر ْبِن َُّنرَْيٍ، َعنِ 

 نَاهُ َمْرفُوًعا َهَذا احْلَِديَث ِِبَعْ 
 جدا.  ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

َثِم، ان أَبُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّمَّاِك، ان َعْبُد اْلَكرميِ   -  6650   و اْلَيَماِن، ْبُن اْْلَي ْ
ْيُد هللِا ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اَبلََوْيِه اْلُمزَكِّي، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي اإْلِْسَفَراِيِِن ، ان أَبُو  ُعب َ مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، َأانَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حمَُ 

َوَة، َعْن ُعْرَوَة ْبِن رَُوميٍْ   اِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصِم ْبِن رََجاءِ اْلَيَماِن احْلََكُم ْبُن اَنِفٍع، ان ِإَسَْ  اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، ، َعِن  ْبِن َحي ْ
َماِل ِلرَيَْفُع اْلَقَلَم ِستَّ َساَعاٍت " َويف رِوَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َصاِحَب الشِّ  -ايَِة َأيِب َعْبِد هللِا َسْبَع َساَعاٍت  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َها أَْلَقاَها َعْنُه، َوِإالَّ ُكِتَبْت َواِحَدًة " يِء، فَ  اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم اْلُمْخِطِئ اْلُمسِ َعنِ   ِإْن نَِدَم َواْست َْغَفَر ِمن ْ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن عَ   -  6651 يَ ْعَلى مَحَْزةُ  أَبُو  ِإبْ َراَأْخرَباََن  ِإْسَحاَق  أَبُو  َأاَن  اْلَعزِيِز،  أَبُو  ْبِد  َأاَن  الرَّاِوي،  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُسَلْيَماَن َبْكٍر  ِهيُم  حُمَمَُّد 
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعطَاءٍ   اْلبَاِغْنِدي ، ان ُسَلْيَماُن يَ ْعِِن اْبَن َسَلَمَة اْْلَبَائِِريَّ، ان اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ان اأْلَْوزَاِعي ، َعنْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ هللاِ  ْبِدي َما  ت َْفَتَح َأوََّل َنَارِِه َوَخَتَمهُ اِبْْلرَْيِ قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِلَماَلِئَكِتِه: أَْلُغوا اَل َتْكتُ ُبوا َعَلى عَ ِن اسْ  َصلَّى اَّللَّ
 نُوِب " َبنْيَ َذِلَك ِمَن الذ  

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

 ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَِّد ْبِن حَمْبُوٍب الدَّهَّاُن، ان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبنِ مَُّد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حمَُ   - 6655
، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَ ْزَهِر، ان َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، َعْن زََكرِ ِباَلٍل اْلب َزَّاُر، ان أَبُو اأْلَ  ِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ اٍء، عَ ايَّ

ُتوُب  ُل ُيِصيُب اْلَفاِحَشَة يُِلم  هِبَا، ُثَّ ي َ [ قَاَل: ُهَو الرَّجُ 32َوَجلَّ: }الَِّذيَن َيَْتِنبُوَن َكبَائَِر اإْلُِثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم{ ]النجم:  
َها قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللاِ  َلَك اَل أََلمَّا " َورُِوَي َهَذا َعِن ا   َصلَّى  ِمن ْ تَ ْغِفْر َجًّا َوَأي  َعْبٍد  تَ ْغِفْر  ِإْن  اللُهمَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ْبِن اَّللَّ

 َعبَّاٍس َمْوقُوفًا َكَما 
 له ثقات.لم أعرف شيخ المؤلف وبقية رجاقال المحقق: إسناده # 

 

حْلَاِفُظ، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، ان آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ان هللِا اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  6656
ُة، ان َمْنُصوٌر، َعْن َُمَاِهٍد، َعِن  ُشْعبَ   ْبُن غَاِلٍب، ان َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم، انِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أاََن حُمَمَُّد  ُشْعَبُة، قَاَل: َوأاََن أَبُو َبكْ 

]النجم:   اللََّمَم{  }ِإالَّ  اآْليَِة  َهِذِه  يف  َعبَّاٍس،  أَ 32اْبِن  َيَدُعُه،  ُثَّ  ْنِب  اِبلذَّ يُِلم   الَِّذي  قَاَل:"  الشَّاِعِر: [  قَ ْوِل  ِإىَل  َتْسَمُع   اَل 
ا  لرجز[ ]البحر 
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َجًّ  تَ ْغِفْر  اللُهمَّ  تَ ْغِفِر  وَ ِإْن   ... أََلمَّا؟ا  اَل  َلَك  َعْبٍد   َأي  
 " َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ َمْوقُوفٌ 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

هَ َن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان ُمَعاذُ بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِدا  -  6657 ، ان حُمَمَُّد ْبُن اْلِمن ْ يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ان    اِل، انُن اْلُمَثَنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْو َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ َعِن النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ ْولِِه  ِبِّ  يُوُنُس ْبُن ُعب َْيٍد، َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعزَّ َصلَّى اَّللَّ

[ قَاَل: " اللَّمَّةُ ِمَن الّزاَِن، َأْن يَ تُوَب َفاَل يَ ُعوُد، َواللَّمَّةُ  32اإْلُِثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم{ ]النجم:  ائَِر  َوَجلَّ: }الَِّذيَن َيَْتِنُبوَن َكبَ 
يَ ُتوبَ  َأْن  السَّرِقَِة  اْلَْ ِمَن  ُشْرِب  ِمْن  َواللَّمَّةُ  يَ ُعوُد،  َفاَل  ف َ   قَاَل:   " يَ ُعوُد  َفاَل  يَ ُتوَب  َأْن  اْمِر  ْلَماُم. َقاَل  اإْلِ َفَذِلَك   حْلََسُن: 
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

َهاِل، َق، ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ان حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحا  - 6658 مَُّد ْبُن اْلِمن ْ
 ، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل يف اْلَمَواِضِع الثَّاَلثَِة: ُثَّ يَ ُتوُب َفاَل يَ ُعودُ نَاِدهِ َفذََكَرهُ ِبِِسْ 

 لم أعرف شيخ المؤلف وبقية رجاله ثقات.# قال المحقق: إسناده 
 

أَ َأْخرَبانَ   -  6659 احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن  أَبُو َعْبِد هللِا  اْلَعْنرَبِي ، ان حُمَمَّدُ   الرَّزَّاِق، َأاَن  ْبُن عَ   بُو زََكرايَّ  ْبِد السَّاَلِم، ان ِإْسَحاُق، ان َعْبُد 
قَاَل:    [ 32 َعزَّ َوَجلَّ: }ِإالَّ اللََّمَم{ ]النجم:  الض َحى، َعْن َمْسُروٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، يف قَ ْوِلهِ   َمْعَمٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب 

َوزانَ  النَّظَُر،  اْلَعنْيِ  زاَِن  الشَّ "  يُكَ   َأْو  اْلَفَرُج  َذِلَك  َوُيَصدُِّق  اْلَمْشُي،  الّرِْجَلنْيِ  َوزاَِن  اْلَبْطُش،  اْلَيَدْيِن  َوزاَِن  الت َّْقِبيُل،  فَِإْن َفَتنْيِ  ذِّبُُه، 
َقهُ بَِفْرجِ   ِه َكاَن زَانِيًا، َوِإالَّ فَ ُهَو اللََّمُم  َصدَّ

 صحيح. قال المحقق: إسناده  #
 

أَ َوَأْخربََ   -  6662 ْبُن عَ اَن  َأمْحَُد  َأيِب اْلَمْوِت، ان  َبْكِر ْبُن  أَبُو  ْبِن َنِظيٍف، ِِبَكََّة، ان  اْلَفْضِل  ْبُن  ْبِن َسْهٍل  بُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد  ِليِّ 
ِد هللِا احْلُْريف ، بِب َْغَداَد، َأاَن أَبُو اْلَقاِسِم َحِبيُب ْبُن  ُعب َيْ   ، ح، َوَأْخرَباََن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ ان َعِلي  ْبُن اجْلَْعِد، أاََن اْبُن ثَ ْواَبنَ اْلَمْرَوزِي ،  

ْن ثَ ْواَبَن، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ َعاِصٌم، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ََثِبٍت، عَ احْلََسِن ْبِن َداُوَد اْلَقزَّاُز، ان أَبُو َبْكٍر ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر، ان  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َلُه، غَ ِمث ْ  َُما قَااَل: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  . رْيَ َأنَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

يُم ْبُن َمْرزُوٍق، بْ َراهِ اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان إِ و َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ان أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُ   - 6665
 َلهُ أَي وُب: قَاَل:  ِمنَّا، فَ َقالَ ان َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ان ُشْعَبُة، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َمْيُموٍن، َعْن رَُجٍل، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب، ثنا رَُجٌل،  

ْعُت َعْبَد هللِا بْ  ِبَعاٍم تُ ْبُت َعَلْيِه، َحّتَّ قَاَل: َشْهٍر، َحّتَّ قَاَل: َساَعٍة، َحّتَّ قَاَل: فَ َواِق ْوتِِه  َن َعْمرٍو يَ ُقوُل: " َمْن ََتَب قَ ْبَل مَ َسَِ
يَ ُقِل هللاُ: }َولَْيسَ  َأَومَلْ  يَ ْعَمُلوَن السَّيِّئَ اَنَقٍة " قُ ْلُت: ُسْبَحاَن هللِا،  لِلَِّذيَن  الت َّْوبَةُ  َأَحَدُهُم اْلَموْ ِت  ِإَذا َحَضَر   ِإّنِ  ُت قَالَ اِت َحّتَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " 18تُ ْبُت اآْلَن{ ]النساء:  ْعُت ِمَن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َا َحدَّثْ ُتَك َما َسَِ  [ قَاَل: ِإَّنَّ
 جل لم يسم.فيه ر # قال المحقق: إسناده 
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مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َأاَن َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، هللِا حمَُ  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أاََن أَبُو َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -  6666
ال َأْسَلَم، َعْن َعْبِد  ْبِن  ْبُن َسْعٍد، َعْن زَْيِد  ْعُت رَُجاًل،  َأاَن ِهَشاُم  ، َسَِ َلَماِنِّ اْلب َي ْ ُ عَ رَّمْحَِن  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأْصَحاِب  َوَسلََّم  َلْيِه  ِمْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن ََتَب ِإىَل هللِا قَ ْبَل َأْن مَيُوَت بِي َوْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ثْ تُ َها رَُجاًل ٍم قَِبَل ِمْنهُ " قَالَ يَ ُقوُل: َسَِ : َفَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آِمْن َأْصَحاِب َرُسولِ  ْعَتُه؟ قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: فََأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َخَر ف َ  هللِا َصلَّى اَّللَّ َقاَل: أَْنَت َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن ََتَب ِإىَل هللِا قَ ْبلَ  ِمنْ   اَّللَّ ثْ تُ َها رَُجاًل ِمْن َأصْ َأْن مَيُوَت بِِنْصِف يَ ْوٍم قَِبَل هللاُ  النَِّبِّ َحاِب  هُ " قَاَل: َفَحدَّ
ْعَتُه؟ قُ ْلُت: نَ َعْم قَاَل: فَاْشَهْد َلَسِمْعُت َرُسوَل هللِا صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم آَخَر قَاَل: أَْنَت َسَِ ُ َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَّ َسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن  لَّى اَّللَّ

قَ بْ  هللِا  ِإىَل  هللاُ  ََتَب  قَِبَل  اِبلضَّْحَوِة  مَيُوَت  َأْن  فَاْشَهْد ِمْنهُ  َل  قَاَل:  نَ َعْم،  قُ ْلُت:  ْعَتُه؟  َسَِ أَْنَت  قَاَل:  آَخَر  رَُجاًل  ثْ تُ َها  َفَحدَّ  ،"
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:   " َوَرَواهُ عَ   " َمْن ََتَب ِإىَل هللِا قَ ْبَل َأْن تُ َغْرِغرَ َلَسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمْنهُ   ْبُن ْبُد هللاِ نَ ْفُسهُ قَِبَل هللاُ 

ْعُت  َلَماِنِّ قَاَل: َسَِ  و َفذََكَرهُ َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرٍ اَنِفٍع، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َي ْ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

زِيِز ْبِن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِوي  اْْلََرِوي ، هِبَا، ان َأمْحَُد   اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبدِ   -  6667
َمْنُصورٍ  ْبُن  َسِعيُد  ان  جَنَْدَة،  َعْن زَيْ ْبُن  حُمَمٍَّد،  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  ان  الرَّمْحَِن  ،  َعْبِد  َعْن  َأْسَلَم،  ْبِن  الْ ِد  ِمْن ْبِن  رَُجٍل،  َعْن   ، َلَماِنِّ ب َي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقولُ  َع النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َسَِ ٍن يَ ُتوُب  : " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما ِمْن إِْنَساَأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ِإالَّ  بِي َْوٍم  مَيُوَت  َأْن  قَبِ قَ ْبَل  َعَلْيِه     ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحاِب  ِمْن  رَُجاًل  ِبَذِلَك  فََأْخرَبُْت  قَاَل:   ،" تَ ْوبَ َتهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  َوَسلََّم، َل هللاُ 

ْعتَ  ِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َما ِمْن ِإْنَساٍن  َعَليْ   ْد َلَسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َذِلَك ِمْنُه؟، قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: فَاْشهَ فَ َقاَل: أَْنَت َسَِ
ُ َعَليْ يَ ُتوُب قَ ْبَل َأْن مَيُوَت بِِنْصِف يَ ْوٍم ِإالَّ قَِبَل هللاُ تَ ْوبَ َتهُ "، قَاَل: فََأْخرَبُْت ِبَذِلَك رَُجاًل   ِه َوَسلََّم، ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ْعَت َذاكَ  أَْنَت َسَِ ِمْنهُ فَ َقاَل:  ِإْنَسانٍ   ِمْن  َما  يَ ُقوُل: "  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َلَسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَ َعْم، قَاَل: فَاْشَهْد   ؟، قُ ْلُت: 
َأْن مَيُوَت ِبَضحْ  تَ ْوبَ َتهُ "، فََأْخربَْ يَ ُتوُب قَ ْبَل  النَّ َوٍة ِإالَّ قَِبَل هللاُ  َأْصَحاِب  ِمْن  ِبَذِلَك رَُجاًل  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  ِبِّ صَ ُت   ُ لَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه وَ  ْعَت َذِلَك ِمْنُه؟، قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: فَاْشَهْد َلَسِمْعُت رَُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسلََّم، يَ ُقوُل: " َما ِمْن إِْنَساٍن يَ ُتوُب أَْنَت َسَِ
  قَِبَل هللاُ تَ ْوبَ َتهُ " ِه ِإالَّ قَ ْبَل َأْن يُ َغْرِغَر بِن َْفِسِه يف ِشْدقِ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ْفيَاُن،  ْبُن َعاِصٍم، ان احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، ان سُ   َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان ُأَسْيدُ   -  6670
َا الت َّْوبَةُ َعَلى هللاِ َثِِن مَ َعْن يَ ْعَلى ْبِن نُ ْعَماَن، حدَّ  َمْبُسوطٌَة َما مَلْ ُيَسْق "، ُثَّ قَ َرأَ }ِإَّنَّ َع اْبَن ُعَمَر، يَ ُقوُل: " الت َّْوبَةُ   لِلَِّذيَن ْن، َسَِ

 َهِل احْلُُضوُر ِإالَّ السَّْوُق " [ اآْليََة، قَاَل: " وَ 17َِبََهالٍَة{ ]النساء: يَ ْعَمُلوَن الس وَء 
 فيه رجل لم يسم.سناده محقق: إ# قال ال

 

ان حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب  زاَِيٍد اْلَقطَّاُن،    َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اإْلِْسِفَرايِِن ، ان أَبُو َسْهِل ْبنُ   -  6677
، َعْن َأيِب اْلُمَثَنَّ اْلَماِزِن  َسْلَماُن ْبُن يَزِيَد، َعِن  أَُويْ نِي اْلُكويف ، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب احْلَنِ  ٍس، ان َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع الصَّائُِغ اْلَمكِّي 
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، َعْن َعِليِّ ْبِن أَ  َلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ اْسَتْحَلْفُتهُ َعَلْيِه،   عَ ِحٌد حِبَِديٍث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ يِب طَاِلٍب، أَنَّهُ قَاَل: َما َحدََّثِِن َوااْلَمْقرُبِيِّ
َعَلْيِه    ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َيْكِذُب،  اَل  فَِإنَّهُ  دِّيُق،  الصِّ َبْكٍر  أَبُو  َفذَكَ ِإالَّ  َذنْ بًا  َعْبٌد  َأْذَنَب  َما   " فَ ت ََوضَّأَ  َوَسلََّم:  َرُه، 

ْنِب ِإالَّ َغَفَرهُ هللاُ َلهُ "  اسْ َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ، ُثَّ   ت َْغَفَر هللاَ ِمْن َذِلَك الذَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ان  ْكٍر،   ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب بَ َسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسفُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أاََن احلَْ   -  6678
أَي وَب، قَااَل: ان  َعْنرَبِي ، َوحُمَمَُّد ْبُن  ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، ح، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبُن مَحَْشاٍذ، ان أَبُو اْلُمَثَنَّ الْ 

، َعْن َأيِب، َعِن   ي ، َعْن ُموَسىن َمريِْ ُمبَاَرِك، ان ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن ال َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن الْ  ْبِن ُعْقَبَة، َحدََّثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َسْلَماَن اأْلََغر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " كُ  َوَأَحبَّ َأْن يَ ُتوَب ِإىَل    ِطيَئةً هُ َمْكتُوٌب َعَلْيِه، فَِإَذا َأْخطَأَ خَ ل  َشْيٍء يَ َتَكلَُّم ِبِه اْبُن آَدَم، فَِإنَّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َها أَبًَدا ُب إِ هللِا َعزَّ َوَجلَّ فَ ْليَْأِت بُ ْقَعًة رَِفيَعًة فَ ْلَيُمدَّ َيَدْيِه ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ، ُثَّ يَ ُقوُل: ِإّنِ أَتُو  َها، اَل َأْرِجُع ِإلَي ْ ، يُ ْغَفْر َلهُ َما لَْيَك ِمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل ِه َذلِ مَلْ يَ ْرِجْع يف َعَملِ   َك ". َورُِوَي َذِلَك َعِن احْلََسِن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َأْشَعَث، ِر، ان  َصم ، ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  6679
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما أَْذَنَب َعْبٌد َذنْ بًا ُثَّ تَ َوضَّأَ  ٍز ِمَن فََأْحَسَن اْلوُضوَء، ُثَّ َخَرَج ِإىَل ِبَرا  َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْنِب ِإالَّ َغَفَر هللاُ لَهُ " ، َوااأْلَْرِض َفَصلَّى ِفيِه رَْكَعَتنْيِ   ْست َْغَفَر هللاَ ِمْن َذِلَك الذَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، َوأاََن  مَّارٍ ان أَبُو ُحَذيْ َفَة، َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن عَ مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان اْبُن َأيِب قَُماٍش،  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن أَ   -  6681
اِد َأيِب َعمَّاٍر، َة ْبِن َعمَّاٍر، َعْن  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان اْبُن َأيِب قَُماٍش، ان أَبُو ُحَذيْ َفَة، َعْن ِعْكرِمَ  َشدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإّنِ َأَخْذُت اْمَرأًَة َفَصن َْعُت هِبَا ُكلَّ َشْيٍء ى اَّللَُّ رَُجٌل ِإىَل َنِبِّ هللِا َصلَّ  قَاَل: َجاءَ َعْن َأيِب أَُماَمَة، 
ا َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقَرأَ  اجْلَِماَع،  الصَّاَلةَ ِإالَّ  }أَِقِم   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اللَّيْ   َّللَّ ِمَن  َوزَُلًفا  الن ََّهاِر  ِإنَّ طََريفَِ  يُْذِهُْبَ ِل،  احْلََسنَاِت   

اِكرِيَن{ ]هود:   حَمُْفوٌظ ِمْن َحِديِث اْبِن  [ " َكَذا َرَواهُ أَبُو ُحَذيْ َفَة هِبََذا اللَّْفِظ، َوُهَو هِبََذا اللَّْفظِ 114السَّيِّئَاِت، َذِلَك ِذْكَرى لِلذَّ
 َمْسُعوٍد " 

 حسن.ل المحقق: إسناده # قا
 

زََة، َأاَن ُعب َْيُد هللِا  ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، َأاَن َعِلي  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َهاِنٍئ، ان َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغرَ حُمَمَّ َأْخرَباََن    -  6683
،ْبُن مُ  َنَة، َعِن الز ْهرِيِّ بَ   َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبنِ   وَسى، َعِن اْبِن ُعي َي ْ َة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب ُعت ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْهَوى اْمَرَأًة، َفَكاَن َذاَت يَ ْوٍم َجاِلًسا ِعْندَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َم، فَاْستَْأَذَن النَِّبَّ َصلَّى  َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
تَ ْغَتِسُل، فَ َلمَّ َعَليْ   اَّللَُّ  اِبْمَرَأٍة َعَلى َغِديٍر  يَ ْوِم َمطٍَر، فَِإَذا ُهَو  َلُه، َفَخَرَج يف  َها ََمِْلَس ِه َوَسلََّم يف َحاَجٍة فََأِذَن  ِمن ْ ا رَآَها َجَلَس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر ذلك َلُه، فَ َقاَل لَهُ ِدًمافَِإَذا ُهَو ِمْثُل اْْلُْدبَِة، فَ َقاَم انَ   الرَُّجِل ِمَن اْمَرأَتِِه، َوَحرََّك ذََكَرُه، ، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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  ،" رََكَعاٍت  ارَْكْع   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  الصَّاَل َرُسوُل  }أَِقِم  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  اللَّ فَأَنْ َزَل  ِمَن  َوزَُلًفا  الن ََّهاِر  طََريفَِ  إِ َة  نَّ  ْيِل 
اِكرِيَن{ ]هود:    [ " 114احْلََسنَاِت يُْذِهُْبَ السَّيِّئَاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّ

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

ي ، ان الضَّحَّاُك ْبُن خمَْ َد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   - 6684 ،    َلٍد، ، ان اْلُكَدميِْ ان َمْسُتوُر ْبُن َعبَّاٍد اْْلُنَاِئي 
فَ قَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  ََثِبٍت،  َما َعْن  ُتَك َحّتَّ  ِجئ ْ َما  َرُسوَل هللِا،  اَي    اَل: 

تُ هَ تَ رَْكُت َحاَجًة، َواَل َداَجًة ِإالَّ أَت َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْيَس َتْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َوَأّنِ َرُسوُل هللاِ ي ْ ؟ "،  ا، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 اَجٍة " ِإنَّ هللاَ َقْد َغَفَر َلَك ُكلَّ َحاَجٍة َودَ قَاَل: بَ َلى، قَاَل: " فَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ْبُن ِإْسَحاَق، ان يُوُنُس  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان حُمَمَّدُ َأْخربََ   -  6688
ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َجاَء رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل ، عَ َثِِن أَبُو َبْدٍر، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ حُمَمٍَّد، ان ُعَمُر ْبُن َأيِب َخِليَفَة، َحدَّ ْبُن  

َأْو َأْربَ ًعا    -َثاَلَث َمرَّاٍت   ، قَاَل: " فَِإَذا ُعْدَت فَاْست َْغِفْر رَبَّكَ هللِا، ِإّنِ أُْذِنُب؟، قَاَل: " اْست َْغِفْر رَبََّك "، قَاَل: فََأْست َْغِفُر ُثَّ َأُعودُ 
 َكِم اْلَبْصِري  " ، فَ َقاَل: " اْست َْغِفْر رَبََّك َحّتَّ َيُكوَن الشَّْيطَاُن ُهَو اْلَمْحُسوُر " " أَبُو َبْدٍر َهَذا ُهَو َيَساُر ْبُن احلَْ -ُعَمُر " َشكَّ 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
 

، ان ِعيَسى ْبُن إِبْ َراِهيَم الشَِّعرِيي ، ان  ُن ُعب َ َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد بْ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ  -  6689 ْيٍد الصَّفَّاُر، ان ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ
ىَل  ِرِث إِ ِئَشَة، قَاَلْت: َجاَء ُجَبرْيُ ْبُن احْلَا ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاَسِعيُد ْبُن َعْبِد هللِا، ان نُوُح ْبُن ذَْكَواَن أَبُو أَي وَب، َعنْ 

نُوِب، ِإّنِ أَتُو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإّنِ رَُجٌل ِمْقَراُف الذ   ُثَّ َأُعوُد؟، قَاَل:  ُب ُثَّ َأُعوُد، ُثَّ أَتُوبُ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 هللِا َأْكثَ ُر ِمْن ُذنُوِبَك "  " اَي ُجَبرْيُ َعْفُو  

، َويف رَِوايَِة َعْبِد اْلَغِِنِّ أَنَّهُ يف َحِديٍث َرَواهُ أَ َجْدتُهُ َكَذا " وَ    ي وُب ْبُن ذَْكَواَن، َعْن ِهَشامِ  ُجَبرْيٌ، َوالصََّواُب َحِبيٌب، قَالَهُ َعْبُد اْلَغِِنِّ
َعاِئَشَة،   َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ذَْكَوانَ ْبِن  ْبِن  نُوِح  َشْيِخنَا  أَبُ َويف ِكتَاِب  وَِكاَلُِهَا :  َونُوٌح،  أَي وَب،  َأُخو  َوالصََّواُب:  أَي وَب،  و 

 َضِعيٌف، َوهللاُ َأْعَلُم " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعْبِد هللِا    -  6690 اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان َأمحَْ   احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: انَأْخرَباََن  بْ أَبُو  اْلَفْضِل الصَّاِئُغ، ان ُد  ُن 
[،  195الت َّْهُلَكِة{ ]البقرة:  ِإىَل  آَدُم، ان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن السَّمَّاِك ْبِن َحْرٍب، عِن الن  ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي: }َواَل تُ ْلُقوا أِبَْيِديُكْم  

َوْلي َُتْب ِإلَْيِه، فَِإنَّ   بَِيدِ ِإَذا َأْذَنَب َأَحدُُكْم َفاَل يُ ْلِقنَيَّ   قَاَل: يَ ُقوُل: " ِه ِإىَل الت َّْهُلَكِة، َواَل يَ ُقوُلنَّ: اَل تَ ْوبََة يل، َوَلِكْن لَِيْست َْغِفَر هللاَ 
 هللاَ َغُفوٌر رَِحيٌم " 
 فيه مجهول. سناده # قال المحقق: إ
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نَ   -  6692 أَبُو  بْ َوَأْخرَباََن  َعْمرِو  أَبُو  َأاَن  قَ تَاَدَة،  ْبُن  َمطَ ْصِر  َخِليَفَة،ُن  أَبُو  َأاَن  ُعَمَر،   ٍر،  ْبُن  َحْفُص  َواحْلَْوِضي   اْلَولِيِد،  أَبُو  ان 
ْعُت اْلرَبَاَء، َوَسأََلهُ َوحُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي اْلَعْبِدي ، قَالُوا: ان ُشْعَبُة، َعْن َأيِب ِإسْ  ِديُكْم  ا أِبَيْ رَُجٌل َعْن َهِذِه اآْليَِة: }َواَل تُ ْلُقو َحاَق، قَاَل: َسَِ

]البقرة:   الت َّْهُلَكِة{  يُ 195ِإىَل  رَُجٌل  َوَلِكنَّهُ  اَل،   " قَاَل:  بَِيِدِه؟،  َوالسَّْيُف  أَْلٌف،  َوُهْم  اْلَكِتيَبِة  َعَلى  ََيِْمُل  الرَُّجُل  ُهَو  ِصيُب [ 
 : اَل تَ ْوبََة يل " الذَّْنَب فَ يُ ْلِقي بَِيَدْيِه، َويَ ُقولُ 

 لم أعرفه. المؤلف   فيه شيخ# قال المحقق: إسناده 
 

  يَّاِط، ان ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب َن اْلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اإْلِْسِفَرايِِن ، ان أَبُو ُعْثَما  -  6694
 َجاِلًسا ِعْنَد احْلََسِن، ِإْذ َجاَءهُ رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َأاَب َسِعيٍد، َما تَ ُقوُل يف اْلَعْبِد قَاَل: ُكْنتُ    أَبِيِه،ِإْسَرائِيَل، ان َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، َعنْ 

 يَ ْزَدْد بِت َْوبَِتِه ِإالَّ َشَرفًا  ََتَب؟، قَاَل: ملَْ ُدنُ وًّا، قَاَل: ُثَّ َعاَد يف َذْنِبِه ُثَّ بِت َْوبَِتِه ِمَن هللِا ِإالَّ  يُْذِنُب الذَّْنَب ُثَّ يَ ُتوُب؟، قَاَل: مَلْ يَ ْزَدْد  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟، قُ ْلتُ  َتْسَمْع َما قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلُمْؤِمِن َمَثُل    : َوَما قَاَل؟، قَاَل: " َمَثلُ ِعْنَد هللِا، قَاَل: ُثَّ قَاَل يل: أمََلْ 

َْتِيُل   بُ َلِة،  َوَتْسَتِقيالس ن ْ بُ َلِة ِبرَّهُ َأْحيَااًن،  أَْمَرهُ َكَما محََِد َصاِحُب الس ن ْ َد  ُثَّ    ُم َأْحيَااًن، َويف َذِلَك َتْكرُبُ، فَِإَذا َحَصَدَها َصاِحبُ َها محَِ
 [ " اآْليَةَ 201ُمْبِصُروَن{ ]األعراف: ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُقوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف قَ َرَأ: }ِإنَّ الَِّذيَن ات َّ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َثِم اْلَقاضِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، قَاَل: قُِرَئ َعَلى حمَُ  - 6695 ي، َوَأاَن َأَْسَُع ان َعْبُد  مَِّد ْبِن اْْلَي ْ
ْبُن صَ  اللَّ هللِا  َثِِن  َأيِب اِلٍح، َحدَّ ْبَن  يَزِيَد  أََتى َرُسوَل هللِا    ْيُث، َعْن  َأنَّ رَُجاًل   ، اجْلَُهِِنِّ ْبِن َعاِمٍر  اْْلرَْيِ، َعْن ُعْقَبَة  َأيِب  َحِبيٍب، َعْن 

ُ َعَلْيهِ  َويَ ُتوُب؟، قَاَل: "  َتُب َعَلْيِه "، قَالَ َل هللِا، َأَحُداَن يُْذِنُب؟، قَاَل: " يُكْ  َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسو َصلَّى اَّللَّ : ُثَّ َيْست َْغِفُر ِمْنهُ 
قَاَل: " يُ ْغَفُر َلهُ َويُ تَاُب ْست َْغِفُر ِمْنهُ َويَ ُتوُب؟، يُ ْغَفُر َلهُ َويُ تَاُب َعَلْيِه "، قَاَل: فَ ي َُعوُد َويُْذِنُب؟، قَاَل: " يُْكَتُب َعَلْيِه "، قَاَل: ُثَّ يَ 

، َواَل مَيَل   ْذِنُب؟، قَاَل: " يُْكَتُب َعَلْيِه "، قَاَل: ُثَّ َيْست َْغِفُر ِمْنهُ َويَ تُوُب؟، قَاَل: " يُ ْغَفُر لَهُ َويُ تَاُب َعَلْيهِ ، قَاَل: فَ ي َُعوُد َويُ َعَلْيِه " 
 وا " هللاُ َحّتَّ َْتَل  

 .حسن# قال المحقق: إسناده 
 

ا  -  6696 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلقَ َأْخرَباََن  َوأَبُو  إِبْ َراِهيَم  حْلَاِفُظ،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَفْضِل  أَبُو  ان  قَااَل:  اْلُمَؤذُِّن،  َعِليٍّ  ْبُن  اْْلَاِلِق  َعْبُد  اِسِم 
ْبُن َسِعياْْلَاِِشِي ، ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْرايَ  َبةُ  ، َعْن َأيِب هللِا ْبِن َعْبِد اْلعَ ٍد، ان َسِعيُد ْبُن َمْرزُوٍق، َعْن َعْبِد  يِب ، ان قُ ت َي ْ زِيِز اْلُعَمِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن َعْبٍد يُْذِنُب   زَّ َوَجلَّ ِإْن بًا، فَ ي َْعَلُم َأنَّ هللاَ عَ َذن ْ طَُوالََة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
بَُه، َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْن يَ ْغِفَر َلهُ " َفَر لَُه، َوِإْن َشاءَ َشاَء َأْن يَ ْغِفَر لَهُ غَ    َأْن يُ َعذِّبَهُ َعَلْيِه َعذَّ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

و َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ ِسي  قَااَل: َأاَن أَبُ َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفارِ َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو  َأْخرَباََن أَبُو    -  6701
، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّ  ُعَمَر، أَنَّهُ قَاَل: أُْنزَِلْت }ِإَذا   مْحَِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ الذ ْهِلي ، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي، أان َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن ُحَييٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ 1َزاَْلَا{ ]الزلزلة: ْلزَِلِت اأْلَْرُض زِلْ زُ  دِّيُق قَاِعٌد، فَ َبَكى أَبُو َبْكٍر فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ا  [ َوأَبُو َبْكٍر الصِّ
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أَ يُ ْبِكيَك   فَ َقاَل:   " َبْكٍر؟  َأاَب  رَ اَي  َلهُ  فَ َقاَل  الس ورَُة،  َهِذِه  اَّللَُّ ْبَكاِن  هللِا َصلَّى  َواَل  ُسوُل  َُتِْطُئوَن،  اَل  أَنَُّكْم  َلْو   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   
 فَ ي َْغِفُر َْلُْم " ُتْذنُِبوَن فَ يُ ْغَفُر َلُكْم َْلََلَق هللاُ أُمًَّة ِمْن بَ ْعدَُكْم َُيِْطئُوَن َويُْذنِبُوَن 

 حسن.ق: إسناده # قال المحق
 

َهَق، َوأَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللاِ ْنُصوٍر َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو مَ   -  6706 اِمغَاِن  نَزِيُل بَ ي ْ ، قَااَل: أاََن أَبُو َبْكٍر   َعِليٍّ الدَّ َهِقي  اْلب َي ْ
، قَاَل: ان َْسَاِعيِلي  َبَة ْبنُ أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن حمَُ   اإْلِ َبَة، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُعب َْيَدَة ْبِن َمْعٍن، َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب   مٍَّد اجْلِيِزي ، ان أَبُو َشي ْ  َشي ْ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َل: قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن ُعمَ ان َأيِب، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َسْعٍد، َمْوىَل طَْلَحَة، قَا َر: َسَِ
  ُ رَاَد اْمَرأًَة َعْن  ُكُر اْلِكْفَل َسْبَع َمرَّاٍت، فَ َقاَل: " ِإنَّ اْلِكْفَل َكاَن رَُجاًل ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل يَ ْعَمُل اِبْلَمَعاِصي، فَأَ َعَلْيِه َوَسلََّم َيذْ اَّللَّ

َها َحْيُث يَْ ى َأْن يُ ْعِطي ََها ِستِّنَي دِ نَ ْفِسَها َعلَ  َرأَتِِه َبَكْت، فَ َقاَل َْلَا: َما يُ ْبِكيِك؟، قَاَلْت: ِلُس الرَُّجُل ِمَن امْ ينَارًا، فَ َلمَّا َجَلَس ِمن ْ
َعْلهُ َقط ، قَاَل: فََأاَن َأَحق  َأْن اَل أَف َْعَل، ُثَّ قَاَم فَ َقاَل: خُ  تِّنَي ِدينَارً َهَذا َشْيٌء مَلْ أَف ْ  ا َفِهَي َلِك، َواَل َأْعِصي هللاَ أَبًَدا، ِذي َهِذِه السِّ

 لَّْيِل، فَ َقاَل النَّاُس: َماَت اْلِكْفُل، َفُكِتَب َعَلى اَبِبِه: ِإنَّ هللاَ َغَفَر لِْلِكْفِل " قَاَل: َفَماَت ِمَن ال
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَاِفُظ، ان َجْعَفرُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  6719 إِبْ َراِهيَم الرَّ ْبُن حُمَمٍَّد اْْلََلِدي ، ان حُمَمَُّد     هللِا  اِزي  ِِبِْصَر، ان ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد  ْبُن 
، َرِضيَ الزَّْعَفَراِن ، ان َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن الن  ْعَماِن بْ  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل   ِن َسْعٍد، َعْن َعِليٍّ

صَ  هللِا  وَ َرُسوُل  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ".لَّى  تَ وَّاٌب  ُمْفَِتٍ  ُكل   ِخيَارُُكْم   "  َسلََّم: 
 

، َعْن َعْبِد ِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ان ِإَسَْ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َغنَّاٌم، ان سَ  - 6720 اِعيُل ْبُن زََكرايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،مْحَِن ْبِن ِإْسَحاَق،  الرَّ  بَِنْحِوِه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َغرْيَ َقِويٍّ َعْن حُمَمَِّد   َفذََكَرهُ 

 ت َّوَّابَ ُمْؤِمَن اْلُمَفَِتَ الْوقُوفًا: ِإنَّ هللاَ َيُِب  اْلَعْبَد الْ احْلََنِفيَِّة، َعْن أَبِيِه مَ اْبِن 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

نَي َوِمائَ َتنْيِ، ان ي ، يف َسَنِة ِإْحَدى َوِستِّ اْلَعاَلئِ   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أاََن أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّدٍ   -  6721
،  ، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق، َحدََّثِِن َسِعيُد ْبُن َخاِلٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ  مَحَّاٍد الن َّْرِسي  َعْبُد اأْلَْعَلى ْبنُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  َعٍة "." اْلُمْؤِمُن َواٍه رَاِقٌع َسِعيٌد َمْن هَ  ى اَّللَّ  ََتَبَع َصاِلٌح َجَزرَةُ َعْبَد اأْلَْعَلى َلَك َعَلى رُق ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان ََيََْي ْبُن  ان    أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: َأانَ   -  6722 ََيََْي،  إِبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َأان َعْبُد هللاِ   َعَلْيِه َوَسلََّم، ح،  ْبُن دَُكنْيٍ، َعْن قَ ْيٍس اْلَماِضي، َعْن َداُوَد اْلِمْصِريِّ

ْبُن  َوَأخْ  زََكرايَّ  أَبُو  َسْلمَ رَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َأاَن  ِإْسَحاَق،  أَ َأيِب  َأاَن  اْلَفِقيُه،  ْبُن اَن  هللِا  َعْبُد  أان  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  ُموَسى  أاََن  زَُهرْيٍ،  ْبُن  مْحَُد 
ْعُت قَ ْيًسا َُيَدُِّث َعْن َداُوَد اْلَبْصِريِّ َولَْيَس أبَِيِب  ُ َعَلْيِه َوسَ  ِهْنٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  الد َكنْيِ، َسَِ لََّم قَاَل: " ِإنَّ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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َنِة، َوَذنْ بًا لَْيَس بِتَارِِكِه َحّتَّ مَيُوَت َأْو تَ ُقوَم لِ  َنَة بَ ْعَد اْلَفي ْ   َق ُمْذنِبًا َخطَّاًء َنِسيًّا، السَّاَعُة، ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُخلِ ْلُمْؤِمِن َذنْ بًا َقِد اْعتَاَدهُ اْلَفي ْ
َنِة ". يُرِيُد احلِْنَي بَ ْعَد   -َوزَاَد    -ُمْؤِمٍن  ََي: " ِإنَّ ِلُكلِّ  ِإَذا ذُكَِّر ذََكَر ". َويف رَِوايَِة َيَْ  َنَة بَ ْعَد اْلَفي ْ ُمْفت َنًا َخطَّاًء "، قَ ْولُُه: " اْلَفي ْ

 احلِْنِي، ُثَّ يَ تُوبُ 
  بأس به. ال# قال المحقق: إسناده 

 

اْلَفْضِل ْبِن حُمَمٍَّد الشَّْعرَاِن ، ان َجدِّي، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر   يُل ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان ِإَْسَاعِ َأْخرَباََن    -  6724
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ احْلَِزاِمي ، َحدََّثِِن ُعب َْيُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُحَننْيٍ، حَ  قَاَل: َجاَء أَبِيِه، َعْن َجدِِّه    مَِّد ْبِن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعنْ دَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َواذُنُواَبهُ َواذُنُواَبُه، فَ َقاَل َهَذا اْلَقْوَل َمرَّ  ُ ، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا صَ َتنْيِ َأْو َثاَلَثً رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ لَّى اَّللَّ
َسُع ِمْن ُذنُويِب، َوَرمْحَُتَك أَْرَجى ِعْنِدي ِمْن َعَمِلي "، فَ َقاَْلَا ُثَّ قَاَل: " ُعْد "، فَ َعاَد، قَاَل: لُهمَّ َمْغِفَرُتَك َأوْ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُقِل: ال

  َقْد َغَفَر هللاُ َلَك "،  ُثَّ قَاَل: " ُعْد "، فَ َعاَد قَاَل: " قُمْ 
ُهْم َِبَْرٍح " وَن اَل يُ ْعَرُف َواِحدٌ اَل أَبُو َعْبِد هللِا: رَُواتُهُ َمَدنِي  قَ    ِمن ْ

 فيه بعض الرجال لم أعرفهم. # قال المحقق: إسناده 
 

ْن زَْيِد ْبِن  َأان َعْبُد الرَّزَّاِق، َأاَن َمْعَمٌر، عَ  ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر،  - 6730
الَأْسَلمَ  َفَجاَء  طَائٍِر  فَ ْرَخ  رَُجٌل  فََأَخَذ  َأْسَفارِِه،  بَ ْعِض  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  قَاَل: َكاَن  يف حِ   نَ ْفَسهُ  فَأَْلَقى  ْجِر  طَّرْيُ، 

ُ َعَلْيِه وَ َأَخَذهُ الرَُّجُل، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّ الرَُّجِل َمَع فَ ْرِخِه، فَ  َسلََّم: " َعَجبًا ِْلََذا الطَّائِِر، َجاَء فَأَْلَقى نَ ْفَسهُ يف أَْيِديُكْم َرمْحَةً ى اَّللَّ
ُ َأْرَحُم بَِعْبِدِه اْلُمْؤِمِن ِمْن َهذَ   ا الطَّائِِر بَِفْرِخِه ". " ِلَوَلِدِه، فَ َوهللِا َّللَّ

 ل. رجاله ثقات والحديث مرس# قال المحقق: إسناده 
 

لصَّغَاِن ، أان َعْبُد  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ا   َأْخرَبانَ   -  6731
بْ  َبْكٍر، ان مُحَْيٌد،  هللِا  َأيِب  َنِب  هللِا َصلَّ ُن  أََنٍس قَاَل: َكاَن  َعَلْيِه َوسَ َعْن   ُ اْلَمِديَنِة، َوَصِبٌّ َعَلى ظَْهِر ى اَّللَّ لََّم يف طَرِيٍق ِمْن طُُرِق 

تُ ْلِقي وا: اَي َرُسوَل هللِا َما َكاَنْت َهِذِه لِ فَاْحَتَمَلِت ابْ ن ََها، فَ َقالُ  الطَّرِيِق، َفَخِشَيْت أُم هُ َأْن يُوطَأَ الصَِّب ، َفَشقَّْت َوقَاَلِت: اْبِِن اْبِِن،
 لنَّاِر، قَاَل: " َوهللاُ اَل يُ ْلِقي َحِبيَبهُ يف النَّاِر " ابْ ن ََها يف ا

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

 َمْعُروٍف اَن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َوَأْخربََ   ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َنْصٍر، ح،  ْمرِو ْبُن َمطٍَر، ان َأمْحَدُ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أاََن أَبُو عَ   -  6732
اُء، َأاَن َعِلي   ، اناْلَفِقيُه، أاََن أَبُو َسْهٍل اإْلِْسِفَرايِِن ، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ احْلَذَّ ان يَزِيُد ْبُن   َمْرَواُن، َأاَن ُمَعاِويَُة،ْبُن اْلَمِديِِنِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعهُ َصِبٌّ َلُه، قَالَ ٍم، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ َكْيَساَن، َعْن َأيِب َحازِ  : َة قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْرمَحُُه، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل َفَجَعَل َيُضم هُ ِإلَْيِه َوي َ  نَ َعْم اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " فَاهللُ َأْرَحُم   أَتَ ْرمَحُُه؟ "، قَاَل: هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِبِه ِمْنَك، َوُهَو َأْرَحُم الرَّامِحِنَي " 
 في الطريقين شيخ المؤلف ال يعرف. # قال المحقق: إسناده 
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أَبُو َعْبِد هللاِ   -  6735 اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ   َأْخرَباََن  أَبُو  يَ ْعُقوَب، ان حمَُ   احْلَاِفُظ، ان  اْبُن    مَّدُ ْبُن  ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ان احْلَجَّاُج، ان  ْبُن 
َثِِن  يَ ُقوُل: َحدَّ الرَّمْحَِن اْلُمَزِنَّ  ْعُت َأاَب َعْبَد  َمْوىَل  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن احلُْ َْلِيَعَة، َعْن َأْرَفَد قَاَل: َسَِ َع ثَ ْواَبَن،  أَنَّهُ َسَِ َرُسوِل هللِا   بُِلي ، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما ُأِحب  َأنَّ يلَ ال َصلَّى ا ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َسَِ نْ يَا َوَما ِفيَها هِبَِذِه اآْل َّللَّ يَِة }اَي ِعبَاِدَي  د 
تَ ْقَنطُو الَِّذيَن   أَنْ ُفِسِهْم اَل  ِمْن َرمْحَِة هللِا{  َأْسَرفُوا َعَلى  ِإىَل آِخرَِها،53]الزمر:  ا  َأْشَرَك؟،   [ "  َوَمْن  فَ َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَل: " ِإالَّ وَ   ْشَرَك، ِإالَّ َوَمْن َأْشَرَك ".  َمْن َأْشَرَك، ِإالَّ َوَمْن أَ َفَسَكَت النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأمْحَُد َرمِحَ قَاَل ا َا نَ َزَلْت يف إْلِ ِة، َوُهَو َأنَّ  بَ ْعِض َمْن رَدَّ ِمَن هُ هللاُ: " َوَسَبُب نُ ُزوِل َهِذِه اآْليَِة َقْد ذََكْراَن يف ِكتَاِب َداَلِئِل الن  بُ وَّ
 َوَعِلَم َأنَّ َلهُ تَ ْوبًَة فَ َعاَد يف اإْلِْساَلِم "  اآْليَةُ َفرَِح هِبَا، َِتَ، ُثَّ ِحنَي ُعِرَضْت َعَلْيِه َهِذهِ ِة َوُفِِتَ َعْن ِديِنِه فَاف ْتَ اْلِْْجرَ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

إِ   -  6736 أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإَسَْ َأْخرَباََن  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  َسِعي ْسَحاَق  ْبُن  ُعْثَماُن  ان  اْلَقاِري،  ان  اِعيَل  الدَّارِِمي ،  ٍد 
ا نَ ُقوُل: َما ِد هللِا ْبِن ُعَمَر قَاَل: " ُكنَّ َسنْيُ ْبُن الرَّبِيِع، ان َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيَس، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخرَبَِن اَنِفٌع، َعْن َعبْ احلُْ 

ئًاِلُمْفَِتٍ تَ وْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة أُْنِزَل ِفيِهْم: }اَي ِعبَاِدي الَِّذيَن َأْسَرفُوا ، فَ َلمَّا َقِدَم َرُسو بٌَة، َوَما هللاُ بَِقاِبٍل ِمْنهُ َشي ْ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 لَّيِت بَ ْعَدَها.  [ " َواآْليَةُ ا53{ ]الزمر: َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة هللاِ 

َماُم َأمْحَدُ   ْبِن َعبَّاٍس يف َسَبِب نُ ُزوِل َهِذِه اآْليَِة َما " : " َورُوِّينَا َعِن اقَاَل اإْلِ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

 حُمَمَُّد ْبُن َماَن َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن اْْلَيَّاُط، ان ْبِن ِإْسَحاَق، ان أَبُو ُعثْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدِ   -  6738
يٌّ  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َجاَء َوْحشِ  اأْلََدِمي ، ان َسِعيُد ْبُن َساملٍِ اْلِقَداُح، ان َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعِن  يَزِيدَ 

النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ُمْسَتِجريً  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي حُمَمَّ ِإىَل  ُتَك  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد ُكْنُت ُد ِجئ ْ  ُ ِبَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ا 
ّنِ َأْشرَْكَت قَاَل: فَإِ   َمَع َكاَلَم هللِا تَ َعاىَل "،أَْنَت يف َجَواِري َحّتَّ َتسْ ُأِحب  َأْن َأرَاَك َعَلى َغرْيِ ِجَواٍر، فََأَما ِإَذا ُكْنُت ُمْسَتِجريًا فَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلمْ   اْلَعِظيِم، َوقَ ت َْلُت الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم هللاُ، فَ َهْل تُ ْقَبُل ِمْن ِمثِْلي تَ ْوبٌَة؟، َفَصَمَت َرُسوُل هللِا َصلَّى   اِبهللِ   يُِْبهُ اَّللَّ
{ ]الفرقان:    َع هللِا ِإَْلًا آَخرَ ِه اْلُقْرآُن: }َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن مَ َحّتَّ نَ َزَل َعَليْ  [ ِإىَل 68َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم هللاُ ِإالَّ اِبحْلَقِّ

ُل َصاحِلًا، َأاَن يف  َقاَل: َأَرى َشْرطًا، فَ َلَعلِّي اَل َأْعمَ يََة، فَ َقَرَأَها َعَلْيِه، ف َ [ اآْل 70قَ ْوِلِه }يُ َبدُِّل هللاُ َسيِّئَاَِتِْم َحَسنَاٍت{ ]الفرقان:  
اهُ [ َفَدعَ 48ِلَمْن َيَشاُء{ ]النساء:  ِجَواِرَك َحّتَّ َأَْسََع َكاَلَم هللِا، فَ ن ََزَلْت }ِإنَّ هللاَ اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك  

اِرَك َحّتَّ َأَْسََع َكاَلَم هللِا قَاَل: فَ ن ََزَلْت }اَي ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا ءُ هللاُ، َأاَن يف ِجوَ اَل َوْحِشيٌّ: فَ َلَعلِّي ِمَّْن اَل َيَشافَ َقَرَأَها َعَلْيِه، فَ قَ 
 اَل َأَرى َشْرطًا، فَ َتَشهََّد َوَأْسَلمَ  آْليََة قَاَل َوْحِشيٌّ: اآْلنَ [ ا53َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة هللِا{ ]الزمر: 

 بأس به.  ال# قال المحقق: إسناده 
 

ِويََة، َعْن ِإْسَحاَق،  ، ان أَبُو ُمَعاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ   -  6739
 ُهَو اْبُن َمْسُعوٍد: " َأْربَُع آاَيٍت يف ِكتَاِب هللِا َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن مُحِْر الن ََّعِم   قَاَل: قَاَل َعْبُد هللاِ طَاٍء اْلب َزَّاِز، َعْن َبِشرٍي اأْلَْزِديِّ َعْن عَ 
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يف ُسورَةِ  يِّ ُسورٍَة؟، قَاَل: "  اءُ َعَرفُوُهنَّ "، قَاَل: قَالُوا: يف أَ " ِإَذا َمرَّ هِبِنَّ اْلُعَلمَ   َوَسَرَدَها قَاَل: قَالُوا َلُه: َوأَْيَن ِهَي؟، قَاَل:  "،
ِبِه{ ]ا ُيْشَرَك  َأْن  يَ ْغِفُر  اَل  َوقَ ْولُُه: }ِإنَّ هللاَ  َذرٍَّة،  َقاَل  ِمث ْ َيظِْلُم  اَل  ِإنَّ هللاَ  قَ ْولُُه:  َوقَ ْولُهُ 48لنساء:  النَِّساِء  ِإْذ [،  ُْم  َأنَّ }َوَلْو   :

[ " اآْليََة. " ورُّوِينَاهُ َعِن اْبِن  110أَْو َيظِْلْم نَ ْفَسُه{ ]النساء:    }َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا[، َوقَ ْولُُه:  64وا أَنْ ُفَسُهْم{ ]النساء:  ظََلمُ 
َهْوَن َعْنُه{ ]النساء: لَُه: }ِإْن جَتَْتنُِبوا َكبَائِ َمْسُعوٍد يف َفَضاِئِل اْلُقْرآِن ِبِِْسنَاٍد آَخَر، َوزَاَد آيًَة َخاِمَسًة قَ وْ   يََة " [ اآْل 31َر َما تُ ن ْ

 ليس بالقوي.سناده # قال المحقق: إ
 

َمَر، ان ُسْفيَاُن، َعْن  يِب عُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبُن ِعيَسى احلِْريِي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ان اْبُن أَ   -  6741
 َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد: " الت َّْوبَةُ النَُّصوُح ُتَكفُِّر ُكلَّ َسيَِّئٍة َوُهَو يف اْلُقْرآِن أْلََسِديِّ قَاَل: قَالَ ْبِن َسِعيٍد، َعْن لَِبيٍد، َعْن َعاِمٍر ا  ُعَمرَ 

 [ اآْليَةَ 8 يِّئَاِتُكْم{ ]التحرمي:َعَسى رَب ُكْم َأْن يَُكفَِّر َعْنُكْم سَ  ا ِإىَل هللِا تَ ْوبًَة َنُصوًحا"، ُثَّ قَ َرَأ: }اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُو 
 ال باس به. # قال المحقق: إسناده 

 

زَّاِق، أاََن َمْعَمٌر، َعْن ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد الرَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان َأمْحَُد    -  6742
ا  أَي وَب، َعنِ  الرَُّجُل  اْبِن ِسريِيَن، َعِن  َمْسُعوٍد قَاَل: َكاَن  الرَّزَّاِق قَاَل    -ْبِن  ِإَذا  -َأْحِسُب َعْبَد  ِإْسَرائِيَل  َبِِن  الرَُّجُل يف  : َكاَن 

اَبِبِه َمْكتُ  َأْصَبَح َعَلى  َأْذَنَب َكَذا وََكَذا،  َأْذَنَب  ِمَن اْلَعَمِل َكَذا، فَ َلعَ واًب:  بَِتَكاثُرِهِ وََكفَّارَتُهُ  َأْن  َمْسُعوٍد: " َما لَّهُ  اْبُن  يَ ْعَمُلُه، قَاَل   
ُفورًا رَِحيًما{ ]النساء:  ت َْغِفِر هللاَ يَِِد هللاَ غَ ُأِحب  َأنَّ هللاَ َأْعطَااَن َذِلَك َمَكاَن َهِذِه اآْليَِة }َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا أَْو َيظِْلْم نَ ْفَسهُ ُثَّ َيسْ 

110 " ] 
 رجاله ثقات. قق: إسناده # قال المح

 

حُمَمَِّد ْبِن َأيِب  َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ان أَبُو  - 6743
َعْبدِ الد نْ يَا ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ان  ُحَسنْيُ ،  ان  الرَّمْحَِن،  َعِن    ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  ِهْنٍد،  َأيِب  ْبِن  نُ َعْيِم  َعْن  بَاُن،  َشي ْ ان  حُمَمٍَّد،  ْبُن   

ُثَّ َيْست َْغِفُر  ْنَد َذْنٍب ُيِصيبُهُ   َعزَّ َوَجلَّ، اَل يَ ْقَرُأُِهَا َعْبٌد عِ َلُم آيَ َتنْيِ يف ِكتَاِب هللاِ اأْلَْسَوِد، َوَعْلَقَمُة، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: " ِإّنِ أَلَعْ 
ئًا، ُثَّ ْأاَن اْلب ََقرَ هللاَ ِمْنهُ ِإالَّ ُغِفَر لَهُ "، قُ ْلنَا: َأي  َشْيٍء يف ِكتَاِب هللِا؟، فَ َلْم َْيرِباَْن، فَ َفَتْحنَا اْلُمْصَحَف فَ َقرَ   قَ َرْأاَن  َة فَ َلْم ُنِصْب َشي ْ

نَا ِإىَل َهِذِه اآْليَِة }َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َأْو يَظِْلْم نَ ْفَسهُ ُثَّ َيْست َْغِفِر هللاَ يَِِد هللاَ َعْبِد هللِا َعَلى ِإثْ   النَِّساَء َوُهَو يف َتَْلِيفِ   رَِها فَانْ ت ََهي ْ
نَا ِإىَل النَِّساِء ِإىَل َهذِ [ قُ ْلُت: َأْمِسْك َهِذِه، ُثَّ 110َغُفورًا رَِحيًما{ ]النساء:   َكُر ِفيَها }َومَلْ ُيِصر وا َعَلى َما ِه اآْليَِة الَّيِت يُذْ  انْ ت ََهي ْ

 ا َهاََتِن " [، فََأْطب َْقنَا اْلُمْصَحَف فََأْخرَباَْن هِبَا َعْبَد هللِا فَ َقاَل: " ِهَُ 135فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ ]آل عمران:  
 رجاله ثقات وفيه انقطاع. ناده # قال المحقق: إس

 

ْبُن مُ َأْخربََ   -  6744 حُمَمَُّد  َأيِب اَن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ان  هللِا الصَّفَّاُر،  َعْبِد  أَبُو  أاََن  ْبِن َبسَّاٍم،   وَسى،  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ان  نْ يَا،  الد 
َثِِن َصاِلٌح اْلُمرِ  رْيٌ ِْلَِذِه اأْلُمَِّة ِمَّا طََلَعْت َعَلْيِه رَِة النَِّساِء ِهَي خَ َل اْبُن َعبَّاٍس: " ََثَاِن آاَيٍت يف ُسو ي ، َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل: قَاَحدَّ

قَ بْ  ِمْن  الَِّذيَن  ُسَنَن  َويَ ْهِدَيُكْم  َلُكْم   َ لِيُ َبنيِّ هللاُ  }يُرِيُد  َأوَُّْلُنَّ  َوَغَرَبْت،  ]الشَّْمُس  َعَلْيُكْم{  َويَ ُتوَب  َثاَلًَث  26النساء:  ِلُكْم   ]
َهْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم َسيِّئَاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرميًا{ ]النساء:  ابَِعةُ }ِإْن جَتَْتنِ ُمت َتَاِبَعاٍت، َوالرَّ  [، َواْْلَاِمَسةُ 31ُبوا َكبَائَِر َما تُ ن ْ
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َقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتكُ }ِإنَّ هللاَ اَل يَظِْلمُ  ْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َأْو َيظِْلْم نَ ْفَسهُ ُثَّ َة، َوالسَّاِدَسةُ }َومَ [ اآْليَ 40َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها{ ]النساء:   ِمث ْ
آْليََة، َوالثَّاِمَنةُ [ ا48 ُيْشَرَك ِبِه{ ]النساء: [، َوالسَّابَِعةُ }ِإنَّ هللاَ اَل يَ ْغِفُر َأنْ 110َيْست َْغِفِر هللاَ يَِِد هللاَ َغُفورًا رَِحيًما{ ]النساء: 

ُهْم{ ]النساء:  ا اِبهلِل َوُرُسِلِه وَ }َوالَِّذيَن آَمُنو  ُرَها اْبُن َعبَّاٍس يف آِخِر  152مَلْ يُ َفّرِقُوا َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ [ " اآْليََة، فََأْخرِبُْهْم ُثَّ أَق َْبَل يَفسِّ
 نُوِب َغُفورًا رَِحيًما " لِلَِّذيَن َعِمُلوا ِمَن الذ   اآْليَِة: " وََكاَن هللاُ 

 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن
 

ْبُن  َأخْ   -  6746 ْبُن ُعْثَماَن، ان َعْبُد هللِا  اْلِمْصرِي ، ان ََيََْي  ْبُن حُمَمٍَّد  َأاَن َعِلي   ِبْشَراَن،  ْبُن  َعِلي   اْلَعطَّاُر، َحدََّثِِن  رَباََنهُ  ِهاَلٍل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل َأُدل ُكْم   أََنِس ْبِن َماِلٍك قَ اٍر، َعْن أَبِيِه جَنَاِح ْبِن َيَساٍر، َعنْ رَّبِيُع ْبُن جَنَاِح ْبِن َيسَ ال اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ااِلْسِتْغَفاُر "   َعَلى َداِئُكْم َوَدَواِئُكْم، َأاَل ِإنَّ َداءَُكُم الذ نُوُب، َوَدَواؤُُكمُ 
   فيه مجاهيل. : إسناده# قال المحقق 

 

ُر، ان َجنَاُح ْبُن َعْبِد اْلَعزِيأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن  َأْخرَباََن    -  6773 ِز، ان  اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأاَن أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد، ان َعِلي  ْبُن َأمْحََد اأْلَابَّ
ُسَلْيَماَن،   ْبُن  يف  َجْعَفُر  أََنٍس،  َعْن  ََثِبٍت،  مِ َعْن  آَدُم  }فَ ت ََلقَّى  َوَجلَّ:  َعزَّ  ف َ قَ ْولِِه  رَبِِّه َكِلَماٍت  الت َّوَّاُب  ْن  ُهَو  ِإنَّهُ  َعَلْيِه  تَاَب 

اَل ِإَلهَ  ، ِإنََّك َخرْيُ اْلغَاِفرِيَن،[ قَاَل: " ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوحِبَْمِدَك، َعِمْلُت ُسوًءا َوظََلْمُت نَ ْفِسي، فَاْغِفْر يل 37الرَِّحيُم{ ]البقرة: 
َوحِبَ  ُسْبَحاَنَك  أَْنَت  ُسوءً ِإالَّ  َعِمْلُت  ُسْبَحاَنَك  ْمِدَك،  أَْنَت  ِإالَّ  ِإلََه  اَل  الرَّامِحِنَي،  َأْرَحُم  أَْنَت  ِإنََّك  فَاْرمَحِِْن  نَ ْفِسي  َوظََلْمُت  ا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن النَِّبِّ َصلَّى  الت َّوَّاُب الرَِّحيُم "، َوذََكَر أَنَّهُ  فَ ُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت    َوحِبَْمِدَك، َعِمْلُت ُسوًءا َوظََلْمُت نَ ْفِسي، اَّللَّ
 َوَلِكْن َشكَّ ِفيهِ 

 فيه مجهول. # قال المحقق: إسناده 
 

نْ يَا، ان َأمْحَُد ْبُن بُدَ   نُ الصَّفَّاُر، ان أَبُو َبْكِر بْ   َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َأاَن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  6780 ْيٍل اأْلاََيِمي ، ان َأيِب الد 
ُ عَ  ، ان َسِعيٌد احْلِْمِصي ، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْنِب  َلْيِه َوَسلََّم: " التَّاِئُب ِمنَ َسْلُم ْبُن َساملٍِ  الذَّ

ْنِب َوُهوَ َكَمْن اَل َذْنَب لَ  ُمْست َْهِزِئ ِبَربِِّه، َوَمْن آَذى ُمْسِلًما َكاَن َعَلْيِه ِمَن اإْلُِثِْ َكَذا وََكَذا   ُمِقيٌم َعَلْيِه َكالْ ُه، َواْلُمْست َْغِفُر ِمَن الذَّ
ئًا   ". ذََكَر َشي ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ان ِمْهَراُن الرَّاِزي ،  اَق الصَّغَاِن ، ان  أَبُو اْلَعبَّاِس، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسحَ   بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، انَأْخرَباََن أَ   -  6795
ٍب قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن قَ وْ  [، قَاَل:  32{ ]ق: ِلِه: }ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيظٍ ان أَبُو ِسنَاٍن، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن ََيََْي ْبِن َوَثَّ

َها " " َحِفَظ ُذنُوبَهُ َحّتَّ   يَ ْرِجَع َعن ْ
 حسن.ال المحقق: إسناده # ق
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َر، َعْن َعِطيََّة، َعِن اْبِن أَبُو نُ َعْيٍم، ان َسَلَمةُ ْبُن َسابُو   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ان أَبُو اْلَعبَّاِس، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ان  -  6796
 قَاَل: " الت َّوَّاِبنَي " [، 25ُفورًا{ ]اإلسراء: َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: }ِلْْلَوَّاِبنَي غَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي الطَّبْعِ عَلَى الْقَلْبِ أَوِ الر يْنِ 
 

ْيُس ْبُن الرَّبِيِع،  ْبُن َهارُوَن، َأاَن ق َ   ، ان ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ان يَزِيدُ ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  6811
ِِبَْنزِلَةِ  اْلَقْلُب  احْلَاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد، َعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل: "  ، َعِن  الت َّْيِمي  إِبْ َراِهيَم  اأْلَْعَمُش، َعْن  ،ان  اْلَكفِّ َقِبُض، ُثَّ      فَِإَذا َأْذَنَب يَ ن ْ

َقِبُض َحّتَّ َيَْتِمعَ  اْجَتَمَع طُ يُْذِنُب فَ ي َن ْ َمْدَخاًل، ، فَِإَذا  ِمْنهُ  اْلَقْلَب َفاَل يَُِد  أُُذنَ ْيِه َحّتَّ َيَِْتَ  َع َخرْيًا َدَخَل يف  ِبَع َعَلْيِه، فَِإَذا َسَِ
 [ " 14َكانُوا َيْكِسُبوَن{ ]املطففني:    ْل رَاَن َعَلى قُ ُلوهِبِْم َماَفَذِلَك قَ ْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ: }َكالَّ بَ 

 حسن.ل المحقق: إسناده # قا
 

ُد هللِا ْبُن َْسَاِعيَل قَااَل: ان َعبْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان اْبُن ُمْكَرٍم، َوحُمَمَُّد ْبُن إِ   -  6818
َثِِن ُسَلْيَمانُ يُوُسَف، ان ُسَليْ  ، َعْن انَ   َماُن ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: "  الت َّْيِمي  ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

، ي، َواْجرُتَِئ َعَلى الَوُعِمَل اِبْلَمَعاصِ   -زَاَد اْبُن يُوُسَف    -َذا انْ ُتِهَكِت احْلُْرَمةُ  الطَّاَبُع ُمَعلََّقٌة ِبَقائَِمِة َعْرِش هللِا َعزَّ َوَجلَّ، فَإِ  رَّبِّ
ئًا ". َوقَاَل اْبُن يُوُسَف: " َعَلى قُ لُ  ئًا "، وهِبِْم َفاَل يَ ْعِقلُوَن بَ َعَث هللاُ الطَّابََع فَيْطَبُع َعَلى قَ ْلِبِه، َفاَل يَ ْعِقُل بَ ْعَد َذِلَك َشي ْ  َشي ْ

 اِبْلَقِويِّ ْيَماُن ْبُن ُمْسِلٍم اْْلَشَّاُب َولَْيَس تَ َفرََّد بِِه ُسلَ 
 ضعيف. قق: إسناده # قال المح

 

ْعُت َأاَب اْلَعبَّاسِ   -  6819 ْعُت الز َبرْيَ ْبَن َعْبِد اْلَواِحِد احْلَاِفُظ، َسَِ  َد ْبَن يُوُسَف اْلُعْصُفِريَّ، حُمَمَّ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َسَِ
ُ َعَلْيِه  ْحَدِري ، ان أَبُو  اِبْلَبْصَرِة، ان َأمْحَُد ْبُن ََثِبٍت اجلَْ  ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اْلُمَعلَّى، ان ُسَلْيَماُن الت َّْيِمي 
، بَ َعَث هللاُ رَِيْت َعَلى اْْلَطَاايَ ِش، فَِإَذا انْ ُتِهَكِت احْلُْرَمُة، َوُأجْ َقائَِمٍة ِمْن قَ َوائِِم اْلَعرْ َوَسلََّم قَاَل: " الطَّابَُع ُمَعلََّقٌة بِ  ، َوُعِصَي الرَّب 

 الطَّاَبَع فَيْطَبُع َعَلى قَ ْلِبِه، َفاَل يَ ْعِقُل بَ ْعَد َذِلَك " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ان اْلَقاِضي  ُن حُمَمَّدٍ أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َجْعَفُر بْ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،    َأْخرَباََن َعِلي    -  6820
َعْوٍف، َوُمَعاِويَِة  ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  اْبُن َعيَّاٍش، ان َضْمَضُم ْبُن زُْرَعَة، َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن َماِلِك ْبِن َُيَاِمَر السَّْكَسِكي  

َرى ْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل هللِا قَاَل: " اْلِْْجَرةُ َخْصَلتَاِن: ِإْحَداُِهَا َأْن ََتُْجَر السَّيِّئَاِت، َواأْلُخْ َوَعْبِد هللِا ْبِن عَ   ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن،
َقِطُع اْلِْ َأْن َُتَاِجَر ِإىَل هللِا وَ  َما تُ ْقَبُل الت َّْوبَُة، َواَل ت َ َرُسولِِه، َواَل تَ ن ْ َمْقبُ ْجَرةُ  ولًَة َحّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس ِمَن اْلَمْغِرِب، فَِإَذا  َزاُل الت َّْوبَةُ 

 طََلَعْت طُِبَع َعَلى ُكلِّ قَ ْلٍب ِِبَا ِفيِه، وَُكِفَي النَّاُس اْلَعَمَل " 
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اْلَعْسَكِري ، ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاَلِنِسي ، ان    َأمْحََد ْبِن حَمَْمَوْيهِ َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن   ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن أَبُوَأْخرَباََن َعِلي    - 6821
ْبِن    بِيِه، َعِن الن َّوَّاسِ مْحَِن ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ، َعْن أَ ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد الرَّ آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ان اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَعاِويََة  

ِإْسَحاُق بْ  النَّجَّاُد، ان  ْبُن َسْلَماَن  َأمْحَُد  بِب َْغَداَد، ان  اْْلُْرِقي   اْلَقاِسِم  أَبُو  َوَأْخرَباََن  احْلََسُن  ََسَْعاَن، ح،  احْلََسِن، ان  ْبُن َسوَّاٍر أَبُو  ُن 
ْبِن َصاِلٍح،    اْلَعاَلِء، ُمَعاوِيََة  َعْن  لَْيٌث،  الرَّمْحَنِ ان  َعْبَد  َرُسوَل هللِا َأنَّ  َأنَّ   : اأْلَْنَصاِريِّ الن َّوَّاِس  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  ْبَن ُجَبرْيٍ، َحدَّثَُه،   

َعَلْيِه َوَسلََّم َضَرَب ِمْثاًل ِصرَاطًا ُمْستَ   ُ رَ َصلَّى اَّللَّ أَبْ َواٌب ُمَفتََّحةٌ ِقيًما َعَلى َجن ََبيتَِ الصِّ ِفيِهَما  اأْلَبْ َوابِ اِط ُسورَاِن  ُسُتوٌر   ، َوَعَلى 
يًعا َواَل تَ ت ََعرَُّجوا   رَاَط جَِ َراِط َداٍع يَ ُقوُل: " اَي أَي  َها النَّاُس اْدُخُلوا الصِّ ، َوَداٍع َيْدُعو  أَْو قَاَل: تَ ت ََعوَُّجوا   -ُمْرَخاٌة، َعَلى اَبِب الصِّ

رَاِط، فَِإَذا َأرَاَد فَ ْتَح َشْيٍء مِ ِمْن فَ ْوِق ا  َراُط اإْلِْساَلُم ْن تِْلَك اأْلَبْ َواِب  لصِّ قَاَل: َوَْيََك اَل تَ ْفَتْحُه، فَِإنََّك ِإْن فَ َتْحَتهُ تَِلْجُه، َوالصِّ
َراِط ِكتَابُ ُم هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوَذلِ َوالس ورَاِن ُحُدوُد هللِا، َواأْلَبْ َواُب اْلُمَفتََّحةُ حَمَارِ  اِعي َعَلى رَْأِس الصِّ اِعي   هللِا َعزَّ َوَجلَّ،  َك الدَّ َوالدَّ

 ِمْن فَ ْوٍق َواِعُظ هللِا يف ُكلِّ قَ ْلِب ُمْسِلٍم ". لَْفُظ َحِديِث اْْلُْرِقيِّ 
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نْ يَا، ان حُمَمَّ   هللِا الصَّفَّاُر، ان أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب رْييف ، َأاَن أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد الصَّ   -  6822 ُد أَبُو َبْكٍر، ان َسِعيُد ْبُن َأيِب  الد 
ثَُه: َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َمْرمَيَ، َعْن اَنِفٍع، َعْن زَْيٍد، َحدََّثِِن َخاِلُد ْبُن زَْيٍد، َأنَّ أاََب رَاِفٍع َحدَّ َم ُسِئَل: َكْم لِْلُمْؤِمِن ِمْن  َصلَّى اَّللَّ

َها ِسرْتًا، فَِإَذا ََتَب رََجَع إِلَْيِه َذِلكَ ، قَاَل: " ِهَي َأْكثَ رُ ِسرْتٍ؟ رْتُ،  ِمْن َأْن حُتَْصى، َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َعِمَل َخِطيَئًة َهَتَك ِمن ْ  السِّ
يَ ُتْب َهَتَك  َوِتْسَعٌة َمَعهُ قَا َها ِسرْتًا َواِحًدا َواِحًدا، َحّتَّ إِ َل: َوِإَذا مَلْ  يَ ْبَق َعَليْ ِمن ْ تَ َعاىَل ِلَمْن َشاَء ِمْن َذا مَلْ  َها َشْيٌء قَاَل هللاُ  ِه ِمن ْ

َذا  َجَعْت ِإلَْيِه اأْلَْستَاُر ُكل َها، َوإِ وَن ِبِه َذِلَك، فَِإْن ََتَب رَ َماَلِئَكِتِه: ِإنَّ َبِِن آَدَم َيِصريُوَن َواَل ُيِصر وَن، فََأْخُفوهُ أبَِْجِنَحِتُكْم، فَ ي َْفَعلُ 
 ِمْنهُ اْلَماَلِئَكُة، فَ ي َُقوُل هللاُ َْلُْم: َأْسِلُموُه، فَ ُيْسِلُمونَُه، َحّتَّ اَل ُيْسرَتَ ِمْنهُ َعْورٌَة "  مَلْ يَ ُتْب َعِجبَ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ حَ   -  6840 اْلَفْضِل، ان حُمَمَُّد ْبُن َساِبٍق، ان ِإْسَرائِيُل،   نُ ِنٍئ، ان احْلَُسنْيُ بْ اِفُظ، ان حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهادَّ
ْنَساُن لِ  [، قَاَل: يَ ُقوُل: َسْوَف  5ي َْفُجَر أََماَمُه{ ]القيامة: َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: " }بَْل يُرِيُد اإْلِ

َن يَ ْوُم اأَتُوُب، َو }َيسْ  ُ َلهُ }ِإَذا بَِرَق اْلَبَصُر{ " 6ْلِقيَاَمِة{ ]القيامة:  َأُل أايَّ  [ فَ ي َت ََبنيَّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ِج احلَِْجاِزي ، ان  َأمْحَُد ْبُن اْلَفرَ اَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، انأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ   -  6841
، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّ  َعَلى  ِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َوَحَراٌم اٍس، يف قَ وْ بَِقيَُّة، أاََن ِإْسَحاُق ْبُن َماِلٍك، َعِن الث َّْورِيِّ

ُْم اَل   [ يَ ُقوُل: " اَل يَ ُتوبُوَن " 95: يَ ْرِجُعوَن{ ]األنبياء  قَ ْريٍَة َأْهَلْكنَاَها أَنَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ُق ْبُن ُسَلْيَماَن، ان َجرِيُر ْبُن  ، َعْن ِإَْسَاِعيَل، ان ِإْسَحاَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فَ ْوَرٍك، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، أاََن ِإْسَحاقُ   -  6844
عَ ُعْثمَ  َوَأْخرَباََن  َحرِيزُ اَن، ح،  ان  ُموَسى،  ْبُن  احْلََسُن  ان  ُموَسى،  ْبُن  ِبْشُر  ان  ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  أاََن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن  ِلي    

بْ  ِحبَّاَن  َعْن  بْ ُعْثَماَن،  هللِا  َعْبِد  َعْن  يَزِيَد،  هللِا صَ ِن  َرُسوَل  َع  َسَِ أَنَّهُ  َعْمرٍو،  َعَلْيِه  ِن   ُ اَّللَّ اْرمَحُوا  لَّى   " ِمْنرَبِِه:  َعَلى  يَ ُقوُل  َوَسلََّم 
ا فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن َن الَِّذيَن ُيِصر وَن َعَلى مَ َوْيٌل لِْلُمِصّرِي  -يَ ْعِِن اآْلَذاَن    -تُ ْرمَحُوا، َواْغِفُروا يُ ْغَفُر َلُكْم، َوْيٌل أِلَْقَماِع اْلَقْوِل  

 َن: َعَلى ِمْنرَبِِه، َواْلبَاِقي َسَواءٌ  َحِديِث اْبِن َعْبَدا". لَْيَس يف 
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 

َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيمَ   -  6846 ْعُقوَب، ان  ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ   لُوا:اَن ِإْماَلًء يف آَخرِيَن قَا َحدَّثَ نَا اإْلِ
بْ أَبُو ُعت ْ  أََنِس  اْلَولِيِد، ان حُمَمٌَّد اْلُكويف ، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعْن  ْبُن  بَِقيَّةُ  اْلَفَرِج، ان  َأمْحَُد ْبُن  َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َبَة   ِن 

ُ َعَلْيِه وَ   ِب ِبْدَعٍة " ْوبََة َعْن ُكلِّ َصاحِ َسلََّم: " ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل َحَجَز الت َّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ِعيِلي ، ان حُمَمَُّد ْبُن  ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اإْلَِْسَاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ان حُمَمَّ   -  6847
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ بَِقيَُّة، َعْن ُشْعبَ  اْلُمَصفَّى، ان ، َعْن ُشَرْيٍح، َعْن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ِلَعاِئَشَة: َة، َعْن َُمَاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ
ُل اأْلَْهَواِء، َوَأْصَحاُب الضَّاَللَِة  َحاُب اْلِبدَِع، َوَأهْ [ ُهْم َأصْ 159وََكانُوا ِشي ًَعا{ ]األنعام:     الَِّذيَن فَ رَّقُوا ِدين َُهمْ }ِإنَّ   " اَي َعاِئشُ 

 ." بُ َرآءُ  ِمِنِّ  َوُهْم  بَرِيٌء،  ُهْم  ِمن ْ َأاَن  تَ ْوبٌَة،  َْلُْم  لَْيَس  َعاِئَشةُ  اَي  اأْلُمَِّة،  َهِذِه   ِمْن 
 

بُِبَخاَرى، ان أَبُو َعِليٍّ َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َْغَداِدي ، ان  ْبُن َسْهٍل اْلَفِقيهُ   احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   - 6848
  ذََكَر َما بَ ْعَدهُ اْلِبدَِع، لَْيَسْت َْلُْم تَ ْوبٌَة ". ُثَّ َغرْيَ َأْصَحاِب اأْلَْهَواِء وَ حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَصفَّى، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

، بِب َْغَداَد، ان  -  6865 ، ان حُمَمَُّد ْبُن  اِعيُل ْبُن َعِليٍّ اْْلَُطِب  ِإَسَْ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقرُِئ اْبُن احْلََماِميِّ
َثِِن َبْكُر ْبُن ُسَلْيٍم الصَّوَّاُف، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهرَ  أَبُو َبْكٍر، ان ُعب َ َأمْحََد ْبِن النَّْصرِ  يْ َرَة، ْيُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد، َحدَّ

َصلَّى هللِا  َرُسوَل  قَا  َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ ُمْهلِ اَّللَّ َوَثاَلٌث  ُمْنِجيَاٌت،  َثاَلٌث   " اْلُمنْ َل:  فََأمَّا  رِّ َكاٌت،  السِّ يف  هللِا  فَ ت َْقَوى  ِجيَاُت: 
حٌّ ُمطَاٌع، َوِإْعَجاُب  ِلَكاِت: فَ َهًوى ُمتَِّبٌع، َوشُ َواْلَعاَلنَِيِة، َواْلَقْوُل اِبحْلَقِّ يف الرَِّضا َوالس ْخِط، َواْلَقْصُد يف اْلِغََن َواْلَفْقِر، َوأَمَّا اْلُمهْ 

  " ِه، َوِهَي َأَشد ُهنَّ اْلَمْرِء بِن َْفسِ 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

طَرُِّف ْبُن َماِزٍن، ان  َراِهيَم احْلُْلَواِن ، ان مُ ْبُن ِإب ْ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان حُمَمَّدُ   -  6867
الث َّوْ  وَ ُسْفيَاُن  أَبِيِه،  َعْن  الرَّمحَْ ِري ،  َتِظُر  يَ ن ْ النَّاِدُم   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َة، ِعْكرَِمُة، 
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َتِظُر اْلمَ   ُسْفيَاَن، َوزَاَد يف آِخرِِه: " وَُكل  َة ْبِن اْلَفْضِل، َعنْ ةُ ْبُن ُموَسى ْبِن اْلُفَراِت، َعْن َسَلمَ ْقَت ". َوَرَواهُ أَْيًضا َوِشَْ َواْلَعِجُب يَ ن ْ
 َعاِمٍل َسي َْقِدُم َعَلى َما َسَلَف ِعْنَد َمْوتِِه " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

احْلُسَ   -  6868 أَبُو  ِإَسَْ َأْخرَباََن  أاََن  ِبْشَراَن،  ْبُن  َعبَّ نْيِ  ان  الصَّفَّاُر،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ال   اسُ اِعيُل  حُمَمٍَّد  َعْبِد ْبُن  ْبُن  َعْبُد هللِا  ان  د وِري ، 
ُ َعَلْيِه    اْلَوهَّاِب، ان َساَلُم ْبُن َأيِب الصَّْهبَاِء، ان ََثِبٌت اْلبُ نَاِن ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسولُ  َوَسلََّم: " َلْو مَلْ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ا ُهَو َأْكرَبُ ِمْن َذِلَك اْلُعْجَب اْلُعْجَب "  َخِشيُت َعَلْيُكْم مَ َتُكونُوا تُْذنِبُونَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ فِي مُحَقِّرَاتِ الذ نُوبِ 
 

ان ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ان ْسَحاَق الصَّغَاِن ،  إِ   مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبنُ اِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  6872
، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن قُ ْرٍص قَاَل: " ِإنَُّكْم لَتَْأتُ  َأيِب قَ تَاَدَة اْلَعَدِويِّ َأَدق  يف َأْعيُ وَن  قُ رَُّة، َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل، َعْن  ِنُكْم ِمَن أُُمورًا ِهَي 

لَن َعُ  ُكنَّا  ِإانَّ  اْلُموِبَقاالشَّْعِر  ِمَن  قَاَل:د َها   ،" َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى   ِت 
 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 

 
 ٍض، ِِبَْعنَاُه،  ْبِن قُ ْرٍظ َأْو فُ رْ ْيٍد، َعْن َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن ُعبَاَدةَ ْصِر، ان ُسَلْيَماُن، َعْن محَُ وان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ان أَبُو النَّ   -  6873

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس، ان حمَُ   -  6877 َنِب ، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب  مَُّد ْبُن غَاِلٍب، ان اْلَقعْ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلُْريف ، بِب َْغَداَد، ان مَحَْزةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  ، ان إِبْ َراِهيُم اْلَْ اْلُفرَاتِ  الشَّْيطَاَن َجِري ، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِت َوِهَي اْلُموبَِقاُت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، فَات َُّقوا  َذِلَك، اَبْلَمَحقََّراَرِب، َوَلِكْن َسرَيَْضى ِمْنُكْم ِبُدوِن  َبَد اأْلَْصنَاُم أبَِْرِض اْلعَ َقْد يَِئَس َأْن تُ عْ 
  َعْبٌد يَ ُقوُم يَ ُقوُل: اَي َربِّ ظََلَمِِن ى َأْن َستُ َنجَّيِه، َفَما زَالَ اْلَمظَاملَ َما اْسَتطَْعُتْم، فَِإنَّ اْلَعْبَد يَِيءُ اِبحْلََسنَاِت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوُهو يَ رَ 

َقى َمَعهُ َحَسنَ َعْبُدَك ُفاَلٌن ِبَِ  ٌة ِمَن الذ نُوِب،  ظِْلَمٍة قَاَل: فَ ي َُقوُل: احْمُوا ِمْن َحَسنَاتِِه، قَاَل: فَ ي َُقوُل: َفَما زَاَل َكَذِلَك َحّتَّ اْل يَ ب ْ
لَِيْحَتِطُبوا، فَ َلْم يَ ْلب َثُوا َأِن اَحَتطَُبوا َوأَْنَضُجوا   ، فَ ت ََفرََّق اْلَقْومُ ٍة ِمَن اأْلَْرِض، لَْيَس َمَعُهْم َحَطبٌ َذِلَك َكَسْفٍر نَ َزلُوا ِبَفاَل   َوِإنَّ َمَثلَ 

 َما َأرَاُدوا قَاَل: وََكَذِلَك الذ نُوُب " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

،اَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن اْْلَِضرِ بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَ َأْخرَباََن أَ   -  6878 َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ان حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ان ِإب ْ    الشَّاِفِعي 
يِب ُهَريْ َرَة، َوَأيِب َسِعيٍد قَااَل: ِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَ ْبِن مَحَْزَة اْلَمْرَوِزي ، ان َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ان أَبُو مَحَْزَة، َعِن اأْلَْعمَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الشَّْيطَاَن َقْد أَيَس َأْن يُ ْعَبَد أبَِْرِضُكْم َهِذِه، َوَلِكنَّهُ رَاٍض ِمْنُكْم ِبَِ  َل َرُسوُل هللِا َصلَّىقَا  ا حَتَْتِقُروَن " اَّللَّ
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 رجاله ثقات. إسناده # قال المحقق: 
 

أاََن حَ َأخْ   -  6881 اْلَفِقيُه،  ْبُن َأمْحََد، ان رَباََن أَبُو طَاِهٍر  ، َعْن َأيِب    اِجُب  اللَّْيِثي  ْبُن ِعيَاٍض  ْبُن مَحَّاٍد اأْلَبْ ُيوْرِدي ، ان أََنُس  حُمَمَُّد 
َرسُ  َأنَّ  َسْعٍد،  ْبِن  َسْهِل  َعْن  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  َواَل  َعَليْ َحازٍِم،   ُ اَّللَّ َوحُمَقَّ وَل هللِا َصلَّى  ُكْم  ِإايَّ قَاَل: "  َوَسلََّم  فَِإَّنََّ ِه  نُوِب،  َمَثُل َراِت الذ  ا 

مَ  َجَُعوا  َحّتَّ  ِبُعوٍد،  َذا  َوَجاَء  ِبُعوٍد،  َذا  َفَجاَء  َواٍد،  بَِبْطِن  نَ َزلُوا  قَ ْوٍم  نُوِب َكَمَثِل  الذ  َزُهمْ حُمَقََّراِت  ُخب ْ أَْنَضَج  حُمَقََّراِت ا  َوِإنَّ   ،
 " ِب َمَّت َيَُْخُذَها َصاِحبُ َها َُتِْلُكهُ الذ نُو 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

  ِز اْلب ََغِوي ، ان ُعب َْيُد هللاِ ْبِد اْلَعزِيَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عَ  -  6889
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُعَمَر بْ   َوانَُة، َعنْ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْيِشي ، ان أَبُو عَ  ِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

فَ ْلي َْنظُْر   َأَحدُُكْم  َْتَنَّ  ِإَذا  اَل "  فَِإنَّهُ   ، يَ َتَمَنَّ " َماَذا  أُْمِنيَِّتِه  ِمْن  يُْكَتُب  َما  َيْدِري    
 

يٍّ الذ ْهِلي ، ان ََيََْي أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي  قَااَل: َأاَن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعلِ َوَأْخرَباََن    -  6890
 َمَنَّ "اَل: " َما الَِّذي يَ تَ َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، َغرْيَ أَنَّهُ قَ  ََيََْي، أاََن أَبُو َعَوانََة،ْبُن 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

 ْبُن ُعَمَر، ْبِن ِإْسَحاَق، ان َعْبُد هللاِ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم اْْلَِرِقي ، بِب َْغَداَد، ان َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   -  6908
ِإسْ  َعْن   ، َمْهِديٍّ اْبُن  ُخَصْيفٍ ان  َعْن  َعنْ َرائِيَل،  اِبْلَغْيِب{   ،  َأُخْنهُ  مَلْ  َأّنِ  ْعَلَم  }لِي َ يُوُسُف:  قَاَل   " َعبَّاٍس:  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة، 

السَّاَلُم:52]يوسف:   َعَلْيِه  ِجرْبَئِيُل  َلهُ  قَاَل  قَاَل:   [،  َِهَْمَت؟،  َحّتَّ  أَلَ   َواَل  الن َّْفَس  ِإنَّ  نَ ْفِسي  أُبَ رُِّئ  اِبلس وِء{ }َوَما    مَّارٌَة 
يْ ن ََورِي ، اِبلدَّاِمغَاِن، ان َعْبدُ 53]يوسف:   َبَة، ان  هللِا ْبُن حُمَمَِّد بْ   [ ". َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن فَ ْنَجَوْيِه الدَّ ِن َشي ْ
  َعْبِد هللِا اْْلِيَاِري  َهاِن ، ان ُعَمُر ْبنُ إِبْ َراِهيَم ْبِن اْلب َْلَجاِنِّ اأْلَْصب َ حُمَمَُّد ْبُن 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

 ِإَْسَاِعيُل  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم الن َّقَّاُد، ان يِب ، ِِبَْرَو، َوَأْخرَبَِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو حُمَمٍَّد َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد احْلَبِ  - 6912
، ان ُمَقاِتُل ْبُن َحيَّاَن،  ْبُن إِب ْ  َعبَّاٍس:    َأْخرَبَِن ِعْكرَِمُة، َعِن اْبنِ َراِهيَم ْبِن اْلُمِغريَِة اْبُن ُأْخِت َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمبَاَرِك، ان َحْفُص ْبُن َساملٍِ

ُتمْ يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ  [، قَاَل: " اِبلت َّْوبَِة "،  14" اِبلشََّهَواِت "، }َوتَ َربَّْصتُْم{ ]احلديد:  أَنْ ُفَسُكْم{ قَاَل:   َوَجلَّ: }َذِلُكْم أِبَنَُّكْم فَ ت َن ْ
التَّْسوِيُف اِبأْلَْعَماِل  14}َوَغرَّْتُكُم اأْلََماِن { ]احلديد:   [، قَاَل: "  14ْمُر هللِا{ ]احلديد:  الصَّاحِلَِة "، }َحّتَّ َجاَء أَ [، قَاَل: " 

 [، قَاَل: " الشَّْيطَاُن " 14 اْلُغُروِر{ ]احلديد:  ُت "، }َوَغرَُّكْم اِبهللِ اْلَموْ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
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ْمِ  ِعيلَ ْبُن ُعب َْيٍد، ان أَبُو ِإَْسَاَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد  - 6913 ،  ِذي ، ان اْبُن َأيِب احُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل الرتِّ لسَّرِيِّ
َعهُ َُيَدُِّث َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َرُسوِل هللِا َصلَّى  ان ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب ُسَلْيَماَن، َعْن َأيِب َحازٍِم، عْن أََنٍس، أَنَّهُ َسَِ اَّللَّ

اْلقِ قَالَ  يَ ْوَم  لَُتْخرِبُ  اأْلَْرَض  ِإنَّ  ِبَكلِّ َعَملٍ : "  َعَلْيِه َوَسلََّم: }ِإَذا زُْلزَِلِت   يَاَمِة   ُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوقَ َرأَ  ظَْهرَِها "،  ُعِمَل َعَلى 
رْبِيُل ا َأْخبَارَُها؟ َجاَء جِ [، " أََتْدرُوَن مَ 4ْخبَارََها{ ]الزلزلة:  بَ َلَغ: }يَ ْوَمِئٍذ حُتَدُِّث أَ [، فَ َتاَلَها َحّتَّ  1اأْلَْرُض زِْلَزاَْلَا{ ]الزلزلة:  

" ظَْهرَِها  َعَلى  ُعِمَل  َعَمٍل  ِبَكلِّ  َأْخرَبَْت  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوُم  َكاَن  ِإَذا  َخرَبَُها  قَاَل:  السَّاَلُم   َعَلْيِه 
 

َعبْ   -  6914 أَبُو  َجعْ َأْخرَباََن  َأاَن  احْلَاِفُظ،  ُنَصرْيٍ، ان َأمحَْ ِد هللِا  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ْبنِ َفُر  حُمَمَِّد  ْبُن  َسْعٍد،   ُد  ْبِن  ِرْشِديَن  ْبِن  احْلَجَّاِج 
ْضَرِمي ، َأاَن ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َفذََكَرُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: أَنَّهُ َسَِ  َثِِن زَْيُد ْبُن ِبْشٍر احلَْ  يَ ُقْل: َحدَّثَ نَا ِجرْبِيُل، َع أََنَس ْبَن َماِلٍك، َوملَْ َحدَّ

 َرُه، َوَخاَلَفهُ َغرْيُهُ َعْن ََيََْي ْبِن ُسَلْيَماَن، فَ َرَواهُ َكَما َل: َأْخبَارََها، َفذَكَ َلِكْن قَا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان َعِلي  ْبُن  َْسَاِعيُل ْبُن خليالي ان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّاُز، ان إِ   ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  6928
َعَلْيِه َوسَ   ُ َمْيُموٍن، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْبِن  يُوُسَف  َمْن سَ ُمْسِهٍر، َعْن  َيْسِبَق لََّم: "  َأْن  رَّهُ 

"الدَّاِئَب   نُوِب  الذ  َعِن  فَ ْلَيُكفَّ   . اْلُمْجَتِهَد 
 

أَ   -  6929 َأمْحَدُ َأْخرَباََن  َبْكٍر  أَبُو  ان  اْْلََرِوي ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  َحاِمُد  َأاَن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  اْلَفْضِل    بُو  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن 
ْبنُ اْلَمْرَوزِي   ُسَوْيُد  ان  بِب َْغَداَد،  َفذَكَ ،  ُمْسِهٍر،  ْبُن  َعِلي   ان  َسِعيٍد،  ِمث ْ   ِبِِْسنَاِدِه  ُمْنَكُر  َرهُ  َوُهَو  َمْيُموٍن،  ْبُن  يُوُسُف  ِبِه  تَ َفرََّد  َلُه، 
 احْلَِديثِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ، وَالْأُضْحِيَةُ، وَالْعَقِيقَةُ رْضِهَا وَجُمْلَتِهِ الْهَدْيُ بَابٌ فِي الْقَرَابِيَ وَالْأَمَانَةِ عَنْ مَعْنَاهَا وَعَ 
 

َعَقِدي ، ان  هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس الضَّبِّ ، ان أَبُو َعاِمٍر الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  6941
 ْبِن احْلَُسنْيِ، }ِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلنَا َمْنَسًكا ُهْم  طَاِلٍب، َعْن َعِليِّ هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيِل ْبِن َأيِب   ٍد اْلَعْنرَبِي ، َعْن َعْبدِ زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ 

َثِِن أَبُو رَاِفٍع: َأنَّ َرُسوَل هللاِ 67اَنِسُكوُه{ ]احلج:   ُ َعَلْيِه َوسَ [ قَاَل: ِذْبٌح ُهْم َذاحِبُوُه، َحدَّ لََّم َكاَن ِإَذا َضحَّى اْشرَتَى  َصلَّى اَّللَّ
يَننْيِ أَْمَلَحنْيِ َكْبَشنْيِ  يًعا،  أَق َْرَننْيِ، فَِإَذا َخَطَب َوَصلَّى َذَبَح َأَحَد اْلَكْبَشنْيِ بِن َْفِسِه اِبْلُمْديَِة، ُثَّ يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َهذَ  َسَِ ا َعْن أُمَّيِت جَِ
 اَل: " اللُهمَّ َهَذا َعْن حُمَمٍَّد َوآِل حُمَمٍَّد "، ُثَّ يُْطِعُمُهَما ِر َفَذحَبَهُ ُثَّ قَ َد يل اِبْلَباَلِغ ". ُثَّ أََتى اِبآْلخَ ِهَد َلَك اِبلت َّْوِحيِد، َوَشهِ َمْن شَ 

ُهَما، َوَمَكث ْنَا ِسِننَي َقْد َكَفاانَ  ي  هللاُ اْلَعْزَم َواْلَمُئونَةَ اْلَمَساِكنَي، َوَأَكَل ُهَو َوَأْهُلهُ ِمن ْ   لَْيَس َأَحٌد ِمْن َبِِن َهاِشٍم ُيَضحِّ
 سن.ح# قال المحقق: إسناده 
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َأانَ   -  6946 بِب َْغَداَد،  اجْلَبَّاِر الس كَِّري ،  ْبُن ََيََْي ْبِن َعْبِد  ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّ   َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  اُر، ان َأمْحَُد 
، يف  ٍر، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، َأاَن َمْعَمٌر،  َمْنُصو  [، قَاَل: َأْخرَبَِن  102قَ ْولِِه: }ِإّنِ َأَرى يف اْلَمنَاِم َأّنِ َأْذحَبَُك{ ]الصافات: َعِن الز ْهِريِّ

ُ َعلَ ٌب، َفَجَعَل أَبُو ُهَريْ َرَة َيَُ اْلَقاِسُم ْبُن حُمَمٍَّد قَاَل: اْجَتَمَع أَبُو ُهَريْ َرَة وََكعْ  َل َُيَدُِّث َكْعٌب  ْيِه َوَسلََّم، َوَجعَ دُِّث َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ َدْعَوةً  َشَفاَعةً ، َوِإّنِ َخبَْأُت َدْعَوِت   ُمْسَتَجابَةً َعِن اْلُكُتِب، فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟، قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: ِفَداهُ َأيِب َوأُمِّي، فَ َقاَل َلهُ َكْعٌب: أَ   أِلُمَّيِت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ". ْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْنَت َسَِ
ُهْم أَبًَدا، لشَّْيطَاُن: ِإْن مَلْ ا أُِرَي َذْبَح ابِْنِه ِإْسَحاَق قَاَل ا َعَلْيِه السَّاَلُم أَنَّهُ َلمَّ َأَواَل ُأْخرِبَُك َعْن ِإبْ َراِهيَم   أَْفِِتْ َهُؤاَلِء ِعْنَد َهِذِه مَلْ أَْفِتن ْ

اِبْبِنِك؟، قَاَلْت: َغَدا بِِه لِب َْعِض : أَْيَن َيْذَهُب إِبْ َراِهيُم  َفَخَرَج ِإبْ َراِهيُم اِبْبِنِه لَِيْذحَبَُه، َفَذَهَب الشَّْيطَاُن َفَدَخَل َعَلى َسارََة، فَ َقالَ 
إِنَّ حَ  َأنَّ رَبَّهُ  اَجِتِه، فَ َقاَل:  يَ ْزُعُم  َيْذحَبُُه؟، قَاَل:  لَِيْذحَبَُه، قَاَلْت: َوملَ  ِبِه  َا َذَهَب  ِإَّنَّ ِبِه حِلَاَجٍة،  يَ ْغُد  مَلْ  ِبَذِلَك، قَاَلْت: فَ َقدْ هُ   أََمَرهُ 

َيْذَهُب ِبَك أَبُوَك؟ قَاَل: لِب َْعِض َحاَجِتِه قَاَل: إِنَّهُ اَل َيْذَهُب   اَل لِْلُغاَلِم: أَْينَ َفَخَرَج الشَّْيطَاُن يف أَثَِرِِهَا فَ قَ   َأْحَسَن َأْن يُِطيَع رَبَُّه،
قَ  َيْذحَبُِِن؟  ملَ  قَاَل:  لَِيْذحَبََك  ِبَك  َيْذَهُب  َوَلِكنَّهُ  حِلَاَجٍة،  أَ ِبَك  رَبَّهُ  َأنَّ  يَ ْزُعُم  لَِئْن َكااَل:  فَ َوهللِا  قَاَل:  ِبَذِلَك  ِبَذِلَك َمَرهُ  أََمَرهُ  َن 

قَ لَ  حِلَاَجٍة  قَاَل:  اِبْبِنِك؟  َعَدْوَت  أَْيَن  فَ َقاَل:  ِبِِبْ َراِهيَم  َوحلََِق  َفرَتََكُه،  ِمْنهُ  فَ َيِئَس  قَاَل:  حلَِ ي َْفَعَلنَّ  ِبِه  تَ ْغُد  مَلْ  فَِإنََّك  َا اَل:  ِإَّنَّ  اَجٍة، 
َعَلنَّ قَاَل: َفرَتََكهُ اَل: تَ ْزُعُم َأنَّ رَبَّ  لَِتْذحَبَهُ قَاَل: َوملَ َأْذحَبُُه؟ قَ َغَدْوَت ِبهِ  َك أََمَرَك ِبَذِلَك قَاَل: فَ َوهللِا لَِئْن َكاَن هللاُ أََمَرِن ِبَذِلَك أَلَف ْ

َأْسَلَما   }فَ َلمَّا  قَاَل:  يُطَاَع  َأْن  َواَنَدي ْ َويَِئَس  لِْلَجِبنِي  َصدَّْقَت  َوتَ لَّهُ  َقْد  ِإبْ َراِهيُم  اَي  َأْن  ِإانَّ َكَذلِ نَاهُ  اْلُمْحِسِننَي{ الر ْؤاَي  جَنِْزي  َك 
ْدُعوَك َأْن َتْسَتِجيَب [ قَاَل: فََأْوَحى ِإىَل ِإْسَحاَق َأِن ادُْع، فَِإنَّ َلَك َدْعَوًة ُمْسَتَجابًَة قَاَل ِإْسَحاُق: اللُهمَّ ِإّنِ أَ 104]الصافات: 

َا َعْبٍد لَِقَيَك ِمَن اأْلَوَِّلنَي يل، أَ  ئًا َأْن ُتْدِخَلهُ اجْلَنََّة "  َواآْلِخرِيَن، َلِقَيكَ مي   اَل ُيْشِرُك ِبَك َشي ْ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

 حُمَمَُّد ُعَمَر ْبِن َخاِلٍد، ان مُحَْيٍد، ان ُسَلْيَماُن ْبنُ  مَُّد ْبنُ  ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحَدَ  - 6953
 َعَلْيِه َوَسلََّم: ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْبُن رَبِيَعَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل رَ 

 ا يف يَ ْوِم ِعيٍد " ْن َنَِريٍَة يَ ْنَحُرهَ أَنْ َفَقِت اْلَوِرَق يف َشْيٍء أَْفَضَل مِ " َما 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ان اْبُن  حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ان  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان أَبُو َعْبِد هللِا    - 6954
ُ َعَلْيهِ َدْيٍك، ان ِشْبُل ْبُن  َأيِب فُ   َوَسلََّم، قَاَل: " اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُكُم الضَّْأَن َعِجَب رَب    يف يَ ْوِم ِعيدُِكْم " ُكْم ِمْن َذحبِْ
 تالف.  # قال المحقق: إسناده

 

،  ُمْسِلٍم، ان َمْعِقُل ْبُن َماِلكٍ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيِد الصَّفَّاُر، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا أَبُو  َأْخربََ   - 6957
ُ َعَلْيِه   َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ الث َمايل ، َعنْ  يَل، َعْن َأيِب مَحَْزةَ َعِن النَّْضِر ْبِن ِإَْسَاعِ  ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنٍي قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 قُويل: ِإنَّ َصاَلِت ُر ِمْن َدِمَها ُكلَّ َذْنٍب َعِمْلِتيِه، وَ َلِك أبَِوَِّل َقْطَرٍة تَ ْقطُ  َوَسلََّم: " اَي فَاِطَمةُ قَ ْوِمي فَاْشَهِدي ُأْضِحي ََتَك، فَِإنَّهُ يَ ْغِفرُ 
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ا َلَك َوأِلَْهِل "، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َهذَ  َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي َوَِمَاِت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك لَهُ َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأاََن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
 اَل: " بَْل لِْلُمْسِلِمنَي َعامًَّة ".  ْسِلِمنَي َعامًَّة؟، قَ صًَّة، فََأْهُل َذِلَك أَنْ ُتْم، أَْم لِْلمُ بَ ْيِتَك َخا

َلهُ وَ  َلهُ َواأْلََحاِديُث اأْلَْربَ َعةُ الَّيِت قَ ب ْ َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " َهَذا َوالَِّذي قَ ب ْ  َعْنهُ يف َأَسانِيِدَها َمَقاٌل،  قَ ْبَل أَثَِر َعِليٍّ َرِضَي هللاُ قَاَل اإْلِ
 َض ُعَلَمائِنَا َيْذُكُر َأْمثَاَْلَا يف َفَضاِئِل اأْلَْعَماِل، َوهللاُ يَ ْعِصُمنَا ِمَن الزََّلِل َواْلَواَبِل "  َأّنِ رَأَْيُت بَ عْ َغرْيَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 ْبُن مَحَّاٍد اآْلُمِلي ، ان ََيََْي ْبُن َصاِلٍح، ان أَبُو َفاِزي، ان َعْبُد هللاِ ، َأاَن أَبُو َنْصِر ْبُن مَحَْدَوْيِه الْ اَن أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي  َأْخربََ  -  6959
، َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ   َبْكٍر اْلَعْبِسي ، ان أَبُو قَِبيٍل َحي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحجََّة  : َحَجْجُت َمَع َرُسوِل هللِا  ْبُن ُمَؤمٍَّل، َعْن َساملٍِ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكْبَشنْيِ أَق َْرَننْيِ َأْمَلَحنْيِ، َفَذَبَح أَ ْلَوَداِع، فَ َلمَّا َكاا  َحَدُِهَا فَ َقاَل: " َعِنِّ َوَعنْ َن يَ ْوُم النَّْحِر َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا   قَاَل رَُسوُل هللاِ َخَر َوقَاَل: " َعِنِّ َوَعْن أُمَّيِت "، ُثَّ َأْهِل بَ ْييِت " َوَذَبَح اآْل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َذَبَح َكْبًشا أَق َْرَن َفَكَأَّنَّ  َصلَّى اَّللَّ

َا َذَبَح ََخِْسنَي   َوَمْن َذَبَح َخِصيًّا َفَكَأَّنَّ َبَدنٍَة،  ِمائََة  نَ ْعَجةً َذَبَح  َوَمْن َذَبَح  َوَمْن َذبَ َبَدنًَة،  بَ َقَرًة،  َا َذَبَح  بَ َقَرًة َفَكَأَّنََّ  َفَكَأَّنَّ ا َذَبَح  َح 
 َعْشَر َبَداَنٍت ".  

َا أَ  اأْلَْجَر،  يف َتْضِعيِف هللِا تَ َعاىَل  رَادَ " أَبُو َبْكٍر اْلَعْبِسي  َهَذا َشْيٌخ ََمُْهوٌل يَ ْرِوي اْلَمنَاِكرَي، فَِإْن َصحَّ َما يف آِخِر احْلَِديِث فَِإَّنَّ
 َوهللاُ َأْعَلُم " 

 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:
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 اسِعُ والْأَرْبَعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ بِفُصُولِهَا التَّ 
 

 

 

 فَصْلٌ فِي أَوْصَافِ الْأَئِم ةِ  
 

َوَأْخرَباََن أَبُو    اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ح َعْبُد اْلَوهَّاِب، انْبُن ُعب َْيٍد، ان ُعب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، ان  َأْخرَباََن اْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَدُ   -  6971
ان اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ان   ان حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ان ُسَلْيَماُن،  َبْكٍر اْلَفاِرِسي ، أان أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ، ان أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس،

ي يل َما  ِباَلَل ْبَن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما لِْلَخِليَفِة ِمْن بَ ْعِدَك؟ قَاَل: " ِمْثُل الَّذِ  ْبُن اْلُعاَل، َسَِعَ َعْبُد هللاِ 
  َذا الرَِّحِم " يف احْلُْكِم، َوأَْقَسَط يف اْلِقْسِط، َورَِحمَ َعَدَل 

نَا بَ ْعَدَك؟ قَاَل: " ِمْثُل الَِّذي يل َما رَِحَم َذا الرَِّحِم، َوأَْقَسَط يف َداَن قَاَل: قُ ْلنَا:  َويف رَِوايَِة اْبِن َعبْ    اَي َرُسوَل هللِا، َما لِْلَخِليَفةُ َعَلي ْ
، قَاَلهُ اْلبُ َل يف اْلَقْسِم " َسْعٌد َهَذا ُهَو اْبُن تَ يْ اْلِقْسِط، َوَعدَ   َخاِري  ٍم اأْلَْشَعرِي  الشَّاِمي 

 من الوجه االول ضعيف ومن الوجه الثاني حسن.إسناده  # قال المحقق:
 

 فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، وَمَا جَاءَ فِي جَوْرِ الْوُلَاةِ  
 

َثِِن َأْخربََ  - 6973 َثِِن َأيِب، ان حمَُ حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َحَسٍن، حَ  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ مَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخارِي ، ان َعْبُد  دَّ
َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر قَاَل:   َأيِب ِهْنٍد، َعْن َشرِيِك ْبِن َأيِب َّنٍَِر،  هللِا ْبُن َأيِب اأْلَْسَوِد، ان مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد، ان َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيِد ْبنِ 

ْعُت أَ  اِكُر هللاَ َكِثريًا، َوَدعْ اَب ُهَريْ َرَة َعِن الَسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َثاَلثٌَة اَل يَ ُرد  هللاُ ُدَعاَءُهُم: الذَّ ، َواإْلَِماُم َوةُ اْلَمظُْلومِ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 اْلُمْقِسُط " 

 حسن.ده # قال المحقق: إسنا
 

الشَّْرِقي ، ان أَبُو اأْلَْزَهِر السَِّليِطي ، ان َعْبُد    و حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ  اْلَعَلِوي ، أان أَبُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسنِ   -  6979
ْعُت الشَّْعِبَّ َواِرِث، ان حُمَمَُّد ْبُن ذَْكَواَن، ان َُمَالِ الصََّمِد ْبُن َعْبِد الْ  َع  ، َُيَدُِّث أَنَّهُ ُد ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َسَِ َع احْلََسَن، َُيَدُِّث أَنَّهُ َسَِ َسَِ

َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوِل  اْلُقَرِشيَّ، َصاِحَب  ََسَُرَة  ْبَن  الرَّمْحَِن  َعْبًدا رَِعيَّ َعْبَد  اْسرَتَْعى هللا  َما   " يَ ُقوُل:  ِمْن َم  ََيُْط  فَ َلْم  ًة 
 هللاُ َعَلْيِه اجْلَنََّة " َكَذِلَك رََواهُ أَبُوهُ َعْبُد اْلَواِرِث، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ذَْكَوانَ ِصيَحِة ِإالَّ َحرََّم  َورَائِِهْم اِبلنَّ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِري ، ان   هللِا اْلب ََغِوي ، ان  َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان َعْبدُ رَباََن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو  َأخْ   -  6983
ُعمَ  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  ان  هللِا الصَّاحِلِنَي،  ِعبَاِد  ِمْن  وََكاَن  ِحَزاٍم،  ْبُن  َعبْ َحِكيُم  َعْن  َلَة،  ُعَمي ْ ْبِن  الرَّبِيِع  َعِن  َمْسُعوٍد، رْيٍ،  ْبِن  هللِا  ِد 

ُهْم ِبطَاوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ وقَاَل: قَاَل َرسُ  َعِة هللِا   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسيَِليُكْم أَُمَراءُ يُ ْفِسُدوَن، َوَما ُيْصِلُح هللاُ هِبِْم َأْكثَ ُر، َفَمْن َعِمَل ِمن ْ
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ُهْم ِِبَْعِصَيِة هللِا فَ َعَلْيِهمُ ُم اأْلَْجُر َوَعَلْيُكُم الش ْكُر، َوَمْن َعمِ فَ َلهُ  الصَّرْبُ " َورُوِّينَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر يف َهَذا اجْلُْزِء  اْلِوْزُر َوَعَلْيُكمُ   َل ِمن ْ
 َأتَّ ِمْن َذِلكَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبنِ ٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ َأْخرَباََن أَبُو َسعْ  - 6984  َعِليِّ ْبِن ُعَمَر َروَّاٌد، ان َبَة، ان حُمَمَُّد ْبنُ قُ ت َي ْ  يٍّ
ُ َعلَ ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، ان َسِعيُد ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة، َعِن ابْ  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ ِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َذا َجاَر َكاَن  ِض، َيَِْوي إِلَْيِه ُكل  َمظُْلوٍم ِمْن ِعبَاِدِه، فَِإَذا َعَدَل َكاَن لَهُ اأْلَْجُر َوَعَلى الرَِّعيَِّة الش ْكُر، َوإِ ِظل  هللِا يف اأْلَرْ الس ْلطَاَن  
الرَِّعيَِّة الصَّرْبُ عَ  اإْلِْصُر َوَعَلى  َقِحَطِت السَّ َلْيِه  اْلُواَلةُ  ُمِنَعتِ ، َوِإَذا َجاَرِت  َوِإَذا  الّزاَِن   َماُء،  َوِإَذا ظََهَر  اْلَمَواِشي،  َهَلَكِت  الزََّكاةُ 

 ظََهَر اْلَفْقُر َواْلَمْسَكَنُة، َوِإَذا ُخِفَرِت الذِّمَّةُ أُِديَل اْلُكفَّاُر "  
َعبْ  ْبِن  يُوُنَس  َعْن  ُخَزمْيََة،  اْبُن  وَ َرَواهُ  َبْكٍر،  ْبِن  ِبْشِر  َعْن  اأْلَْعَلى،  َسعِ ِد  اْلَمْهِديِّ  اْلِعْلِم  أَبُو  َأْهِل  ِعْنَد  َضِعيٌف  ِسنَاٍن  ْبُن  يُد 

 اِبحْلَِديثِ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

ان   قَ ْيٍس اجْلََزِري ،  ُسْفيَاَن، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبنِ   نُ أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب بْ   َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن،  -  6985
 َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َصلَّى اَّللَُّ ُحَسنْيُ ْبُن اْلُعاَل، َعْن َسْهِل ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن رَُجٍل، ِمْن َبِِن َأْزٍد، َعْن َأيِب َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ 

َورَِحَم َصِغرَيُهْم، َوَأَجلَّ َكِبريَُهْم، َوَأْعَطى ُعمَّاَْلُْم، اَل َيْضرهِْبُْم اَعِة اْلُمْسِلِمنَي،  ْلَوايل ِمْن بَ ْعِدي َلَما َرقَّ َعَلى جََ ُأْشِهُد هللاَ َعَلى ا
ُهْم، ُدَولًَة َبنْيَ اأْلَغْ   ُهْم َضِعيَفُهْم، َواَل َيَْعِل اْلَمالَ َواَل يُ ْغَلْق اَببَهُ ُدوَنُْم فَ يَْأكَل َقوِي   فَ ُيذْلَُّْم، َواَل ََيِْمْدُهْم فَ ي َْقَطَع َنْسَلُهْم،   ِنيَاِء ِمن ْ

 َأاَل َهْل بَ لَّْغُت؟ اللُهمَّ اْشَهْد " 
 فيه من لم أعرفهم. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن َعْبِد  َحازٍِم، أان يُوُنُس  بُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ان َأمْحَُد ْبنُ  ْبُن نَِذيِر ْبِن َجنَاٍح اِبْلُكوفَِة، أان أَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َجنَاحُ   -  6986
ْبنِ  زَْيِد  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  َأيِب مُحَْيٍد،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  َوْهٍب،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ان  اْلَعْسَقاَلِن ،  الْ الرَِّحيِم  ْبِن   ُعَمَر  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُمَهاِجِر، 

: " ِإنَّ أَْفَضَل ِعبَاِد هللِا ِعْنَد هللِا َمْنزِلًَة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإَماٌم َعاِدٌل رَِفيٌق، َوِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اِب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اْْلَطَّ 
  اْلِقيَاَمِة ِإَماٌم َجائٌِر َخِرٌق " َشرَّ النَّاِس َمْنزِلًَة يَ ْومَ 

 ضعيف. محقق: إسناده # قال ال
 

أَبُ   -  6987 احْلَُسنْيُ َأْخرَباََن  حُمَمٍَّد  حُمَمٍَّد  و  ْبُن  اْلَفْضُل  ان  اْلَبْصِري ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعْمُرو  ُعْثَماَن  أَبُو  اْلُمَؤمَِّل، أان  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن   
َهِقي ، ان أَ  َبَة، َأْخرَبَِن ابْ اْلب َي ْ ، َعْن عَ ُن َأيِب فَُدْيٍك، َعْن ُموَسى ْبِن يَ ْعُقو بُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ْبِد اأْلَْعَلى ْبِن ُموَسى ْبِن َعْبِد  َب الرَّبَِعيِّ

َمَع   أاََبهُ َأْسَلَم َأْخرَبَهُ أَنَُّه، َخَرجَ هُ َأنَّ زَْيَد ْبَن َأْسَلَم، َأْخرَبَهُ َأنَّ  هللِا ْبِن قَ ْيِس ْبِن خَمَْرَمَة، َأنَّ ِإَْسَاِعيَل ْبَن رَاِفٍع، َمْوىَل اْلُمَزنِيِّنَي، َأْخربََ 
َلَك ُعَمُر ِمْن ُم َهِل اْست َْعمَ طَّاِب َحّتَّ َقِدَم َعَلى َأيِب ُعب َْيَدَة ْبِن اجْلَرَّاِح َوُهَو بِبَاِب اجْلَابَِيِة، فَ َقاَل أَبُو ُعب َْيَدَة: اَي َأْسلَ ُعَمَر ْبِن اْلَْ 
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ُ : اَل، قَاَل: فََأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسولَ َمَوالِيِه َوَأْهِلِه؟ فَ ُقْلتُ  ُْم ِظل    هللِا َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يَ ُقوُل: " اَل َتُسب وا الس ْلطَاَن، فَِإنَّ
 هللِا يف َأْرِضِه " 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، ان يُوُسُف ْبُن يَ عْ   َق، ان ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ   -  6988
َوَذِلَك   -ْوَم ُجَُعٍة  زاَِيِد ْبِن ُكَسْيٍب، َشِهْدُت أاََب َبْكَرَة ي َ ُمْسِلُم ْبُن َسِعيٍد اْْلَْواَلِن ، ان مُحَْيُد ْبُن ِمْهرَاَن، َعْن َسْعِد ْبِن َأْوٍس، َعْن  

َوَعَلى النَّاِس َعْبُد هللِا ْبُن َعاِمٍر، َفَخَرَج َعَلى النَّاِس َوَعَلْيِه َقِميٌص ُمَرقٌَّق َوبُ ْرَداِن،   -ْوَمِئٍذ َقَصٌب  اْلَمْسِجُد َوُهَو ي َ قَ ْبَل َأْن يُ ْبََن 
اًل رَ  ْعُت َرُسوَل ُمَرجِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ ْأَسهُ فَ َقاَل أَبُو َبْكَرَة: َسَِ ل  هللِا يف اأْلَْرِض، َفَمْن َأْكَرَمهُ َأْكَرَمهُ  وُل: " الس ْلطَاُن ظِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 هللاُ، َوَمْن َأَهانَهُ َأَهانَهُ هللاُ " 
 عيف. فيه من لم أعرفه والحديث ض# قال المحقق: إسناده 

 

أان  -  6989 احْلََسِن،  أَبُو  أَ   َوَأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  يُوُسُف، ان  ان  يَزِي احْلََسُن،  ان  بَُكرْيٍ،  َحْوَشٍب، يِب  ْبُن  اْلَعوَّاُم  أان  َهارُوَن،  ْبُن  ُد 
َأيِب َذرٍّ قَاَل: َخطَب َ  بَاِن ، َعْن رَُجٍل، َعْن  اْلَقاِسُم ْبُن َعْوٍف الشَّي ْ َثِِن  َعَلْيِه َوَسلَّ َحدَّ  ُ ِإْنهُ َكاِئٌن نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َم فَ َقاَل: " 

لَّيِت   الث  ْلَمَة اَفَمْن َأرَاَد َأْن يُِذلَّهُ فَ َقْد َخَلَع رِبْ َقَة اإْلِْساَلِم ِمْن ُعُنِقِه، َولَْيَس ِِبَْقبُوٍل تَ ْوبَ ُتهُ َحّتَّ َيُسدَّ   ُتِذلِّوُه،  طَاٌن َفاَل بَ ْعِدي ُسْل
ِفيَمْن َنَصرَ  َويَ ُعوَد فَ َيُكوَن  أََمَراَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ثَ َلَم،   " اِبْلَمْعُروِف،     َعَلْيِه َوَسلََّم: "هُ  َأْن َنَُْمَر  َثاَلٍث:  نُ ْغَلَب َعَلى  َأْن اَل 

َهى َعِن اْلُمْنَكِر، َونُ َعلَِّم النَّاَس الس َنَن "   َونَ ن ْ
 فيه رجل لم يسم.اده # قال المحقق: إسن

 

ْقُِفي ، ان َسِعيُد    ِري ، بِب َْغَداَد، أانمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ََيََْي الس كَّ َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  6990 ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ان َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا الرتَّ
ُ َعَلْيِه وَ ٍح، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، عَ ْبُن َعْبِد هللِا الدَِّمْشِقي ، ان الرَّبِيُع ْبُن ُصب َيْ    َسلََّم قَاَل: " ِإَذا ْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا الس ْلطَاُن ِظل  هللِا َوُرحْمهُ يف اأْلَْرِض "   َمَرْرَت بِب َْلَدٍة لَْيَس ِفيَها ُسْلطَاٌن َفاَل َتْدُخْلَها، ِإَّنَّ
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا

 

ُد ْبُن َعْبِد احْلَِميِد احْلَارِِثي ، ان َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َو اأْلََصم ، ان َأمحَْ ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ان أَبُو اْلَعبَّاِس هُ َوَأْخرَباََنهُ أَبُو َسِعيِد    -  6995
  ٍل أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة ِستِّنَي َسَنًة، اٍس، رَفَ َعهُ قَاَل: " يَ ْوٌم ِمْن ِإَماٍم َعادِ َعْن َعفَّاَن ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن رَُجٍل، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّ 

  َأْرٍض َأزَْكى َْلَا َأْو أَنْ َفُع َْلَا ِمْن َمطٍَر َأْربَِعنَي َصبَاًحا "َوِإقَاَمةُ َحدٍّ يف  
يُ  ْبِن  َأمْحََد  َحِديِث  ِمْن  الس َنِن  يف ِكتَاِب  َعفَّانَ َورُوِّينَاهُ  َعْن  َغْياَلَن،  ْبِن  َسْعِد  َعْن  جَ   وُنَس،  َأْو  َجرِيٍر،  َأيِب  َعْن  ُجَبرْيٍ،  رِيٍر ْبِن 

، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اأْلَْزِديِّ   ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َعبْ   -  6997 أَبُو  َعْبُد  َأْخرَباََن  حُمَمٍَّد  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  الدَّابَّ ِد هللِا  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  زَْيٍد ِِبَكََّة، ان حمَُ   ُس،اْلَعزِيِز  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  مَُّد 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، اْلَمكِّي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِمي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعنْ 

ُ عَ   ْوُر " ا ِمْن َأِمرِي َعَشَرٍة ِإالَّ َوُهَو يُ ْؤَتى يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْغُلواًل َحّتَّ يَ ُفكَّهُ اْلَعْدُل، أَْو يُوِبُقهُ اجلَْ َلْيِه َوَسلََّم: " مَ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف والحديث صحيح لشواهده.قق: إسناده # قال المح

 

اْلُمَؤدُِّب، َوَدِسيٌس اْلَعْدُل، قَااَل: ان ُسَرْيُج   ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن اْلَعبَّاسِ  اَن، أان َأمْحَُد ْبنُ ْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ أَ  - 6998
نُ بَاتََة، ْبُن  َحْشَرُج  ان  الن  ْعَماِن،  َعا  ْبُن  ْبِن  ِبْشِر  َعْن  َحِبيٍب،  ْبِن  ِهَشاِم  إِلَْيِه  َعْن  بَ َعَث  أَنَّهُ  أَبِيِه  َعْن  اْْلَطَّابِ ِصٍم،  ْبُن   ُعَمُر 

َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َسَِ لَهُ  يَ ْعَمَل  َأْن  بَ ْعِض الصََّدَقِة فََأََب  َعَلى  يَ ُقوُل: "  لَِيْست َْعِمَلهُ  اْلِقيَاَمِة ُأِتَ  َم  يَ ْوُم  ِإَذا َكاَن 
َتِفُض ِبِه اْنِتَفاَضًة يَ ُزوُل ُكل  َعْظٍم ِمْن َمَكانِِه، ُثَّ َيَُْمُر هللاُ اْلِعظَاَم تَ ْرِجُع ُر هللاُ اجلِْْسَر فَ ي َ  فَ ُيوَقُف َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم فَ يَْأمُ اِبْلَوايل  ن ْ

ا َخَرَق ِبِه اجلِْْسُر فَ َهَوى يف ْن َكاَن َّللَِِّ َعاِصيً َأْعطَاهُ ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَِتِه، َوإِ فَِإْن َكاَن َّللَِِّ ُمِطيًعا َأَخَذ بَِيِدِه وَ   ِإىَل أََماِكِنَها، ُثَّ َيْسأَلُهُ 
َعَليْ   ُ هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمْن َرُسوِل  ْعَت  ِمْقَداَر َسْبِعنَي َخرِيًفا " فَ َقاَل ُعَمُر: َسَِ نَ َعْم.  َجَهنََّم  َنْسَمْع؟ قَاَل:  مَلْ  َما  قَاَل: وََكاَن ِه َوَسلََّم 

، فَ َقاَل َسْلَماُن: ِإي َوهللِا اَي ُعَمُر ْبَن اْْلَطَّاِب، " َوَمَع السَّْبِعنَي َسْبِعنَي َخرِيًفا يف َواٍد ِمْن اَنٍر  بُو َذرٍّ اْلِغَفاِري  َسْلَماُن اْلَفاِرِسي ، َوأَ 
َهِتهِ يَ ْلَتِهُب اْلِتهَ  ا ِفيَها؟ فَ َقاَل َسْلَماُن: " َمْن َسَلَب هللاُ  وَن، َمْن َيَُْخُذَها ِبَِ : ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجعُ ااًب "، فَ َقاَل ُعَمُر بَِيِدِه َعَلى َجب ْ

هُ اِبأْلَْرِض "   أَنْ َفهُ َوأَْلَزَق َخدَّ
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

ريَايف ، ان َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، ان  ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ ا  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان  ْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،أَ   -  6999 لسِّ
، َعنِ  ، َعْن َأيِب السََّماِح اأْلَْزِديِّ ، لَهُ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّ   زَاِئَدُة، ان السَّاِئُب ْبُن ُحب َْيٍش اْلَكاَلِعي  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْبِن َعمٍّ ى اَّللَّ

ئً ى ُمَعاِويََة َفَدَخَل  أَنَّهُ أَتَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َويلَ ِمْن أَْمِر النَّاِس َشي ْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَببَهُ  ا ُثَّ َأْغَلَق  َعَلْيِه فَ َقاَل: َسَِ
َقَر َما َيُكوُن ِإلَْيِه " بْ َواَب َرمْحَِتِه ِعنْ  ِذي احْلَاَجِة، َأْغَلَق هللاُ ُدونَهُ أَ ُدوَن اْلِمْسِكنِي َأِو اْلَمظُْلوِم َأوْ   َد َحاَجِتِه َوفَ ْقرِِه أَف ْ

 ضعيف والحديث حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ََي ْبُن اَرٍك، ان َصَدَقُة، َوَيَْ الس َلِمي ، ان حُمَمَُّد ْبُن ُمبَ  وُسفَ أان أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ان َأمْحَُد ْبُن يُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه،  - 7000
يُْكََن أابَ  ِفَلْسِطنَي  َأْهِل  ِمْن  ْبُن خُمَْيِمَرَة، َعْن رَُجٍل  اْلَقاِسُم  َمْرمَيَ، ان  َأيِب  ْبِن  يَزِيَد  َمرْ مَحَْزَة، َعْن  ُمَعاِويََة،    َقِدَم َعَلى  اأْلَْسِد  ْبَن  مَيَ 

ْعتُهُ ِمنْ َقاَل ُمَعاِويَُة: َما أَْقَدَمَك؟ قَاَل:  ف َ  ْعُت   َحِديٌث َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا رَأَْيُت َمْوِقَفَك ِجْئُت ُأْخرِبَُك، َسَِ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ  هُ هللاُ ِمنْ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ئًا فَاْحَتَجَب َعْن حَ   ِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َوالَّ  وفَاقَِتِهْم اْحَتَجَب اَجِتِهْم َوَخلَِّتِهمْ َأْمِر النَّاِس َشي ْ

 هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعْن َحاَجِتِه َوَخلَِّتِه َوفَاقَِتِه " 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
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التَّارِي َأْخربََ   -  7006 احْلَاِفُظ، يف  َعْبِد هللِا  أَبُو  َعْبدِ اَن  ْبُن  احْلَِميِد  َعْبُد  َثِِن  اْلَقاِضيِخ، َحدَّ الرَّمْحَِن  ْبُن    حُمَمَُّد  َأيِب، ان  َثِِن  ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ   َعْمرٍو اْلَقَهْنَدِري ، ان ََيََْي ْبُن َهاِشٍم، ان يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، قَاَل: لََّم: " َكَما قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َعَلْيُكْم "  َتُكونُوا َكَذِلَك يُ َؤمَّرُ 
َقِطٌع َورَاِويِه ََيََْي ْبُن َهاِشٍم َوُهَو َضِعيفٌ َهَذا مُ   ن ْ

 ضعيف والحديث مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

 عِظَتُهُ إِي اهُ قِيَامُ الْأَوْزَاعِيِّ مَعَ الْمَنْصُورِ وَ 
 

ثَ نَا احْلَاِكمُ  - 7024 قَ َرْأُت َعَلْيِه  - ْبُن َجْعَفِر ْبِن يَزِيَد اْلَعْدُل اآْلَدِمي  بِب َْغَداَد   أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن َحدَّ
َعْبُد   َثِِن اأْلَْوزَاِعي  مَُّد ْبُن ُمْصَعٍب اْلُقْرُقَساِئي ، َحدَّ ْبُن ُعب َْيِد ْبِن اَنِصٍح النَّْحِوي ، ان حمَُ  َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَدُ  -ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه  

اَلَفِة فَ َردَّ َعَليَّ  ِإلَْيهِ  الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو، قَاَل: " بَ َعَث ِإيَلَّ اْلَمْنُصوُر أَِمرُي اْلُمْؤِمِننَي َوأاََن اِبلسَّاِحِل، فَ َلمَّا َوَصْلتُ   َسلَّْمُت َعَلْيِه اِبْلِْ
 أَْوزَاِعي ؟ قُ ْلُت: " َوَما الَِّذي تُرِيُد اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟ " قَاَل: أُرِيُد اأْلَْخَذ َعْنَك بَطَّأَ ِبَك َعنَّا ايَ  َوَأْجَلَسِِن " ُثَّ قَاَل: َما الَِّذي

ئًا ِمَّا أَقُوُل َلَك " قَاَل:فَاْنظُْر اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َأْن اَل جتَْ وااِلْقِتبَاَس ِمْنَك، قَاَل: "  أاََن َأْسأَُلَك َعْنهُ َوَقْد  وََكْيَف َأْجَهُلهُ وَ  َهَل َشي ْ
 هللاَ ُهَو احْلَق    َمْن َكرَِه احْلَقَّ فَ َقْد َكرَِه هللاَ، ِإنَّ َوجَّْهُت ِإلَْيَك َوأَْقَدْمُتَك لَُه؟ قُ ْلُت: " َأْن َتْسَمَعهُ َواَل تَ ْعَمَل ِبِه، اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ 

 َوَأْهَوى بَِيِدِه ِإىَل السَّْيِف، فَانْ ت ََهَرهُ اْلَمْنُصوُر، َوقَاَل: َهَذا ََمِْلُس َمثُوبٍَة اَل ََمِْلُس ُعُقوبٍَة،  َفَصاَح اْبُن الرَّبِيعِ اْلُمِبنُي " قَاَل: 
 رَي اْلُمْؤِمِننيَ َوانْ َبَسْطُت يف اْلَكاَلِم، فَ ُقْلُت: اَي َأمِ َفطَاَبْت نَ ْفِسي 

َثِِن َمْكُحوٌل، عَ  َا َعْبٍد َأََتهُ َمْوِعظٌَة ِمَن هللِا يف ِديِنِه  ْن َعِطيََّة، َعْن ِبشْ َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أمي  َا ٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ فَِإَّنَّ
 ا ِإَْثًا، َويَ ْزَداَد َعَلْيِه ُسْخطًا "  هللِا لِي َْزَداَد هبَِ َلَها ِبُشْكٍر َوِإالَّ َكاَنْت ُحجًَّة ِمنَ ْعَمٌة ِمَن هللِا ِسيَقْت إِلَْيِه، فَِإْن قَبِ ِهَي نِ 

َمْكُحوٌل، َعْن َعِطيََّة، َعْن ِبْشٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   اْلُمْؤِمِننَي َحدََّثِِن  َأِمرَي  َأمي َ اَي  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ا َواٍل اَبَت غَاشًّا هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َرُسوِل هللِا َصلَّ نََّة " " اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنَّ الَِّذي َلنيََّ قُ ُلوَب َأمَِّتُكْم َلُكْم ِحنَي َولَّوُْكْم لَِقَرابَِتُكْم ِمْن  َم هللاُ َعَلْيِه اجلَْ ِلَرِعيَِّتِه َحرَّ  ى اَّللَّ

، َوَأْن َيُكوَن   ْفِسِه َوَذاِت َيِدِه،ْم رَُءوفًا رَِحيًما ُمَواِسيًا َْلُْم بِن َ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقْد َكاَن هبِِ  َوِعْنَد النَّاِس حَلَِقيٌق َأْن يَ ُقوَم َلهُ ِفيِهْم اِبحْلَقِّ
َتِهُج اِبلنِّ ، َومَلْ يَ ُقْم َعَلْيِه ُدوَنُُم احْلُجَّ ا، مَلْ يُ ْغَلْق َعَلْيِه ُدوَنُُم اأْلَبْ َوابُ اِبْلِقْسِط َلهُ ِفيِهْم قَائًِما، َولَِعْورَاَِتِْم َساتِرً  ْعَمِة ِعْنَدُهْم، اُب، يَ ب ْ

َتِئُس ِِبَا َأَصاهَبُْم ِمْن ُسوٍء، اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َقْد ُكْنَت يف ُشْغٍل َشاِغٍل ِمْن َخاصَِّة نَ ْفِسكَ   َعْن َعامَِّة النَّاِس الَِّذيَن َأْصَبْحَت  َويَ ب ْ
مُ ْتَْ  َوَأْسَوِدِهْم،  َأمْحَرِِهْم  وََكاِفرِِهمْ ِلُكُهْم،  َورَاَء ْسِلِمِهْم  ِفئَاٌم  ُهْم  ِمن ْ ات َّب ََعَك  ِإَذا  ِبَك  َفَكْيَف  اْلَعْدِل،  ِمَن  َنِصيٌب  َعَلْيَك  َلهُ  ، وَُكلٌّ 

ُهْم َأَحٌد ِإالَّ  َها َعَلْيِه، َأْو ُظاَلَمًة ُسْقت ََها إِ  َوُهَو َيْشُكو َشْكَوى، َأْو بَِليًَّة َأْدَخلَ ِفئَاٍم، لَْيَس ِمن ْ  لَْيِه " ت ْ
ُ َعَلْيهِ اَي َأِمرَي ا ، قَاَل: " َكاَنْت بَ ْيِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َدٌة َرْطَبٌة َيْستَاُك   َوَسلََّم َجرِيْلُمْؤِمِننَي َحدََّثِِن َمْكُحوٌل، َعْن ُعْرَوَة ْبِن رَُوميٍْ

َهِذِه اجْلَرِيَدةُ الَّيِت َكَسْرَت هِبَا قُ ُروَن أُمَِّتَك، َوَمَْلََت هِبَا قُ ُلوهَبُْم رُْعبًا؟  َل: اَي حُمَمَُّد، َما  اْلُمنَاِفِقنَي، فَأَََتهُ ِجرْبِيُل فَ َقا هِبَا، َويُ َروُِّع هِبَا
 اْْلَْوُف ِمْنُه؟ "  َأْجاَلُهْم َعْن ِباَلِدِهْم، َوَغي َّب َُهمُ َوَسَفَك ِدَماَءُهْم، َوَخرََّب ِداَيرَُهْم، وَ  " " َفَكْيَف ِِبَْن َشقََّق أَْبَشارَُهْم،
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َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا ِإىَل    َصلَّى اَّللَُّ  َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َحدََّثِِن َمْكُحوٌل، َعْن زاَِيِد ْبِن َحارِثََة، َعْن َحِبيِب ْبِن َمْسَلَمَة، " َأنَّ َرُسوَل هللاِ ايَ 
ًا، َفَدَعاهُ النَِّب   ا مَلْ يَ ت ََعمَّْدُه،  نَ ْفِسِه يف َخْدَشٍة َخَدَشَها َأْعَرابِيًّ اْلِقَصاِص ِمْن   َعْثَك َجبَّارًا َواَل ُمَتَكربِّ فََأََتهُ ِجرْبِيُل فَ َقاَل: ِإنَّ هللاَ مَلْ يَ ب ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َعَل َذِلَك أَبًَدا َوَلْو أُمِّي، َما ُكْنُت أِلَ ايِب : َقْد َأْحلَْلُتَك أبَِيِب أَْنَت وَ " فَ َقاَل: " اق َْتصَّ ِمِنِّ " فَ َقاَل اأْلَْعرَ َصلَّى اَّللَّ ف ْ
 َجنٍَّة ُخْذ َْلَا اأْلََماَن ِمْن رَبَِّك، َواْرَغْب يف أَتَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسي، َفَدَعا هللاَ َلهُ ِِبَرْيٍ " " اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َروِّْض نَ ْفَسَك لِن َْفِسَك، وَ 

 ُض الَّيِت " َعْرُضَها السََّمَواُت َواأْلَرْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلَقاُب قَ ْوِس َأَحدُِكْم يف اجْلَنَِّة َخرْيٌ ِمَن الد نْ يَا َوَمايَ ُقوُل فِ  ِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنَّ ِفيَها " " اَي أَ   يَها َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلَك مَلْ َيِصْل ِإلَْيكَ اْلُمْلَك َلْو بَِقيَ  قَ  ِلَمْن َكاَن قَ ب ْ َقى ِلَغرْيَِك، اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َتْدِري َما َجاَء يف ، وََكَذِلَك اَل يَ ب ْ ى َلَك َكَما اَل يَ ب ْ
الْ  َهَذا  }َماِل  َجدَِّك:  َعْن  اآْليَِة  َهِذِه  َواَل َكِبريَةً َتَِْويِل  َصِغريًَة  يُ غَاِدُر  اَل  ]الكهف:    ِكتَاِب  َأْحَصاَها{  الصَّ 49ِإالَّ  قَاَل:  ِغريَةُ  [ 

 َواْلَكِبرَيَةُ الضَِّحُك، َفَكْيَف َما َعِمَلْتهُ اأْلَْيِدي َوَأْحَصْتهُ اأْلَْلُسُن اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟ " الت ََّبس ُم، 
َعًة َْلِْفُت أَ َن اْْلَطَّاِب قَاَل: " َلْو َماَتْت َسْخَلٌة عَ بَ َلَغِِن َأنَّ ُعَمَر بْ  َها " " َلى َشاِطِئ اْلُفَراِت َضي ْ َفَكْيَف ِِبَْن ُحرَِم   ْن ُأْسَأَل َعن ْ

َما َجاَء يف َتَِْويِل َهِذِه اآْليَِة َعْن َجدِّ  َتْدِري  اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي؟  ِبَساِطَك  َوُهَو َعَلى  ِإانَّ َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يف َعْدَلَك    َك: }اَي َداُوُد 
ْْلََوى{ " قَاَل: " اَي َداُوُد، ِإَذا قَ َعَد اْْلَْصَماِن َبنْيَ َيَدْيَك َفَكاَن َلَك يف َأَحِدِِهَا َهًوى قِّ َواَل تَ تَِّبِع ااأْلَْرِض فَاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس اِبحلَْ 

فَ يُ ْفِلَح َعَلى صَ َفاَل تَ َتَمنَّنَيَّ يف نَ ْفِسكَ  َا   َتُكوَن َخِليَفيِت وَ اِحِبِه فََأحْمُوَك َعْن نُ بُ وَِّت ُثَّ اَل  َأْن َيُكوَن احْلَق  لَهُ  اَل َكَراَمَة، اَي َداُوُد ِإَّنَّ
اِبلسِّ  اِبلّرَِعايَِة َورِْفِقِهْم  لِِعْلِمِهْم  ِبَل  اإْلِ تَ ْرَعى  رَُعاةً  ِعبَاِدي  ِإىَل  ُرُسِلي  َوَيُدل وا  َجَعْلُت  اْلَكْسَرَة،  لَِيْجرُبُوا  اْلَكَْلِ  يَاَسِة،  َعَلى  اْْلَزِْيَل 

ِمرَي َن ِمْنُه، اَي أَ إِنََّك َقْد بُِليَت أِبَْمٍر َلْو ُعِرَض َعَلى السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِبَاِل أَلََبنْيَ َأْن ََيِْمْلَنهُ َوَأْشَفقْ   َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ   َواْلَماِء، ايَ 
 اْلُمْؤِمِننَي " 

ْبُن   يَزِيُد  َثِِن  ْبِن َجاِبٍر، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ َحدَّ َأيِب َعْمَرةَ  يَزِيَد  ْبِن  اأْلَْنَصاِر  ِن  ِمَن  اْست َْعَمَل رَُجاًل  اْْلَطَّاِب  ْبَن  َأنَّ ُعَمَر   ، اأْلَْنَصاِريِّ
مٍ  بَ ْعَد َأايَّ ِإىَل َعمَ ُمِقيًما، فَ َقا  َعَلى الصََّدَقِة فَ َرآهُ  ِمَن اْْلُُروِج  َمن ََعَك  لَُه: َما  َأجْ َل  ِمْثَل  َأنَّ َلَك  َأَما َعِلْمَت  ِر اْلُمَجاِهِد يف  ِلَك؟ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َسبِ  ئًا ِمْن  َم قَاَل: " َما يِل هللِا؟ قَاَل: اَل، قَاَل: وََكْيَف َذِلَك؟ قَاَل: أِلَنَّهُ بَ َلَغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِمْن َواٍل يَِلي َشي ْ
َمْغلُولٌَة ِإىَل عُ الَّ يُ ْؤَتى بِِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة يَدُ أُُموِر النَّاِس إِ  َتِفُض َذِلَك اجلِْْسُر اْنِتَفاَضًة تُزِيُل هُ  ُنِقِه، فَ ُيوَقُف َعَلى ِجْسٍر ِمَن النَّاِر، يَ ن ْ

فَ َهَوى بِِه بِِه َذِلَك اجلِْْسُر    ْحَسانُُه، َوِإْن َكاَن ُمِسيئًا اَْنََرفَ ُد فَ ُيَحاَسُب فَِإْن َكاَن حُمِْسنًا جَنَّاهُ إِ ُكلَّ ُعْضٍو ِمْنهُ َعْن َمْوِضِعِه ُثَّ يُ َعا
ْعَت َهَذا؟ قَاَل: ِمْن َأيِب َذرٍّ، َوَسْلَماَن، فََأْرَسَل ِإلَيْ  ْعنَ ِهمَ يف النَّاِر َسْبِعنَي َخرِيًفا " قَاَل َلُه: ِمَّْن َسَِ اهُ  ا ُعَمُر َفَسَأَْلَُما فَ َقااَل: نَ َعْم َسَِ

ُ َعَليْ  َوأَْلَصَق  ِه َوَسلََّم، فَ َقاَل  ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَنْ َفهُ  َها ِِبَا ِفيَها؟ فَ َقاَل أَبُو َذرٍّ: " َمْن َأْرَغَم هللاُ  َمْن يَ ت ََوالَّ ُعَمُر: َواُعَمَراهُ 
هُ اِبأْلَْرِض " قَا  ِه ُثَّ َبَكى َوانْ َتَحَب َحّتَّ أَْبَكاِن َل: فََأَخَذ اْلَمْنِديَل فَ َوَضَعهُ َعَلى َوْجهِ َخدَّ

أَ  اَي  ِإَمارًَة َعَلى َمكَّةَ ُثَّ قُ ْلُت:  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ اْلَعبَّاُس َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلُمْؤِمِننَي، َقْد َسَأَل َجد َك  اْلَيَمِن، َأِو الطَّاِئِف    ِمرَي  َأِو 
ا النَِّب  َصلَّى  َلهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َعبَّاُس ايَ فَ َقاَل   ُ ن َ َّللَّ  ، النَِّبِّ َعمَّ  ِلَعمِِّه   ِمْنهُ  َنِصيَحًة  ِإَمارٍَة اَل حُتِْصيَها "  ِمْن  تُ ْنِجيَها َخرْيٌ  ْفٌس 

ئًا، ِإْذ أُوِحَي ِإلَْيِه: }َوأَْنذِ َوَشَفَقًة ِمْنهُ َعَلْيِه، َوإِنَّهُ اَل يُ ْغِِن َعْنهُ ِمنَ  [ فَ َقاَل: " اَي 214ْر َعِشريََتَك اأْلَق َْرِبنَي{ ]الشعراء:   هللِا َشي ْ
، َواَي فَاِطَمةُ بِْنَت حُمَمٍَّد، ِإّنِ َلْسُت أُْغِِن َعْنكُ َعبَّ  ، َواَي َصِفيَّةُ َعمََّة النَِّبِّ ئًا، يل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمِلُكْم  ْم ِمَن هللِا َشي ْ اُس اَي َعمَّ النَِّبِّ
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َحِصيُف اْلَعْقِل، َأِرُب اْلُعْقَدِة، اَل يُطََّلُع ِمْنهُ َعَلى َعْورٍَة، َواَل َُيَْنُق َعَلى  َبنْيَ النَّاِس ِإالَّ  اَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب: " اَل يَ ْقِضي" َوَقْد قَ 
 ةُ اَلئٍِم " َجَراَءٍة، َواَل َيَُْخْذهُ يف هللِا لَْومَ 

َكاْلُمَجاِهِد يف َسِبيِل هللِا، َيُد هللِا اَبِسطَةٌ    ُعمَّالُهُ َفَذِلكَ يٌّ طَلََّق نَ ْفَسهُ وَ : " الس ْلطَاُن َأْربَ َعٌة: فََأِمرٌي َقوِ َوقَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
َوَأْرَتَع ُعمَّ  ِلَضْعِفِه، فَ ُهَو َعَلى َشَفا َهاَلٍك، إِ َعَلْيِه اِبلرَّمْحَِة، َوأَِمرٌي طَلََّق نَ ْفَسهُ  َوَأْرَتَع ن َ الَّ َأْن َيرْتَُكُهْم، َوأَِمرٌي طَلََّق عُ الُهُ  ْفَسُه، مَّاَلهُ 

 َفَذِلَك احْلُطََمةُ " 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َشر  الر َعاِة احْلُطََمةُ فَ ُهَو اْْلَاِلكُ  يًعا َوْحَدُه، َوَأِمرٌي َأْرَتَع نَ ْفَسهُ َوُعمَّالُ   الَِّذي قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ هُ فَ َهَلُكوا جَِ

 " 
ُتَك ِِبَرَبٍ ِمْن أَْمِر هللِا تَ َعاىَل ِذكْ رَي اْلُمْؤِمِننَي " أَ بَ َلَغِِن اَي َأمِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: أَتَ ي ْ  النَّاِر،  ُرهُ ِِبََفاتِيحِ نَّ ِجرْبِيَل أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليْ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة، فَ َقاَل النَِّب  فَ ُوِضَعْت َعَلى النَّاِر ُتَسعَُّر   ِه َوَسلََّم: ِصْف يلَ النَّاَر، فَ َقاَل: ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل ِذْكُرهُ أََمَر  َصلَّى اَّللَّ
َها أَْلَف َعاٍم َحّتَّ امْحَرَّْت، ُثَّ  َها أَْلَف َعاٍم َحّتَّ اْصفَ هِبَا فََأْوَقَد َعَلي ْ َها أَْلَف َعامٍ  َأْوَقَد َعَلي ْ ِهَي  َحّتَّ اْسَودَّْت، فَ رَّْت، ُثَّ َأَوَقَد َعَلي ْ

يًعا، ْهِل النَّا َسْوَداءُ ُمظِْلَمٌة، اَل يُْطَفأُ َْلَبُ َها َواَل َجُْرَها، َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ لَْو َأنَّ ثَ ْواًب ِمْن ثِيَاِب أَ   ِر ظََهَر أِلَْهِل اأْلَْرِض َلَماتُوا جَِ
ْلِسَلِة الَّيِت ذََكَرَها هللاُ َعزَّ َوَجلَّ   يف ِميَاِه َأْهِل اأْلَ َوَلْو َأنَّ َذنُواًب ِمْن َشَراهِبَا ُصبَّ  يًعا لَُقِتَل َمْن َذاَقُه، َوَلْو َأنَّ ِذرَاًعا ِمَن السِّ ْرِض جَِ

اأْلَ  ِجبَاِل  َعَلى  َأنَّ ُوِضَع  َولَْو  اْشت ََعَلْت،  َوَما  َلَذاَبْت  ُأْخرَِج  ْرِض  ُثَّ  النَّاَر  أُْدِخَل  رَُجاًل  َأْهُل    َلَماَت  َها  ِرَِيِه  ِمن ْ َنَِتِ  ِمْن  اأْلَْرِض 
لُِبَكا َوَبَكى ِجرْبِيُل  َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َوَعْظِمِه، فَ َبَكى  َوَقْد َغَفرَ َوَتْشوِيِه َخْلِقِه  بَ َلى اَي حُمَمَُّد،  َما   ئِِه فَ َقاَل:  َلَك  هللاُ 

َم ِمْن َذنِْبَك َومَ  َبَكْيَت اَي ِجرْبِيُل َوأَْنَت الر وُح اأْلَِمنُي، َأِمنُي هللِا َعَلى َوْحِيِه؟ " ا َتََخََّر، قَاَل: أَ تَ َقدَّ َفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا؟ َوملَ 
َلى َمْنزَِليِت ِعْنَد َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ،  ِِن ِمَن اتَِّكايل عَ َهارُوُت، َوَمارُوُت، فَ ُهَو الَِّذي َمن َعَ   َخاُف َأْن أُبْ ت ََلى ِِبِْثِل َما ابْ تُِلَي ِبهِ فَ َقاَل: ِإّنِ أَ 

 َوَجلَّ َقْد أَمََّنُكَما َأْن  اَي ِجرْبِيُل َواَي حُمَمَُّد، ِإنَّ هللاَ َعزَّ فََأُكوُن َقْد َأِمْنُت َمْكَرُه، فَ َلْم يَ َزااَل يَ ْبِكيَاِن َحّتَّ نُوِدَي ِمَن السََّماِء: َأنْ 
 هُ فَ يُ َعذَِّبُكَما " تَ ْعِصيَا 

ْْلَْصَماِن َبنْيَ يََديَّ َعَلى َمْن   ِإَذا قَ َعَد اَقْد بَ َلَغِِن اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب قَاَل: " اللُهمَّ ِإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم َأّنِ أاَُبيل وَ 
دَِّة اْلِقيَاُم َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوِإنَّ َأْكَرَم اْلَكَرِم    ْلِِن طَْرفََة َعنْيٍ "ق  ِمْن َقرِيٍب َأْو بَِعيٍد َفاَل ُْتْهِ َحاَل احلَْ  اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، ِإنَّ َأَشدَّ الشِّ

 َوَوَضَعُه، فَ َهِذِه َنِصيَحيِت َوالسَّاَلُم  ِة هللِا َأَذلَّهُ هللاُ هُ َوَأَعزَُّه، َوَمْن طََلَبهُ ِِبَْعِصيَ ِإنَّ َمْن طََلَب اْلِعزَّ ِبطَاَعِة هللِا رَفَ عَ ِعْنَد هللِا الت َّْقَوى، وَ 
ِبِِْذنِ  َواْلَوطَِن  اْلب ََلِد  ِإىَل  فَ ُقْلُت:  أَْيَن؟  ِإىَل  فَ َقاَل:  َنَْضُت،  ُثَّ  قَاَل:  َعَلْيَك،  هللاُ،  َشاَء  ِإْن  اْلُمْؤِمِننَي  َلَك،    أَِمرِي  َأِذْنُت  َقْد   "

 َقْوِْلَا، َوهللاُ َعزَّ َوَجلَّ اْلُمَوفَُّق لِْلَخرْيِ َواْلُمِعنُي َعَلْيِه، َوبِِه َأْسَتِعنيُ يَحَتَك َوقَبِْلتُ َها بِ َوَشَكْرُت َلَك َنصِ 
َي ِِبِْثِلَها، فَِإنََّك اْلَمقْ ْعَم اْلوَِكيُل، َفاَل َُتِْلِِن ِمْن ُمطَالَعَ َوَعَلْيِه أَتَ وَكَُّل، َوُهَو َحْسِب َونِ  اْلُمت ََّهِم يف َنِصيَحِتِه،   ُبوُل اْلَقْوِل َغرْيُ ِتَك ِإايَّ

ِِبَاٍل َيْسَتِعنُي بِِه َعَلى   َعُل ِإْن َشاَء هللاُ، قَاَل حُمَمَُّد ْبُن ُمْصَعٍب: فََأَمَر لَهُ  ِغًَن َعْنُه، ُخُروِجِه فَ َلْم يَ ْقب َْلُه، َوقَاَل: َأاَن يف  قُ ْلُت: أَف ْ
نْ يَا ُكلَِّها، َوَعَرَف اْلَمْنُصوُر َمْذَهَبهُ فَ َلْم يَِْد َعَلْيِه يف رَدِِّه "،   ِبَعَرٍض ِمْن َأْعرَ َوَما ُكْنُت أَبِيُع َنِصيَحيِت   اِض الد 

،  ِصٍح اأْلَِديُب، َوُهَو ُمَقدٌَّم يف َأصْ ِه أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيِد ْبِن انَ قَاَل احْلَاِكُم: " َهَذا َحِديٌث تَ َفرََّد بِ  يُ َلقَُّب َحاِب اأْلَْصَمِعيِّ
 أبَِيِب َحدََّث َعْن ََيََْي ْبِن َصاِعٍد َوَغرْيِِه ِمَن اأْلَئِمَِّة " 

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
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 ْبِن نُ َعْيٍم اْلَواِسِطي ، قَاِضي  ن  ْعَماُن ْبُن َأمْحَدَ ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزِن ، ان الَعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو حُمَمٍَّد َأمحَْ   َأْخرَباََن أَبُو  -  7028
ْمَساِر، ان حُمَمَُّد ْبنُ  يِع، قَاَل: َحجَّ   َعِليٍّ النَّْحِوي ، ان اْلَفْضُل ْبُن الرَّبِ ُتْسرُتَ، ان احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اأْلَْزِدي  اْلَمْعُروُف، ان اْبُن السِّ

اْلُمْؤِمِننَي هَ  قَاَأِمرُي  الرَِّشيُد،  أَِمريَ ارُوُن  َأِجْب  فَ َقاَل:  َهَذا؟  َمْن  فَ ُقْلُت:  اْلبَاِب،  قَ ْرَع  ْعُت  ِإْذ َسَِ ِِبَكَّةَ  اَنئٌِم  َلٌة  لَي ْ َأاَن  َنَما  فَ ب َي ْ  َل: 
اْلمُ اْلُمْؤِمِننَي،   َأِمرَي  اَي  ُمْسرًِعا فَ ُقْلُت:  ِإيَلَّ فَآتِيَ َفَخَرْجُت  َأْرَسْلَت  نَ ْفِسي َشْيٌء فَاْنظُْر يل رَُجاًل   َك؟ فَ َقاَل: َحلَّ يف ْؤِمِننَي، َهالَّ 

َنَة، قَاَل: فَاْمِض بِنَا ِإلَْيِه، فَأَتَ ي ْ   َهَذا؟ فَ َقاَل: َأِجْب  نَاهُ فَ َقَرْعُت َعَلْيِه اْلبَاَب، فَ َقاَل: َمنْ َأْسأَلُهُ َعْنُه، فَ ُقْلُت: َهاُهنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ
اْلُمْؤِمنِ  ُمْسرًِعاَأِمرَي  َفَخَرَج  هللاُ نَي  َرمِحََك  لَهُ  نَاَك  ِجئ ْ ِلَما  ُخْذ  لَُه:  فَ َقاَل  ُتَك،  أَتَ ي ْ ِإيَلَّ  َأْرَسْلَت  لَْو  اْلُمْؤِمِننَي،  َأِمرَي  اَي  فَ َقاَل:   ،  ،

َأَعَلْيَك َدْيٌن؟ قَالَ   َفَحاَدثَهُ  لَُه:  َديْ َنهُ َساَعًة، فَ َقاَل  اْقِض  نَ َعْم قَاَل: اَي َعبَّاُس،  ِإيَلَّ :  اْلت ََفَت  َما َأْغََن َعِنِّ ، ُثَّ   فَ َقاَل: اَي َعبَّاُس 
ئًا، فَاْنظُْر يل رَُجاًل َأْسأَلُُه، فَ ُقْلُت: َهُهنَا َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َِهَّ  نَ َصاِحُبَك َشي ْ اهُ فَ َقَرْعُت َعَلْيِه اْلبَاَب، اٍم، فَ َقاَل: اْمِض بِنَا ِإلَْيِه، فَأَتَ ي ْ

اْلُمؤْ فَ ُقْلتُ  َأِمرَي  َأِجْب  جِ :  ِلَما  ُخْذ  فَ َقاَل:  ُتَك،  أَتَ ي ْ ِإيَلَّ  َأْرَسْلَت  َلْو  اْلُمْؤِمِننَي،  َأِمرَي  اَي  فَ َقاَل:  ُمْسرًِعا،  َفَخَرَج  َلهُ  ِمِننَي،  نَاَك  ئ ْ
َنُه، ُثَّ اْلت ََفَت، ِإيَلَّ فَ َقاَل: َما َأْغََن َعِنِّ اَي َعبَّاُس اْقِض َدي ْ  : َأَعَلْيَك َدْيٌن؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل:َك هللاُ، َفَحاَدثَهُ َساَعًة، ُثَّ قَاَل َلهُ َرمِحَ 

بْ  َأْسأَلُُه، فَ ُقْلُت: َهُهنَا ُفَضْيُل  ئًا، فَاْنظُْر يل رَُجاًل  ِإلَْيِه، فَأَت َ َصاِحُبَك َشي ْ بِنَا  اْمِض  ُيَصلِّي ُن ِعيَاٍض، فَ َقاَل:  فَِإَذا ُهَو قَائٌِم  نَاهُ  ي ْ
اْلبَاَب فَ َقَرْعتُ ِكتَاِب    ُلو آيًَة ِمنْ يَ ت ْ  بَُكاًء َشِديًدا، ُثَّ قَاَل يل: اق ْرَِع  َويُ َردُِّدَها، وََكاَن َهارُوُن رَُجاًل رَِقيًقا فَ َبَكى  فَ َقاَل: َمنْ هللِا   هُ 

، َأَوَما َعَلْيَك طَاَعٌة؟ َأَولَْيَس َقْد رُِوَي َعِن ؟ فَ ُقْلُت: ُسْبَحاَن هللاِ فَ َقاَل: َما يل َوأِلَِمرِي اْلُمْؤِمِننيَ َهَذا؟ فَ ُقْلُت: َأِجْب َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي 
َبِغي لِْلمُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل يَ ن ْ ْرفَِة َوَأْطَفأَ فَ َفَتَح اْلبَاَب ُثَّ اْرتَ َقى ِإىَل اْلغُ ْؤِمِن َأْن يُِذلَّ نَ ْفَسُه؟ " قَاَل: فَ ن ََزَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

رُوَن َكفِّي ِإلَْيِه، فَ َقاَل: " ب ََقْت َكف  َهاَراَج، َواْلَتَجأَ ِإىَل زَاِويٍَة ِمْن َزَوااَي اْلُغْرفَِة َفَجَلَس ِفيَها، َفَجَعْلنَا جَنُوُل َعَلْيِه أِبَْيِدينَا، َفسَ السِّ 
، قَاَل: ِب هللِا "، قَاَل: فَ قُ فٍّ َما أَْلي َن ََها ِإْن جَنَْت ِمْن َعَذاَأوَّْه ِمْن كَ  َلَة ِبَكاَلٍم نَِقيٍّ ِمْن قَ ْلٍب نَِقيٍّ اللَّي ْ ْلُت يف نَ ْفِسي: لَُتَكلَِّمنَّهُ 

نَاَك َلهُ َرمِحََك   ِإلَْيِه َفَكَتَب ْبِد اْلَعزِيِز َشَكا  ، بَ َلَغِِن َأنَّ َعاِماًل ِلُعَمَر ْبِن عَ هللاُ، فَ َقاَل َلُه: " اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ فَ َقاَل َلُه: ُخْذ ِلَما ِجئ ْ
َك َوِإايَّ   -اَنئًِما َويَ ْقظَااًن    -ِإىَل الرَّبِّ  ِإلَْيِه: اَي َأِخي، اذُْكْر طُوَل َسِهِر َأْهِل النَّاِر يف النَّاِر َمَع ُخلُوِد اأْلََبِد، فَِإنَّ َذِلَك يَْطُرُق ِبَك  

َقطََع الرََّجاِء "، فَ َلمَّا قَ َرأَ اْلِكتَاَب طَُوى اْلِباَلَد َحّتَّ َقِدَم َعَلى ُعَمَر  فَ َيُكوَن آِخَر اْلَعهْ َأْن يُ ْنَصَرَف ِبَك ِمْن ِعْنِد هللِا   ِد ِبَك، َوُمن ْ
َشِديًدا، ُثَّ    َبَكى َهارُوُن بَُكاءً ُت ِواَليًَة َحّتَّ أَْلَقى هللاَ، قَاَل: ف َ ؟ قَاَل: َخَلْعَت قَ ْلِب ِبِكتَاِبَك، اَل َولِي فَ َقاَل َلهُ ُعَمُر: َما أَْقَدَمكَ 

اَلفََة َدَعا َساملَ ْبَن َعْبِد هللاِ قَاَل: زِْدِن َرمِحََك هللاُ، فَ َقاَل: " اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، بَ َلَغِِن َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َلمَّا وَ  ، َوحُمَمََّد  يل اْلِْ
َوَة ف َ ْبَن َكْعٍب اْلُقَرِظيَّ، َورَ  اَلَفَة َباَلًء َوَعَدْدََتَا أَْنَت َوَأْصَحاُبَك َجاَء ْبَن َحي ْ ، فَ َعدَّ اْلِْ نِْعَمةً َقاَل َْلُْم: ِإّنِ بُِليُت اْلَباَلَء فََأِشريُوا َعَليَّ

نَي ِعْنَدَك َأاًب، َوَأْوَسطَُهْم ِعْنَدَك َأًخا، ُكْن َكِبرُي اْلُمْسِلمِ رَْدَت النََّجاَة ِمْن َعَذاِب هللِا فَ ْليَ َل حُمَمَُّد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرِظي : " ِإْن أَ "، فَ َقا
َوحَتَنَّْن َعَلى   َأَخاَك،  َوَأْكرِْم  َأاَبَك،  َوَلًدا، فَ َوقِّْر  ْبُن َعْبِد هللاِ َوَأْصَغُرُهْم ِعْنَدَك  َساملُ  َلهُ  ِمْن َوَلِدَك "، َوقَاَل  النََّجاَة  َأرَْدَت  ِإْن   " :

نْ يَ   َعَذابِ  الد  َفُصِم  َعَذاهللِا  ِمْن  َغًدا  النََّجاَة  َأرَْدَت  ِإْن   " َوَة:  َحي ْ ْبُن  رََجاءُ  َلهُ  َوقَاَل   ،" اْلَمْوَت  َها  ِمن ْ ِإْفطَاُرَك  َوْلَيُكْن  هللِا  ا  ِب 
ِإّنِ أَلََخاُف َعَلْيَك َأَشدَّ اْْلَْوِف يَ ْوَم أَلَقُوُل َلَك َهَذا وَ   ْه َْلُْم َما َتْكَرهُ لِن َْفِسَك، َوِإّنِ  لِْلُمْسِلِمنَي َما حتُِب  لِن َْفِسَك، واْكرَ فََأِحبَّ 

َعَلْيِه، فَ ُقْلُت َلُه: اْرُفْق   فَ َبَكى َهارُوُن بَُكاًء َشِديًدا َحّتَّ ُغِشيَ   َتِزل  ِفيِه اأْلَْقَداُم، فَ َهْل َمَعَك َرمِحََك هللاُ َمْن َيَُْمُرَك ِِبِْثِل َهَذا؟ " 
َك هللاُ، فَ َقاَل : زِْدِن َرمِحَ  َلُه: اَي اْبَن أُمِّ الرَّبِيِع، تَ ْقتُ ُلهُ أَْنَت َوَأْصَحاُبَك، َوَأْرُفُق ِبِه أاََن؟ ُثَّ ِإنَّهُ أَفَاَق فَ َقاَل َلهُ اْلُمْؤِمِننَي، فَ َقالَ  أبَِِمريِ 
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َذا اْْلَْلِق يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تَِقي َهَذا اْلَوْجهَ ْسأَلُهُ هللاُ َعْن هَ نَي، اَي َحَسَن اْلَوْجِه أَْنَت الَِّذي يَ َلُه: " اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمنِ 
الرَِّشيُد:   َهارُوُن  لَهُ  فَ َقاَل  فَاف َْعْل "،  النَّاِر  َدْيٌن؟ِمَن  ِلَريبِّ   َعَلْيَك  َدْيٌن  نَ َعْم،   " فَاْلَوْيُل يل قَاَل:  َعَلْيِه،  َُيَاِسْبِِن  مَلْ  اَنَقَشِِن،   ِإْن   

َا َأْعِِن َدْيَن اْلِعيَاِل، فَ َقاَل: " ِإنَّ َريبِّ مَلْ َيَُْمرْ َوا َرِن َأْن ُأَصدَِّق َوْعَدُه، َوَأْن أُِطيَع  ِن هِبََذا، َأمَ ْلَوْيُل يل ِإْن مَلْ أُْْلَْم ُحجَّيِت "، فَ َقاَل: ِإَّنَّ
ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُموِن ِإنَّ هللاَ ُهَو َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ   ْمَرُه، فَ َقاَل َعزَّ ِمْن قَاِئٍل: }َوَماأَ  ْنَس ِإالَّ لِي َْعُبُدوِن، َما أُرِيُد ِمن ْ

أَْلُف ِدينَاٍر َفُخْذَها وَ [ " ف َ 57الرَّزَّاُق{ ]الذارايت:   َلُه: َهِذِه  هِبَا عَ َقاَل  نَ ْفِسَك وتَ َقوَّ  فَ َقاَل: "   َلى ِعبَاَدِة رَبَِّك،أَْنِفْقَها َعَلى 
َنَما ََنُْن َعَلى  َفخَ  ُسْبَحاَن هللِا، أاََن َأُدل َك َعَلى النََّجاِة َوأَْنَت ُتَكاِفُئِِن ِِبِْثِل َهَذا؟ َسلََّمَك هللاُ َوَوف ََّقَك "، قَاَل: َرْجنَا ِمْن ِعْنِدِه، فَ ب َي ْ

َعْبِد هللِا، َقْد تَ َرى َما ََنُْن ِفيِه ِمَن احْلَاِل، فَ َلْو قَبِْلَت َهَذا اْلَماَل َوفَ رَّْحت َنَا ِبِه؟ فَ َقاَل اَلْت َلُه: اَي َأاَب اْلبَاِب ِإْذ اِبْمرََأٍة ِمْن ِنَسائِِه، قَ 
َوأَ ُكْم َمَثُل قَ ْوٍم َكاَن َْلُْم بَِعرٌي َيْست َقُ َْلَا: " َمثَِلي َوَمثَ لُ  َع َهَذا اْلَكاَلَم قَاَل: يَ ْرِجُع َكُلوا حَلَْمُه، فَ َلمَّ وَن َعَلْيِه، فَ َلمَّا ِكرَبَ ََنَُروهُ  ا َسَِ

 َجْنِبِه َفَجَعَل  لسَّْطِح َفَجَلَس َعَلْيِه، َوَجاَء َهارُوُن ِإىَل فَ َعَسى َأْن يَ ْقَبَل َهَذا اْلَماَل، فَ َلمَّا َأَحسَّ ِبِه اْلُفَضْيُل َخَرَج ِإىَل تُ َراٍب يف ا
نَا، فَ َقاَلْت: قَ يُبهُ ِبَشْيٍء، َويَُكلِّ يَُكلُِّمهُ َواَل يُِ  نَا ََنُْن َكَذِلَك ِإَذا َِبَارِيٍَة َسْوَداَء َقْد َخَرَجْت َعَلي ْ ْد آَذيْ ُتُم ُمهُ َفاَل يُِيبُهُ ِبَشْيٍء، فَ ب َي ْ

َلِة، اْنَصرِفُوا َرمِحَُكُم هللاُ الشَّ  ِإَذا َدلَْلَتِِن َعَلى رَُجٍل َفُدلَِِّن َعَلى ِمْثِل   اَل َلُه: اَي َعبَّاسُ ، قَاَل: َفَخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدِه، فَ قَ ْيَخ ِمَن اللَّي ْ
تَ ْغُدو ِإىَل اْلَفاِجِر فَ تُ َعاِمَلهُ "   ِرَك اْْلَْلَع، َوَترْتُُك َمْن يَ ْفُجُرَك ُثَّ َهَذا، فَ َهَذا َسيُِّد اْلُمْسِلِمنَي، قَاَل: َوقَاَل اْلُفَضْيُل: " تَ ْقَرأُ يف ِوتْ 

 طَانَ ُل: " اَل تَ ْنظُْر ِإلَْيِهْم ِمْن طَرِيِق اْلِغْلظَِة َعَلْيِهْم، َوَلِكِن اْنظُْر ِمْن طَرِيِق الرَّمْحَِة " يَ ْعِِن الس ْلاَل: َوقَاَل اْلُفَضيْ قَ 
 فيه من لم أعرفه. قق: إسناده # قال المح

 

، أان أَبُو َأمْحََد الطََّرائِِفي  َِبُْرَجاَن، ان أَبُو ِإْسَحاَق حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن  ِليٍّ السَّاِوي  هِبَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن عَ   َأْخرَبانَ   -  7045
رَّاُق، َواحْلَُسنْيُ ْبُن ْبُن َعْبِد هللِا اْلوَ   تَاِن ، َوأَبُو اْلَقاِسِم ُعب َْيُد هللاِ بُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلُقِهسْ ْبِن يَزِيَد اْْلَاِِشِي  اْلَمْنُصوِري ، ان أَ 

، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد اْلَمْأمُ   اْلُمْؤِمِننَي، قَاَل وِن، فَ َقاَم إِلَْيِه رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َأِمريَ َعْبِد هللِا احْلَُصْيِِن ، قَالُوا: ان َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَمْوِصِلي 
ُ َعَلْيِه َوسَ َرُسوُل هللِا َصلَّ  : اْسُكْت، لََّم: " اْْلَْلُق ِعيَاُل هللِا، َوَأَحب  اْلِعبَاِد ِإىَل هللِا أَنْ َفُعُهْم ِلِعيَاِلِه " قَاَل: َفَصاَح ِبِه اْلَمْأُمونُ ى اَّللَّ

 َأْعَلُم اِبحْلَِديِث ِمْنكَ  َأانَ 
ثَِنيِه يُوسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْْلَْلُق ِعيَاُل هللِا، َوَأَحب  ِعبَاِد  ، َعْن أََنٍس، َعِن النَّ ُف ْبُن َعِطيََّة الصَّفَّاُر، َعْن ََثِبتٍ َحدَّ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُظ اْلُقِهْستَاِنِّ هللِا ِإىَل هللِا أَنْ َفُعُهْم ِلِعيَاِلِه " َلفْ 
 جدا. ضعيف # قال المحقق: إسناده 

 

بْ   -  7046 حُمَمَِّد  أَبُو  ثَ نَا  عَ َحدَّ أَبُو  أان  يُوُسَف،  ْبنُ ُن  اْلَقاِسِم  أَبُو  أان  َمطٍَر،  ْبُن  ِإبْ َراِهيَم   ْمرِو  ْبُن  َأمْحَُد  ان  َمِنيٍع،  ْبِن  أَُميََّة 
ََي َأَما تَ َرى؟ َأَما  َوُهَو يَ ُقوُل: اَي َيَْ احْلََلَبَة، َوَمَعهُ ََيََْي ْبُن َأْكثَمَ   اْلُمْؤِمِننَي اِبلش َماِسيَِّة َوُهَو ُيِْري   اْلَمْوِصِلي ، قَاَل: ُكْنُت َمَع أَِمريِ 

، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ ال ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ تَ َرى؟ ُثَّ قَاَل: َحدَّثَ نَا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ : " اْْلَْلُق  نَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
  أَنْ َفُعُهْم لِِعيَالِِه "  َحب  اْْلَْلِق ِإىَل هللاِ ُكل ُهْم ِعيَاُل هللِا، فَأَ 

، ثنا يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة، َعْن ََثِبٍت هِبََذا   قَاَل َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَمْوِصِلي 
 ضعيف جدا. إسناده ق: # قال المحق
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بُو اْلَفْضِل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْدَوْيِه الشَّْرَمَقاِن ، ان احْلََسُن  اِوُر ِِبَكََّة، أان أَ َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َسِعيٍد اْلُمجَ  َأْخرَباََنهُ أَبُو - 7047
احْلََكِم، ْبُن  ِبْشُر  ان  ُسْفيَاَن،  يُوُسُف،  ْبُن  َمالِ   ان  ْبِن  أََنِس  اْلبُ نَاِن ، َعْن  ََثِبٌت  َعلَ ان   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ  َوَسلََّم َكاَن ٍك،  ْيِه 

 ُقوُل: " اْْلَْلُق ُكل ُهْم ِعيَاُل هللِا، َوَأَحب  اْْلَْلِق أَنْ َفُعُهْم ِلِعيَاِلِه " ي َ 
 َي ِبِِْسنَاٍد َضِعيفٍ تَ َفرََّد بِِه يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة، َوَقْد رُوِ 

 بالقوي. ليس# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو َحازٍِم    -  7048 َبَة، ان أَبُو    احْلَاِفُظ، أان َعِلي  َحدَّ ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيٍل اْْلَُزاِعي ، ان حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشي ْ
َبَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَ ِعيٍد، ان ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ، َعِن احْلََكِم ُصَهْيٍب النَّْضُر ْبُن سَ  هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْسَوِد، َعْن َعْبِد ْبِن ُعت َي ْ

َأْحَسَن   َمْن  هللِا  ِإىَل  اْْلَْلِق  فََأَحب   هللِا،  ِعيَاُل  اْْلَْلُق   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  " هللِا  ِعيَاِلِه   ِإىَل 
 

ْمَساُر، ان ِإْسَحاُق   َواِحِد الزَّاِهُد،مَُّد ْبُن َعْبِد الْ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْمرٍو حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو عَ   -  7049 ان َأمْحَُد ْبُن زاَِيٍد السِّ
 ْبُن َكْعٍب، ان ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ، ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ 

 تالف. حقق: إسناده # قال الم
 

 ْبِن ُموَسى اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم  ٍر ُموَسى ْبُن حُمَمَّدِ ِد هللِا يف التَّارِيِخ، أان أَبُو َمْعشَ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 7050
َحدَّ  فَ ْرَوَة،  ْبِن  مُحَْيِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  َسِعيٍد،  َلمَّ ْبِن  قَاَل:  فَ ْرَوَة،  ْبُن  مُحَْيُد  َأيِب  دَ َثِِن  اَلفَةُ  اْلِْ لِْلَمْأُموِن  اْست ََقرَّْت  ْبَن ا  ِإبْ َراِهيَم  َعا 

نَ  اَل اْلَمْهِديِّ اْلَمْعُروَف اِبْبِن َشْكَلَة، فَ َوَقَف َبنْيَ َيَدْيِه، فَ َقاَل: اَي ِإبْ َراِهيُم، أَْنَت اْلُمَؤلُِّب َعَلي ْ َفَة؟ فَ َقاَل ِإبْ َراِهيُم: " اَي  ا َيدَِّعي اْلِْ
اْلمُ  واْلمُ َأِمرَي  اِر،  الدَّ َويل   أَْنَت  اْلِقَصاِص،ْؤِمِننَي،  َذْنٍب، َكَما   َحكَُّم يف  فَ ْوَق ُكلِّ ِذي  َجَعَلَك هللاُ  َوَقْد  لِلت َّْقَوى،  أَق َْرُب  َواْلَعْفُو 

، َوِإْن َعَفْوَت َعَفْوَت بَِفْضٍل،  َجَعَل ُكلَّ ِذي َذْنٍب ُدوَنَك، فَِإْن َأَخْذَت َأَخذْ  ِتَ ِبَرُجٍل َوَلَقْد َحَضْرُت َأيِب َوُهَو َجد َك، َوأُ َت حِبَقٍّ
 ُجْرُمهُ َأْعظََم ِمْن ُجْرِمي، فََأَمَر اْْلَِليَفةُ بَِقْتِلِه َوِعْنَدهُ اْلُمبَاَرُك ْبُن َفَضالََة " وََكاَن 

ْعُتهُ ِمَن احْلَسَ   َذا الرَُّجِل َحّتَّ ُأَحدِّثَهُ حِبَِديثٍ رُي اْلُمْؤِمِننَي َأْن يَ تََأَّنَّ يف َأْمِر هَ فَ َقاَل اْلُمبَاَرُك: ِإْن رََأى َأمِ  ِن، قَاَل: إِيِه اَي ُمبَاَرُك؟ َسَِ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ثَ نَا احْلََسُن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َدى ُمنَاٍد ِمْن  لََّم قَاَل: " ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقيَاَمِة انَ فَ َقاَل: َحدَّ

َأاَل  اْلَعْرِش:  اْلَعافُ بُْطنَاِن  لِي َُقوَمنَّ  ُمبَاَركُ   اَي  إِيًها  اْْلَِليَفُة:  فَ َقاَل  َعَفا "  َمْن  يَ ُقوُم ِإالَّ  َفاَل  اجْلََزاِء،  َأْكَرِم  ِإىَل  اْْلَُلَفاِء  ِمَن  َقْد  وَن   ،
 َفْوُت َعْنَك َهُهنَا، َهُهنَا اَي ُعَمرُ ِديَث بَِقُبوِلِه، َوعَ فَ َقاَل اْلَمْأُموُن: َوَقْد قَبِْلُت احلَْ احْلَِديَث بَِقبُولِِه، َوَقْد َعَفْوُت َعْنُه، قَبِْلُت 

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الظ لْمِ 
 

ِبشْ   -  7056 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  انَأْخرَباََن  اْلِمْصِري ،  احْلََسِن  أَبُو  أان  ََيََْي،رَاَن،  ْبُن  َماِلُك  ْبِن      َعطَاِء  َعْن  َعاِصٍم،  ْبُن  َعِلي   ان 
هِبَا، ان آاَبِدي   اأْلََسْد  َعل وَسا  ْبُن  احْلَُسنْيُ  َأمْحََد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيمَ السَّاِئِب، ح  ْبُن  َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمٍَّد  اْلب َزَّاُر، ان      َماِسيٍّ  ْبِن 
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، َعِن ُن يَ ْعُقوَب اأْلَْزِدي ، ان ُعَمُر ْبُن َمْرزُوٍق، أان زَاِئَدُة، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثرٍ بُو حُمَمٍَّد يُوُسُف بْ اْلَقاِضي أَ 
ُعمَ  َوسَ اْبِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َعِن  النَّاُس،  َر،  أَي  َها   " قَاَل:  أَنَّهُ  فَإِ لََّم  الظ ْلَم،  َحِديِث ات َُّقوا  َلْفُظ   " اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  ظُُلَماٌت  نَّهُ 

ُ َعَلْيِه وَ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُكْم َوالظ ْلَم، فَِإنَّ الظ  زَاِئَدَة، َويف رَِوايَِة َعِليٍّ :  ْلَم ظُُلَماٌت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "، قَالَ َسلََّم: " ِإايَّ
َثِِن حُمَمَّ   ُد ْبُن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر قَاَل: َفِقيَل لَُه: َمْن َأظَْلُم النَّاِس؟ قَاَل: " َمْن ظُِلَم لَِغرْيِِه " َوَحدَّ

 ول حسن وفي الطريق الثانية لم أعرف شيخ المؤلف. بالطريق األ # قال المحقق: إسناده 
 

، ان أَبُو    َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي ، أانَة، أان أَبُو حُمَمَّدٍ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَادَ   -  7057 حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، ان َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
اأْلَْعَمُش، َعْن أََنِس   لِْلمَ ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِشَهاٍب، ان  َوْيٌل  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ِمَن اْلَمْمُلوكِ اَّللَّ َوَوْيٌل اِلِك   ،

، َوْيٌل لِلشَِّديِد ِمنَ   ِعيِف، َوْيٌل لِلضَِّعيِف ِمَن اْلَقِويِّ "  الضَّ لِْلَمْمُلوِك ِمَن اْلَماِلِك، َوْيٌل لِْلَغِِنِّ ِمَن اْلَفِقرِي، َوْيٌل لِْلَفِقرِي ِمَن اْلَغِِنِّ
 ضعيف. ال المحقق: إسناده # ق

 

نَّهُ  اَدَة، أان أَبُو َعْمرِو ْبُن جُنَْيٍد الس َلِمي ، ان أَبُو ُمْسِلٍم، ان أَبُو َعاِصٍم، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، َغرْيَ أَ  أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَ َأْخرَبانَ   -  7060
 ْلَمظُْلوِم " ئِِم، َوَدْعَوةُ اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوةُ ا اَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجااَبٌت: َدْعَوةُ الصَّا قَاَل: " ثَ 

الم قال  إسناده  #  انقطاع.حقق:  )  فيه  الترمذي  عند  )3448]هو  داود  وأبي   ،)1536" بلفظ   ) 
 "[  لى َولدهِ الَواِلد ع ودعوةُ  المسافرِ  ودعوةُ  المظلوِم دعوةُ  مستجاباتٌ  دعواتٍ  ثالث 

 

، ان احْلَُسنْيُ ْبُن يُوُسَف، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَ   َحدَّثَ نَا أَبُو حُمَمَّدِ   -  7061 حُمَمٍَّد الزَّْعَفَراِن ، ان َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ان    ْبنُ ْعَرايِبِّ
َل َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،  َمْنُصوُر ْبُن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن َصاِلِح ْبِن َحيَّاَن، َعْن َجْعفَ 

َا َيْسَأُل هللاَ َحقَُّه، َوِإنَّ هللاَ اَل مَيَْنعُ  َرُسوُل هللِا َصلَّى َك َوَدْعَوَة اْلَمظُْلوِم، فَِإَّنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإايَّ  هُ " َذا َحقٍّ َحقَّ  اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ َأْخربََ   -  7064 ان  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  حُمَمَّدُ اَن  َعْبِد هللِا  احْلَاِفُظ، انو  يَ ْعُقوَب  ْبُن  أَبُو     ان  السَّْعِدي ،  َعْبِد هللِا  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم 
ُ ْن َبِِن ُسَلْيٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ٍد، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر، َعْن رَُجٍل، مِ َعاِصٍم، ان ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زايَ   َصلَّى اَّللَّ

ْلَعبَّاِس ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد  ان َعِلي  ْبُن اِه َوَسلََّم، ح َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ اْلِكَساِئي  اْلِمْصرِي  ِِبَكََّة،  َعَليْ 
، ان عَ اْلَغفَّارِ  ُد ْبُن ََيََْي، ان ِإْسَرائِيُل، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ْبُد هللِا ْبُن َأمحَْ  اأْلَْزِدي  ْبُن الدَّنِّ الدَّنِّ َد ْبِن زََكرايَّ ْبِن َأيِب َمَسرََّة، ان َخالَّ

ُ َعَلْيِه وَ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ِد الرَّمْحَِن ْبِن رَاِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا  زاَِيِد ْبِن أَنْ ُعٍم، َعْن َعبْ  َسلََّم: " َمْن نَظََر ِإىَل  ى اَّللَّ
  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  ُمْسِلٍم نَْظَرًة َيُِيُفهُ هِبَا َأَخافَهُ هللاُ َأِخيِه نَْظَرًة َتُِيُفهُ َأَخاَفهُ هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َويف الّرَِوايَِة اأْلُْخَرى: " َمْن َنظََر ِإىَل 

 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس
 

 زاَِيٍد اْلَقبَّاِن ، ان اأْلَِديُب، ان احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  ثَ نَا أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ َحدَّ  - 7065
َثَمَة زُ  َواَْسُهُ َيَساٌر َوُهَو َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب جنَِيٍح، َواْبُن َأيِب جنَِيٍح يُْكََن   رٍو، َعْن َأيِب جنَِيحٍ َهرْيُ ْبُن َحْرٍب، ان ُسْفيَاُن، َعْن َعمْ أَبُو َخي ْ

َقالُوا:  ُن اْلَولِيِد ِفيِه، ف َ َأْهِل اْلَمِديَنِة، فَ َقاَل لَهُ َخاِلُد بْ ، َأنَّ أاََب ُعب َْيَدَة تَ نَاَوَل رَُجاًل ِمْن  َأاَب َيَساٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن َحِكيِم ْبِن ِحزَامٍ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأَشد  النَّاِس   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نْ يَا َأَشد  النَّاِس َعَذاابً َأْغَضْبَت اأْلَِمرَي؟ فَ َقاَل َخاِلٌد: َسَِ  لِلنَّاِس يف الد 
 ااًب ِعْنَد هللِا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َعذَ 
 بو الحسن األديب ال يعرف وبقية رجاله ثقات. فيه أال المحقق: إسناده # ق

 

، أان ُمَسدٌَّد، ان َخاِلُد ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أان  -  7067  ُعب َْيِد هللِا، ان أَبُو اْلُمَثَنَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ ِإبِْليَس يَِئسَ ي ، َعْن َأيِب اأْلَحْ ِإبْ َراِهيُم اْْلََجرِ  َأْن    َوِص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َوِهَي اْلُموبَِقاُت، فَات َُّقوا اْلَمظَاملَ َما  اِت ِمْن َأْعَماِلُكمْ َضى ِبُدوِن َذِلَك ِمْنُكْم: اِبْلُمَحقَّرَ ْصنَاُم أبَِْرِض اْلَعَرِب، َوَلِكنَّهُ َسريَْ تُ ْعَبَد اأْلَ 
َما   احْلََسنَاِت  ِمَن  َوَلهُ  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  اْلَعْبَد يَِيءُ  ي َ اْسَتطَْعُتْم، فَِإنَّ  يَ َزاُل َعْبٌد  تُ ْنِجيِه، َفاَل  أَنَّهُ  ِإنَّ ُفاَلاًن يَ َرى  ُقوُم فَ ي َُقوُل: اَي َربِّ 

َقى َلهُ َحَسَنٌة " َلَمِِن َمظَْلَمًة، ف َ ظَ   يُ َقاُل: احْمُوا ِمْن َحَسنَاتِِه َحّتَّ اَل يَ ب ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَا  -  7069 َعْبِد هللِا  أَبُو  اْلمُ َأْخرَباََن  ْبُن مَحُْدوَن  حُمَمَُّد  َأْخرَبَِن  َنصْ ِفُظ،  ْبُن  َأمْحَُد  َعْمرٍو  أَبُو  مَ ذَكُِّر، ان  ْبُن  ََيََْي  ْنُصوٍر  ٍر، ان 
ْبُن ُموَسى، ان أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوِن ، َعْن يَزِيَد ْبِن اَبب َ   ْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَالَ ُنوَس، عَ اْلَمْرَوزِي ، ان ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ان َصَدَقةُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الدََّواِويَرُسوُل هللِا َصلَّ  اَل يَ ْغِفُرهُ هللاُ: اإْلِْشَراُك اِبهلِل يَ ُقوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ِإنَّ هللاَ اَل يَ ْغِفُر ُن َثاَلثٌَة: ِديَواٌن  ى اَّللَّ
ن َُهْم َحّتَّ يَ ْقَتصَّ بَ ْعُضُهْم ِمْن اَل َيرْتُُكهُ هللاُ: ظُْلُم اْلِعبَاِد ِفيَما ب َ [ َوِديَواٌن 48َأْن ُيْشَرَك بِِه{ ]النساء:  يَ ْعبَأُ هللاُ بَ ْعٍض، َوِديَواٌن اَل ي ْ

ن َُهْم َوَبنْيَ هللِا، َفَذاَك ِإىَل هللِا: ِإْن َشاَء َعذَّبَُه، َوِإْن َشاَء جَتَاَوَز عَ   هُ " نْ ِبِه: ظُْلُم اْلِعبَاِد ِفيَما بَ ي ْ
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

، ان َمْعُروِف اْلَفِقيُه،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن َأيِب الْ   -  7070 ان أَبُو َسْهٍل اإْلِْسَفرَاِيِِن، ان أَبُو َجْعَفٍر احْلَذَّاُء، ان َعِلي  ْبُن اْلَمِديِِنِّ
َثِِن أَبُو ِعْمَراَعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، ان ، َأنَّ َرُسوَل بَ ُنوَس، َعْن َعاِئَشةَ َن اجْلَْوِن ، َحدََّثِِن يَزِيُد ْبُن ابَ  َصَدَقةُ ْبُن ُموَسى، َحدَّ

َواِويُن َثاَلثٌَة ِعْنَد هللِا َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َفدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الدَّ بَأُ هللاُ ِبِه  يَواٌن اَل يَ ْغِفَرهُ هللاُ، َوِديَواٌن اَل يَ عْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
ئًا، َوِديَواٌن اَل َيدَ  ئً َشي ْ ِمْنهُ َشي ْ ئًا: فَاإْلِْشرَاُك اِبهلِل، فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل:عُ هللاُ  }َمْن   ا، فََأمَّا الدِّيَواُن الَِّذي اَل يَ ْغِفُر هللاُ ِمْنهُ َشي ْ

ن َُهْم َوَبنْيَ هللِا ي اَل يَ ْعبَأُ هللاُ بِ [، َوأَمَّا الدِّيَواُن الَّذِ 72]املائدة:    هلِل فَ َقْد َحرََّم هللاُ َعَلْيِه اجْلَنََّة{ُيْشِرْك ابِ  ئًا: َفظُْلُم اْلِعبَاِد بَ ي ْ ِه َشي ْ
ْنهُ مَّا الدِّيَواُن الَِّذي اَل َيدَُع هللاُ مِ ِإنَّ هللاَ قَاِدٌر َعَلى َأْن يَ ْغِفَرُه، َوأَ ُهَو َّللَِِّ َخاِلٌص لَْيَس لِْلِعبَاِد ِمْنهُ َنِصيٌب فَ   َعزَّ َوَجلَّ، ُكل  َعَملٍ 

ئًا: َفظُْلمُ  َنُكْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  َشي ْ  اْلِعبَاِد بَ ْعِضِهْم بَ ْعًضا، ُهَو ِقَصاٌص بَ ي ْ
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن َعاِصٍم، َعْن َأيِب   ْبُن. . . .، ان َعِلي  حُمَمَُّد    ْبِن َدل َوْيِه الدَّقَّاُق، انَسِن اْلَعَلِوي ، أان حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد  َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  7080
ُ َعَلْيِه َوسَ  ْعُت أاََب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ، َسَِ َمًة يف لََّم: " َما ِمْن َعْبٍد َيظِْلُم رَُجاًل َمظْلَ َهارُوَن اْلَعْبِديِّ

 هللاُ ِمْنهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " ِسِه ِإالَّ أََقصَّهُ الد نْ يَا اَل يَ ُقصَّهُ ِمْن نَ فْ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
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َعاِن ، ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َرا ُظ أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَافِ   - 7084 ِهيَم، ان  الصَّن ْ
أَبُو قَ تَاَدَة اأْلَْنَصاِري ،  ِديَنَة لَِقَيهُ  اِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيِل ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َأنَّ ُمَعاِويََة َلمَّا َقِدَم اْلمَ َعْبُد الرَّزَّ 

، فَ َقاَل ُمَعاِويَُة:  ْم اَي َمْعَشَر اأْلَنْ يَُة: يَ ْلَقاِن النَّاُس ُكل ُهْم َغرْيَكُ فَ َقاَل ُمَعاوِ  َصاِر َفَما َمن ََعُكْم َأْن تَ ْلَقْوِن؟ قَاَل: مَلْ َيُكْن لَنَا َدَواب 
ُ  اَدَة: ِإنَّ َرُسوَل هللاِ ْوَم بَْدٍر، قَاَل: ُثَّ قَاَل أَبُو قَ تَ َة: َعَقْراَنَها يف طََلِبَك َوطََلِب أَبِيَك ي َ َوأَْيَن الن ََّواِضُح؟ فَ َقاَل أَبُو قَ تَادَ   َصلَّى اَّللَّ

وا َحّتَّ  َأْن َنْصرِبَ َحّتَّ نَ ْلَقاُه، قَاَل: فَاْصرِبُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لَنَا:" إِنَُّكْم َسرَتَْوَن أَثَ َرًة بَ ْعِدي" قَاَل ُمَعاِويَُة: َفَما َأْمرَُكْم؟ قَاَل: َأَمَرانَ 
 نَي بَ َلَغهُ َذِلَك:" مْحَِن ْبُن َحسَّاٍن حِ تَ ْلَقْوهُ فَ َقاَل َعْبُد الرَّ 

 ]البحر الوافر[ 
 َأاَل أَبِْلْغ ُمَعاِويََة ْبَن َحْرٍب ... َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي بِنَا َكاَلِمي 

 َصاِم" ْنِظُروُكْم ... ِإىَل يَ ْوِم الت َّغَابُِن واْلِْ فَِإانَّ َصاِبُروَن َومُ 
 قات.لم أعرفه وبقية رجاله ث فيه شيخ الحاكم# قال المحقق: إسناده 
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 الْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ: وَهُوَ بَابٌ فِي التَّمَسُّكِ بِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ  
َعبْ أَ   -  7095 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   الصَّفَّ ْخرَباََن  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  أان  ِإَْسَاعِ َداَن،  أَبُو  ان  ِإبْ َراِهيَم،  اُر،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ان  ِْمِذي ،  الرتِّ يَل 

، َأْخرَبَِن حُمَمَُّد   َثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأْخرَبَِن َعْبُد هللِا ْبُن َساملٍِ ُل ْبُن َفَضاَلَة، َأنَّ َحِبيَب ْبَن ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َعاِمٍر، ان اْلُفَضيْ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأِطيُعوا أَُمَراءَُكْم، فَِإْن أَمَ ْيٍد، َحدََّثِِن َأنَّ  ُعب َ  ُتُكمْ اْلِمْقَداَم َحدَّثَ ُهْم، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ بِِه،   ُروُكْم ِِبَا ِجئ ْ

يُ ْؤَجُروَن َعَلْيِه وَ  ُْم  أََمُروكُ فَِإنَّ َوِإْن  ِبَشْيٍء ِمَّا ملَْ تُ ْؤَجُروَن ِبطَاَعِتِهْم،  لَِقيتُُم هللاَ  ْم  ِمْن َذِلَك، ِإَذا  بُ َرآءُ  َوأَنْ ُتْم  بِِه فَ ُهَو َعَلْيِهْم   آِتُكْم 
نَا َرُسواًل فََأطَعْ قُ ْلُتْم: رَب َّنَا اَل ظُْلَم فَ ي َُقولُوَن: رَب َّنَا اَل ظُْلمَ  نَا َخَلًفا فَأَ   واْسَتْخَلْفتَ   -يَ ْعِِن ِبِِْذِنَك    -نَاهُ  ، َأْرَسْلَت ِإلَي ْ طَْعنَاُهْم  َعَلي ْ

ُتْم ُهَو َعَلْيِهْم، َوأَنْ ُتْم ِمنْ  نَا أَُمَراَء فََأطَْعنَاُهْم ِبِِْذِنَك فَ ي َُقوُل: َصَدق ْ  هُ بُ َرآءُ "ِبِِْذِنَك، َوأَمَّْرَت َعَلي ْ
 بأس به. ال # قال المحقق: إسناده 

 

ُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن غَاِلٍب، ان أَبُو َمْعَمٍر، ان َعْبُد اْلَواِرِث، ان حُمَمَُّد ْبُن  َداَن، أان َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   - 7100
، َعْن َأيِب  ُجَحاَدَة، ان اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن،   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعْن َعْبِد هللِا اْلَبِهيِّ ُ عَ َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ   َلْيِه َوَسلََّم: " هللِا َصلَّى اَّللَّ

َتْشَمئِ  َتْطَمِئن  إِلَْيِهُم اْلُقُلوُب، َوتَِلنُي َْلُُم اجْلُُلوُد، ُثَّ َيُكوُن َعَلْيُكْم أَُمَراءُ  هُ ز   َيُكوُن أَُمَراءُ  ُهُم اْلُقلُوُب، َوتَ ْقَشِعر  ِمن ْ ُم اجْلُلُوُد " ِمن ْ
 هللِا؟ قَاَل: " اَل َما أَقَاُموا الصَّاَلَة "   َقاتُِلُهْم اَي َرُسولَ َوقَاَل: قَاَل رَُجٌل: أَن ُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 لسُّلْطَانِ وَتَوْقرِيِهِ وَالْفُرْقَةِ وَمَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ ا فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ والْأُلْفَةِ وَكَرَاهِيَةِ الِاخْتِلَافِ  
 

، َوأَبُو َعِليٍّ   احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ اَن أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخربََ   -  7108 يُوُسَف الس وِسي 
َبَة َأمْحَُد ْبنُ وا: أان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب  الر وْذاَبرِي ، قَالُ  َثِِن َعْبُد  اْلَفَرِح، ان بَِقيَّةُ   اأْلََصم ، ان أَبُو ُعت ْ ، َعْن ُمَعاِن ْبِن رِفَاَعَة، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ  نَّ قَ ْلٌب ُمْؤِمٌن: ِإْخاَلُص  لََّم قَاَل:" َثاَلٌث اَل يُِغل  َعَلْيهِ اْلَوهَّاِب ْبُن ُِبٍْت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ويل اأْلَْمِر، َولُُزوُم َجَاَعِة اْلُمْسِلِمنَي، فَِإنَّ َدْعَوََتُْم حتُِيُط ِمْن َورَائِِهْم" ، َوُمنَاَصَحةُ أُ اْلَعَمِل َّللَِّ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن َعْبَداَن،َأْخربََ   -  7112 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان  اَن َعِلي   َأمْحَُد  َْتِيٍم    أان  ْبُن  ْبُن ُرَشْيٍد، ان  َعيَّاُش  الس كَّرِي ، ان َداُوُد 
ُ َعَلْيِه بَِقيَُّة، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمرٍو، َأْخرَبَِن رَاِشُد ْبُن َسْعٍد، َحدََّثِِن ثَ ْواَبُن، قَاَل: قَا َوَسلََّم: " اَي ثَ ْواَبُن، اَل َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َن اْلُكُفوِر َكَساِكِن اْلُقُبوِر " ُكُفوَر، فَِإنَّ َساكِ َتْسُكِن الْ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

، ان    -  7113 َبُل ْبُن حُمَمٍَّد،َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ أَبُو   ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْْلَبَاِيِري ، انان َعْبُد هللِا    َحن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َمْهِديٍّ َسِعيدُ  لَّى : قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  ْبُن ِسنَاٍن، َحدََّثِِن رَاِشُد ْبُن َسْعٍد، َعْن ثَ ْواَبَن، َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ث َ  اِكِن اْلُقبُوِر، اَل ََتَمََّرنَّ َعَلى َعَشَرٍة، فَِإنَّ َمْن َتََمََّر َعَلى َساِكَن اْلُكُفوِر َكسَ ْواَبُن، اَل َتْسُكِن اْلُكُفوَر، فَِإنَّ  اَّللَّ
  " َفكَّهُ احْلَق  أَْو َأْوبَ َقهُ الظ ْلمُ َعَشَرٍة َجاَء يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْغُلواًل يَُدهُ ِإىَل ُعُنِقِه، 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، أان اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ان     ْبُن ِبْشَراَن، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان حُمَمَّدُ رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َأخْ   -  7114
ْبنُ  َأيِب َعْبِد هللاِ   َداُوُد  الرَّمْحَِن، َعْن  الت َّْيمِ َعْبِد  ، َعْن ُسَلْيَماَن  ، َعْن َأيِب ُعْثمَ  اْلَبْصِريِّ اْلَفاِرِسيِّ قَاَل:  يِّ ، َعْن َسْلَماَن  الن َّْهِديِّ اَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلرَبََكةُ يف َثاَلثٍَة: يف اجْلَمَ   اَعِة، َوالثَّرِيِد، َوالسَُّحوِر " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. المحقق: إسناده  # قال

 

َبَل، ان اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ان َعْبُد اْلَعزِيِز   َدَة، أان أَبُو احْلََسِن السَّرَّاُج، انأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَأْخرَباََن   - 7118 ُمَطنيٌَّ، ان َأمْحَُد ْبُن َحن ْ
ثَ ُهْم، َعْن َأيِب أَُماَمةَ ِن ُعب َْيِد هللِا، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبنَ ْبُن ِإَْسَاِعيَل بْ  ، َأنَّ رَ    َحِبيٍب َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلبَاِهِليِّ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َقَضنَّ ُعَرى اإْلِْساَلِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، َفُكلََّما انْ ت ََقَضْت ُعْرَوٌة َتَشبَّثَ  ةُ  نَّ نَ ْقًضا احْلُْكُم، َوآِخُرُهنَّ الصَّاَل النَّاُس اِبلَّيِت تَِليَها، فََأوَّْلُُ   لَيُ ن ْ
 " 

 ال بأس به. اده # قال المحقق: إسن
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 الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ، وَهُوَ بَابٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الن اسِ 

 

، ان أَبُو النَّْضِر، ان ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد  اأْلَْزَرقُ    اْلَفَرجِ ان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبنُ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أَأْخربََ   -  7123
اِبلْ  اْلَعامَِّة  قَاِضَي  وََكاَن  قَ ْيٍس،  ْبِن  ْعُت ُكْرُدوَس  قَاَل: َسَِ َمْيَسَرَة،  ْبِن  بَ اْلَمِلِك  َأْصَحاِب  ِمْن  رَُجٌل  َأْخرَبَِن  َع ُكوَفِة،  َسَِ أَنَّهُ  ْدٍر، 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   ُة:  َم يَ ُقوُل: " أَلَْن أَق ُْعَد يف ِمْثِل َهَذا اْلَمْجِلِس َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن أُْعِتَق َأْربََع رِقَاٍب " قَاَل ُشْعبَ اَّللَّ
  ََمِْلٍس يَ ْعِِن؟ قَاَل: َكاَن قَاِضيًا فَ ُقْلُت: أِلَيِّ 

 ال بأس به. قال المحقق: إسناده # 
 

َعْبِد هللاِ َأخْ   -  7124 أَبُو  َمْعَمٌر، رَباََن  أان  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  أان  إِبْ َراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  ان  َعاِن ،  َعْبِد هللِا الصَّن ْ أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  َعْن    
 يف بَ ْيِتِه َحزِينًا َفَدَخَل َعَلْيِه ُعَمُر،  ِحنَي اْسُتْخِلَف قَ َعدَ َعَة، أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ أاََب َبْكٍر،  َراِهيَم، َعْن رَُجٍل، ِمْن آِل َأيِب رَبِي ُموَسى ْبِن إِب ْ 

َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َبنْيَ النَّاِس، فَ َقاَل ُعَمُر: َأَو َما فَأَق َْبَل َعَلى ُعَمَر يَ ُلوُمُه، فَ َقاَل: أَْنَت َكلَّْفَتِِن َهَذا، َوَشَكا ِإلَْيِه احْلُْكمَ 
َأْجٌر َواِحدٌ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ   اَّللَُّ  فَ َلهُ  اْجت ََهَد فََأْخطَأَ  َوِإَذا  َأْجَراِن،  احْلَقَّ فَ َلهُ  اْجت ََهَد فََأَصاَب  ِإَذا  اْلَوايل  ِإنَّ     " قَاَل: وََكأَنَّهُ اَل: " 

 َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َسهََّل َعَلى َأيِب َبْكٍر، َحِديُث ُعَمرَ 
 يه من لم أجد ترجمته. ف# قال المحقق: إسناده 

 

َسْهٍل، ان اْبُن َأيِب   َعبَّاُس ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان أَبُو ُعْثَماَن احْلَنَّاُط، ان الْ  - 7132
، َعِن اْبِن ُعَمرَ  ْبِن َحْفٍص، َعْن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَوْ ُفَدْيٍك، َعْن ُعَمرَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َمْن َأرَاَد أَْمًرا ِنِّ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

، ُهِدَي أِلَْرَشِد اأْلُ   ُموِر "  َفَشاَوَر ِفيِه، َوَقَضى َّللَِِّ
 ْسنَادِ اَل َأْحَفظُهُ ِإالَّ هِبََذا اإْلِ 

 رفه. فيه من لم اع# قال المحقق: إسناده 
 

ِمْسَرحٍ َأْخرَبانَ   -  7136 ْبِن  اْلَمِلِك  ْبِن َعْبِد  ْبُن َخاِلِد  َأمْحَُد  ، ان  ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  اْلَمالِيِِن ، أان  أَبُو َسْعٍد  ي حِبَرَّاَن، ان َعمِّ    
، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي ا، ان خَمَْلُد يَ ْعِِن اْبَن يَزِيَد، َعْن  اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَسرَّحٍ  لرَّْمِليِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أََما ِإنَّ    قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  [ اآْليَُة،159ن:  قَاَل: َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَُة: }َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر{ ]آل عمرا اَّللَّ
َوَرُسوَلهُ َغِنيَّ  يُ ْعَدْم ُرْشًدا، َوَمْن تَ َرَك اهللاَ  ُهْم مَلْ  ُهَما، َوَلِكْن َجَعَلَها هللاُ َرمْحًَة أِلُمَّيِت، َفَمْن َشاَوَر ِمن ْ ُهْم  اِن َعن ْ يُ ْعَدْم ْلَمُشورََة ِمن ْ مَلْ 

 َعنَاًء " 
 فُوًعا َغرِيبٌ  قَ ْولِِه، َوُهَو َمرْ  يُ ْرَوى َعِن احْلََسِن اْلَبْصِريِّ ِمنْ بَ ْعُض َهَذا اْلَمِْتِ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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  عَنِ الْمُنْكَرِ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالن هْيِ 
 

اْلُكويف ، ان َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم اْلِغَفاِري ، ان    َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َماِت ِوي ، ان َعِلي  ْبُن  َمْنُصوٍر الظََّفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعلَ   َأْخرَباََن أَبُو -  7140
، َعْن حُمَمَِّد بْ ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ان ُسْفيَاُن، َعِن احْلََسِن بْ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ِن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍوِن َعْمرٍو اْلُفَقْيِميِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوِإَذا رَأَيْ ُتْم أُمَّيِت اَل تَ ُقوُل لِلظَّاملِِ أَْنَت ظَاملٌ، فَ َقْد تُ ُودِّ  ُهْم "هللِا َصلَّى اَّللَّ  ُد ْبُن ُمْسِلٍم َهَذا ُهَو أَبُو الز َبرْيِ حُمَمَّ   َع ِمن ْ
َيْسَمْع ِمْن َعْبِد   ، َومَلْ  اْلَعاِص، َكَذا قَاَل ََيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُُه، َوَقْد َرَوى اْبُن ِشَهاٍب، َعِن احْلََسِن ْبِن    هللِا ْبِن َعْمرِو ْبنِ اْلَمكِّي 

َعمْ  َعْن  الز برَْيِ،  َأيِب  َعْن  هللاِ َعْمرٍو،  َعْبِد  َعْن  أَبِيِه،  ُشَعْيٍب  ْبِن  اَّللَُّ   رِو  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْمرٍو،  َوَسلَّمَ ْبِن  َعَلْيِه    
 

، ان ُعَمُر ْبُن َبكَّاٍر، ان حُمَمَُّد ْبُن ُعب َيْ   -  7141 نَاِدي، ان َشبَابَُة، ان ِد هللِا اْلمُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
بَِنْحِوِه، قَاَل َأمْحَُد: " َواْلمَ اْبُن ِشَهاٍب، َفذَ  ْم ِإَذا َخافُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ِمْن َهَذا اْلَقْوِل َفرَتَُكوهُ َكانُوا ِمَّا ُهَو ْعََن يف َهَذا: أَنَُّ َكَرهُ 

َرَب، َوِإَذا ْم، َوأَْمَواِْلِْم أَق ْ اَد اْلُمْشرِِكنَي َخْوفًا َعَلى أَنْ ُفِسهِ َأْخَوَف، وََكانُوا ِإىَل َأْن َيَدُعوا ِجهَ َأَشد  ِمْنُه، َوَأْعظَُم ِمَن اْلَقْوِل، َواْلَعَمِل 
ُهْم، َواْست ََوى ُوُجوُدُهْم َوَعَدُمُهْم "   َصارُوا َكَذِلَك فَ َقْد تُ ُودَِّع ِمن ْ

 منقطع.# قال المحقق: إسناده 
 

ْلُمْقِرُئ، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ْبُن َأيِب َحاِمٍد ا   دُ ِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َحامِ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َعبْ َأْخرَباََن    -  7142
ِدَم َجْعَفُر ْبُن ِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َلمَّا قَ َعْبِد هللِا ْبِن َسْعٍد، ان َعْمُرو ْبُن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن َعطَاٍء، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعِن ابْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َأْخرِبِْن أبَِْعَجِب َشْيٍء رَأَيْ َتهُ أبَِْرِض احْلََبَشِة " فَ َقا ِض احْلََبَشِة َلِقَيهُ َأيِب طَاِلٍب ِمْن َأرْ  َل: َمرَِّت  النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ِفيِه طََعاٌم، فَ اْمَرأَةٌ  ِمْكَتٌل  هِبَا رَُجٌل َعَلى فَ َرٍس فََأَصاهبََ  َعَلى رَْأِسَها  هِبَا، َفَجعَ َمرَّ  تُِعيُدهُ يف ِمْكتَِلَها ا فَ َرَمى  َوِهَي  َها  أَْنظُُر ِإلَي ْ ْلُت 

لِْلَمظُْلوِم   فَ يَْأُخُذ  اْلَمِلُك ُكْرِسيَّهُ  يَ ْوَم َيَضُع  َوْيٌل َلَك  تَ ُقوُل:  النَِّب  َصلَّى  َوِهَي  ، َفَضِحَك  َبَدْت ِمَن الظَّاملِِ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ   ُ اَّللَّ
 ْيَف تَ َقدَُّم أُمٌَّة اَل يُ ْؤَخُذ ِلَضِعيِفَها ِمْن َشرِيِفَها َحقَّهُ َوُهَو َغرْيُ ُمت َْعَتٍع؟ " َواِجُذهُ فَ َقاَل: " كَ ن َ 
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ُب، ان ُن َأيِب طَاِلٍب، ان خَ َعْبُد هللِا ْبُن َسْعٍد، ان ِإبْ َراِهيُم بْ  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدََّثِِن  َأْخرَبانَ   -  7143 ْشنَاُم ْبُن َسِعيٍد اجْلالَّ
، قَاَل: قَاَل ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى الرَّاِزي ، ان اْبُن َأيِب زَائَِدَة، َعْن أَي وَب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ 

 : " اَل ُقدَِّسْت أُمٌَّة اَل َتَُْخُذ ِلَضِعيِفَها َحقَّهُ ِمْن َقوِيَِّها َغرْيَ ُمت َْعَتٍع "  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 قات. فيه من لم أعرفه وبقية رجاله ث# قال المحقق: إسناده 

 

احْلَُسنْيِ   -  7146 أَبُو  أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّ َوَأْخرَباََن  ِبْشَراَن، أان  أَبُو اُز، ان حُمَمَُّد ْبنُ  ْبُن  ْبُن َسوَّاٍر، ان  يَزِيَد، ان َشبَابَةُ   ُعب َْيِد هللِا ْبِن 
 النَّاِس   ْبِن َمْسُعوٍد بَ ْعُض َما َيُكوُن َبنْيَ اَل: َكاَن َبنْيَ رَُجَلنْيِ ِعْنَد َعْبِد هللاِ َجْعَفٍر الرَّاِزي ، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنٍس، َعْن َأيِب اْلَعالَِيَة، قَ 

ُهَما ِإىَل َصاِحِبِه، قَاَل: فَ َقاَل رَُجٌل ِعْنَد اْبِن َمْسُعوٍد: َلْو قُْمَت ِإىَل َهَذْيِن فََأَمْرَتَُ َحّتَّ قَامَ  ت َ  ُكل  َواِحٍد ِمن ْ ُهَما، فَ َقاَل َما، َأْو َنَي ْ
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َعَليْ  َجْنِبِه:  ِإىَل  }اَي  رَُجٌل  يَ ُقوُل:  فَِإنَّ هللاَ  بِن َْفِسَك،  آَمنُ َك  الَِّذيَن  اْهَتَديْ ُتْم{  أَي  َها  ِإَذا  َضلَّ  َمْن  َيُضر ُكْم  اَل  أَنْ ُفَسُكْم  َعَلْيُكْم  وا 
ُ نَّ اْلُقْرآَن نَ َزَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّ جتىْء بِتَْأِويِل َهِذِه اآْليَِة بَ ْعُد، إِ  َوقَاَل: " ملَْ  [ قَاَل: َفَسِمَع َذِلَك اْبُن َمْسُعوٍد،105]املائدة:  ى اَّللَّ

آٌي َمَضى َتَِْويُلُهنَّ  َعَلْيِه وَ  َوِمْنهُ  يَ ْنِزَل    -َسلََّم  َأْن  َوَقَع َتَِْويُلُهنَّ َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   -يَ ْعِِن قَ ْبَل  آٌي   َعَلْيِه  َوِمْنهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َتَِْويُلُهنَّ بَ ْعَد النَِّبِّ َصلَّى اَوَسلََّم، َوِمْنهُ آٌي َوَقعَ  َوِمْنهُ آٌي    -يَ ْعِِن بَ ْعَد اْلي َْوِم    -َم ِبِسِننَي، َوِمْنهُ آٌي يَ َقُع َتَِْويُلُهنَّ  َّللَّ

، َواْلِميَزاِن، َما َوالنَّاِر، َواحلَِْسابِ يُلُهنَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َواجْلَنَِّة،  ْنَد السَّاَعِة، َوِمْنهُ آٌي يَ َقُع َتَْوِ يَ َقُع َتَِْويُلُهنَّ ِعْنَد السَّاَعِة، َوَما ذُِكَر عِ 
ُكْم  ُروا َواْنَْوا، فَِإَذا اْخت ََلَفْت قُ ُلوبُ َداَمْت قُ ُلوبُُكْم َواِحَدًة َوَأْهَواؤُُكْم َواِحَدًة، مَلْ يَ ْلِبْسُكْم ِشي ًَعا َويُِذيَق بَ ْعَضُكْم أبََْس بَ ْعٍض، فَْأمُ 

 أبََْس بَ ْعٍض بَ ْعَد َذِلَك َجاَء َتَِْويُل َهِذِه اآْليَِة، فَاْمُرٌؤ ونَ ْفُسهُ " ا َوَأَذاَق بَ ْعَضُكْم َوَأْهَواؤُُكْم َوأَْلَبَسُكْم ِشي َعً 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َسْعٍد الزَّ   -  7162 حُمَمَِّد ْبِن. . . .،  هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن  ْبِد هللِا ْبِن ُصب َْيٍح، ان أَبُو َعْبِد  اِهُد، أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن عَ َحدَّ
َبَة، ان ِبْشُر ْبُن احْلَُسنْيِ، ، َعِن الضَّحَّاِك، َعِن اْبِن َعبَّ   ان احْلَجَّاُج ْبُن قُ ت َي ْ اٍس، قَاَل: َجاَء رَُجٌل فَ َقاَل: اَي اْبَن  ان الز َبرْيُ ْبُن َعِديٍّ

اِبْلمَ  َأْن آُمَر  أُرِيُد  ِإّنِ  َوَأْنَى َعِن  َعبَّاٍس،  تُ ْفَتَضَح ْعُروِف  َأْن  ََتَْش  مَلْ  َأْرُجو، قَاَل: " فَِإْن  بَ َلْغَت؟ " قَاَل:  َأَو  اْلُمْنَكِر، قَاَل: " 
ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم{  لنَّاَس اِبْلرِبِّ َوت َ " قَ ْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ: }َأَتَُْمُروَن ا  َجلَّ فَاف َْعْل " قَاَل: َوَما ُهنَّ؟ قَاَل:بَِثاَلثَِة َأْحُرٍف يف ِكتَاِب هللِا َعزَّ وَ 

 تَ ُقولُوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن َكرُبَ  [ َأْحَكْمَت َهِذِه اآْليََة؟ " قَاَل: اَل، قَاَل: فَاحْلَْرُف الثَّاِن؟ قَاَل: " قَ ْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ: " }ملَِ 44]البقرة: 
ْحَكْمَت َهِذِه اآْليََة؟ " قَاَل: اَل، قَاَل: فَاحْلَْرُف الثَّاِلُث؟ قَاَل: " قَ ْوُل [ أَ 3ْفَعلُوَن{ ]الصف:  تًا ِعْنَد هللِا َأْن تَ ُقولُوا َما اَل ت َ َمقْ 

َة؟ " قَاَل: اَل، [ َأْحَكْمَت َهِذِه اآْليَ 88 َعْنُه{ ]هود:  يُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما َأْنَاُكمْ اْلَعْبِد الصَّاِلِح ُشَعْيٍب َعَلْيِه السَّاَلُم: }َما أُرِ 
 : " فَاْبَدْأ بِن َْفِسَك " قَالَ 
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بْ   -  7163 اْلَفحَّاُم، ان حُمَمَُّد  أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر  ْبُن ُعب َْيٍد، ان  َأْخرَباََن  طَْلَحُة، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: ُن ََيََْي، ان حُمَمَُّد 
ْعُت َأابَ  َهى  ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَي َرُسوَل هللِا، لَِئْن مَلْ َنَُْمْر اِبْلَمْعُروِف، َونَ ن ْ  َعِن اْلُمْنَكِر، َحّتَّ قُ ْلنَا ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

إِ  ئًا  اْلَمْعُروِف َشي ْ ِمَن  َقى  يَ ب ْ اْلمُ اَل  ِمِن  َقى  يَ ب ْ ِبِه َواَل  ئًا، ِإالَّ الَّ َعِمْلنَا  َهى َعْن    ْنَكِر َشي ْ نَ ن ْ ِِبَْعُروٍف، َواَل  ِإًذا  اَل َنَُْمُر  نَا َعْنهُ  انْ ت ََهي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ت َُهوا  ا بِِه ُكلِِّه، َواْنَْوا َعِن اْلُمْنَكرِ ُمُروا اِبْلَمْعُروِف َوِإْن مَلْ تَ ْعَمُلو   ُمْنَكٍر، فَ َقاَل لَنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َوِإْن مَلْ تَ ن ْ

 َعْنهُ ُكلِِّه "  
َماُم َأمْحَُد: " طَْلَحةُ ْبُن َعْمرٍو اْلَمكِّي  َضِعيٌف يف احْلَِديِث، فَِإْن َصحَّ َهَذا اَل َُيَاِلُف َما مَ  ى، فَِإنَّهُ ِفيَمْن َيُكوُن اْلغَاِلُب ضَ قَاَل اإْلِ

يَ َتَدارَُكَها اِبلت َّْوبَِة، َواأْلَوَُّل ِفيَمْن َيُكوُن اْلغَاِلُب َعَلْيِه اْلَمْعِصَيُة، َوَتُكوُن الطَّاَعةُ ِمْنهُ ْنهُ اَنِدرًَة، ُثَّ ْيِه الطَّاَعُة، َوَتُكوُن اْلَمْعِصَيةُ مِ َعلَ 
 ُم " اَنِدرًَة، َوهللاُ َأْعلَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ان َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن   اِهٍر الدَّقَّاُق، بِب َْغَداَد، ان َأمْحَُد ْبنُ َأمْحََد ْبِن َأيِب طَ   ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبنُ أَ   -  7165
ُ َرُسوُل هللِا َصلَّى ا  َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: قَالَ   ِث، ان ُشْعَبُة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب حُمَمٍَّد، ان َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَوارِ  َّللَّ

نُ ب َلُِّغ ا اْلَباَلءُ َحّتَّ َقصَّْراَن، َوِإانَّ لَ َما زَاَل بِنَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل مَيْن ََعنَّ َأَحدَُكْم َمَهابٌَة َأْن يَ َتَكلََّم حِبَقٍّ ِإَذا َعِلَمهُ " قَاَل أَبُو َسِعيٍد: " فَ 
رِّ "، قَاَل ُشْعَبُة: وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َحدََّثِِن أَبُو َمْسلَ يف السِّ  َمَة، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

أَ   -  7166 أَبُو جَ َأْخرَباََن  أان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  َجْعفَ بُو  ْبُن  ََيََْي  الرَّزَّاُز، ان  ْبُن عَ ْعَفٍر  َعِلي   أان  َوأَبُو ٍر،  اجْلَُرْيِري ،  أان  اِصٍم، 
َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َنْضَرَة، َعْن  َأيِب  يَزِيَد، َعْن  ْبُن  أَ َمْسَلَمَة َسِعيُد  مَيْن ََعنَّ  َأْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل  َحدَُكْم 

 أَبُو َسِعيٍد: " مَحََلِِن َهَذا احْلَِديُث َأْن رَِكْبُت ِإىَل ُمَعاِويََة َوَوَعْظُتهُ ُثَّ أَق ْب َْلُت "  آهُ َوَعِلَمهُ " قَالَ يَ ُقوَل يف احْلَقِّ ِإَذا رَ 
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ْفيَاُن، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن وُسَف، قَاَل: ذََكَر سُ بُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ان َأمْحَُد ْبُن يُ ْخرَباََنهُ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَ أَ   -  7168
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، فَ ي َُقوُل:    ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َيْسَأُل اْلَعْبدَ َنَاٍر، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَ يُ َلقَُّن ُحجََّتهُ فَ ي َُقوُل: اَي َربِّ خِ ْذ رَأَْيَت اْلُمْنَكرَ َما َلَك إِ  ْفُت النَّاَس  فَ َلْم تُ ْنِكْرُه؟ " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ُتَك "  َورََجوْ 

َماُم َأمْحَُد: " َوَيُْ  َعَها َعْن نَ ْفِسِه " ْطَوََتُْم َوُهَو َيسْ َتَمُل َأْن َيُكوَن َهَذا ِفيَمْن ََيَاُف سَ قَاَل اإْلِ  َتِطيُع َدف ْ
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 ، وَمَا فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ نْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا بِمَا قُدِرَ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالن هْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَ 
 

اْلَفْضِل، ان َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، ان َحْفٌص، َعِن    ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان ِإَْسَاِعيُل ْبنُ َأْخرَباََن َعلِ   -  7170
، َعِن الن  ْعَماِن ْبنِ اأْلَْعمَ  ُ َعَلْيِه َوسَ  َبِشرٍي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ِش، َعِن الشَّْعِبِّ  لََّم: " ُخُذوا َعَلى أَْيِدي ُسَفَهاِئُكْم " ى اَّللَّ

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

ِد ب َْيُد هللِا ْبُن ِإايَ ٍب، ان أَبُو َأمْحََد الز برَْيِي ، ان عُ اِس اأْلََصم ، ان ََيََْي ْبُن َأيِب طَالِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّ  - 7171
َلى، اْمَرَأةُ اْبِن اْْلََصاِصَيِة   ثَ ْتِِن لَي ْ َفَسمَّاهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  وََكاَن اَْسُهُ قَ ْبُل َزمْحًا،    -ْبِن َلِقيٍط، َعْن أَبِيِه ِإاَيِد ْبِن َلِقيٍط، قَاَل: َحدَّ

ُ َعلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم اجْلُُمَعِة، َوَأْن اَل يَُكلَِّم َذِلَك  َبِشرٌي أَنَّهُ َسَألَ قَاَل: َحدََّثِِن   -ْيِه َوَسلََّم ُبَشرْيًا  اَّللَّ  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ا، فَ َلَعْمِري أَلَْن ْن اَل ُتَكلَِّم َأَحدً ٍم ُكْنَت َتُصوُمَها َأْو يف َشْهٍر، َوأَ  َتُصْم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِإالَّ يف َأايَّ اْلي َْوَم َأَحًدا؟ قَاَل: فَ َقاَل َلُه: " اَل 

َهى َعْن ُمْنَكٍر َخرْيٌ ِمْن َأْن َتْسُكَت "   َتَكلََّم فَ تَْأُمَر اِبْلَمْعُروِف َأْو تَ ن ْ
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،أَبُو َبْكٍر اْلَفحَّاُم، ان حُمَمَُّد ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان  -  7172 ،    ََيََْي الذ ْهِلي  ان َعِلي  ْبُن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َعِليٍّ الرََّحِبِّ
ُ َعَلْيهِ  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ يَ ُقو َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َبِغي اِلْمِرٍئ  يَ ن ْ َمَقاُل َحقٍّ ِإالَّ  َوَسلََّم: " اَل  ِفيِه  ُم َمَقاًما 

 ْن يُ َقدَِّم َأَجَلُه، َواَل ََيْرَِمهُ رِْزقًا ُهَو َلهُ " لََّم ِبِه، فَِإنَّهُ لَ َتكَ 
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أَبُو إِ   -  7173 ْبُن يُوُسَف، أان  ثَ نَا َعْبُد هللِا  ْبِن ِفرَ َحدَّ َأمْحََد  ْبُن  اْلَعزِيِز، ان    اٍس،ْسَحَق ِإبْ َراِهيُم  ْبُن َعْبِد  أَبُو ُعب َْيٍد، ان  ان َعِلي  
َعَلى َمْن َحَضَرهُ ِحنَي    اللَّْعَنَة تَ ْنِزلُ   ي  ْبُن َعاِصٍم، َفذََكَر َهَذا اإْلِْسنَاَد َوزَاَد يف َأوَِّل احْلَِديِث: " اَل َتِقَفنَّ ِعْنَد رَُجٍل يَ ْقُتُل، فَِإنَّ َعلِ 

 اللَّْعَنَة تَ ْنِزُل َعَلى َمْن َحَضَرهُ " ُب َمظْلُوًما، فَِإنَّ ْنُه، َواَل َتِقَفنَّ ِعْنَد رَُجٍل َيْضرِ مَلْ َيْدفَ ُعوا عَ 
َبِغي اِلْمِرٍئ َيْشَهُد َمقَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ن ْ يِه، فَِإنَّهُ َلْن يُ َقدَِّم َأَجَلُه، اًما ِفيِه َمَقاُل َحقٍّ ِإالَّ َتَكلََّم فِ قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُهَو َلهُ " ْن ََيْرَِمهُ رِْزقًا َولَ 
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ِإَْسَاِعي   -  7176 ان  الرَّزَّاُز،  َعْمرٍو  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  انَأْخرَباََن  اْلَقاِضي،  اْلَفَسِوي   حُمَمٍَّد  ْبُن  ْبُن    ُل  َمكِّي  
،  اِفُظ، أان أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن مَحَْداَن اْلَمْرَوِزي ، ان أَبُو ِشَهاٍب َمْعَمُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َ أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ ِإبْ َراِهيَم، َوَأْخرَباََن  ْلِخي 

ِد هللِا ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيِب َذرٍّ،  ْبِن َواِسٍع، َعْن َعبْ   ، َواحْلََسُن ْبُن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَّدِ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان ِهَشاُم ْبُن َحسَّانٍ   ان َمكِّي  
ُدوِن، َمْن  ِإىَل  أَْنظَُر  َأْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َأْوَصاِن  َوأَ   قَاَل:  فَ ْوِقي،  ُهَو  َمْن  ِإىَل  أَْنظَُر  حِبُبِّ َواَل  ْوَصاِن 

ُهْم، َوَأْوَصاِن اْلَمَساِكنِي، َوالد نُ وِّ  َف  َأْن أَقُوَل احْلَقَّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا، َوَأْوَصاِن َأْن َأِصَل َرمِحِي َوِإْن َأْدبَ َرْت، َوَأْوَصاِن َأْن اَل َأَخا ِمن ْ
ئًا، َوَأْوَصاِن َأْن َأْسَتْكثِ اَلئٍِم، َوَأْوَصاِن َأْن اَل َأْسَأَل النَّ  يف هللِا َلْوَمةَ  َا ِمْن َكْنِز اجْلَنَِّة "  َر ِمْن: اَل َحْوَل َواَل اَس َشي ْ َة ِإالَّ اِبهلِل، فَِإنَّ  قُ وَّ

 أَْلَفاظُُهْم َسَواءٌ 
 بمجموع الطرق ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

ْفُص ْبُن ُعَمَر، ان ُشْعَبُة،  ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حَ   فُ ُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوسُ اَن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرُِئ، أان احْلَسَ َأْخربََ   -  7179
َأْسُهٍم   ََثَانَِيةُ  اإْلِْساَلُم   " قَاَل:  ُحَذيْ َفَة  َعْن  زُفَ َر،  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  قَاَل  َأظُن    -َعْن  َوالصَّ -هُ  َسْهٌم،  فَاإْلِْساَلُم  اَلةُ : 

َسْهٌم، َوَصْومُ  اْلُمْنَكِر َسْهٌم، رََمَضاَن َسْهٌم، َواحلَْ   َسْهٌم، َوالزََّكاةُ  اِبْلَمْعُروِف َسْهٌم، َوالن َّْهُي َعِن  َواأْلَْمُر  َواجْلَِهاُد َسْهٌم،  ج  َسْهٌم، 
،   ، َعِن احْلَاِرِث، َعنْ َحِبيِب ْبِن َحِبيٍب، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ   َذا َمْوقُوٌف، َوَقْد رُوِّينَا ِمْن َحِديثِ َوَقْد َخاَب َمْن اَل َسْهَم َلهُ " هَ  َعِليٍّ

َكَما  َمْرفُوًعا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ   َعِن 
 فيه شيخ المؤلف لم اعرفه. # قال المحقق: إسناده 

أَبُ   -  7180 َأمْحَدَ َأْخرَباََن  أَبُو  اْلَمالِيِِن ، أان  يَ ْعَلى، ان ُسَوْيدُ   و َسْعٍد  أَبُو  ، ان  ْبُن َسِعيٍد، ان َحبِ ْبُن َعِديٍّ َأُخو   ْبُن َحِبيٍب،  يُب 
، َورَِوايَةُ ُشْعَبَة َأَصح  َوهللاُ َأْعلَ   مُ مَحَْزَة، َفذََكَرهُ َمْرفُوًعا، َوقَاَل: اإْلِْساَلُم َسْهٌم، َومَلْ َيُشكَّ

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
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مَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن الص ويف ، ان َسْهُل ْبُن َعمَّاٍر، ان حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد،   أَبُو الطَّيِِّب حمَُ ْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، أانأَ  - 7181
ُ َعَليْ ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ رٍِم، َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ُعَمَر  ان َساملٌ اْلُمَراِدي ، َعْن َعْمرِو ْبِن هَ  ِه َوَسلََّم: "  َصلَّى اَّللَّ

َصدََّق ِبِه، َورَُجٌل َعَرَف ِديَن هللِا   فَ ِإنَّهُ ُيِصيُب ِمْن أُمَّيِت آِخَر الزََّماِن ِمْن ُسْلطَاِنِْم َشَدائُِد، اَل يَ ْنُجو ِمْنهُ ِإالَّ رَُجٌل َعَرَف ِديَن هللاِ 
 َلْيِه، َوِإْن رََأى َمْن يَ ْعَمُل بِبَاِطٍل أَبْ َغَضهُ َعَلْيِه، َفَذِلَك يَ ْنُجو َعَلى ِإْبطَائِِه ُكلِِّه "  اْْلرَْيَ َأَحبَّهُ عَ َسَكَت َعَلْيِه، فَِإْن رََأى َمْن يَ ْعَملُ فَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ا  -  7183 يُوُسَف  ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  اأْلَ َأْخرَباََن  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أان  انأْلَْصب ََهاِن ،  َعِن َسْعدَ   ْعَرايِب ،  ُمَعاِويََة،  أَبُو  ان  َنْصٍر،  ْبُن  اُن 
ْعنَ  َما َسَِ َعْبُد هللِا، َحدَّثَ نَا  َعِميَلَة، ان  ْبِن  الرَّبِيِع  َعِن  ُعَمارََة،  َعْن  ِإالَّ ِكتَ اأْلَْعَمِش،  ِمْنهُ  َأْحَسَن  ُهَو  َحِديثًا،  َوَجلَّ،  ا  َعزَّ  اَب هللِا 

تَااًب ِمْن ِعْنِد  َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: " ِإنَّ َبِِن ِإْسَرائِيَل َلمَّا طَاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد فَ َقَسْت قُ ُلوهُبُُم اْخرَتَُعوا كِ لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َورَِوايًَة َعِن ا
واْستَ أَ  قُ ُلوهُبُْم،  اْست َْهَوْتهُ  َيَُ نْ ُفِسِهُم  احْلَق   وََكاَن  أَْلِسن َتُ ُهْم،  َوَبنْيَ ْحَلْتهُ  ن َُهْم  بَ ي ْ َورَاءَ وُل  هللِا  نَ َبُذوا ِكتَاَب  َشَهَواَِتِْم َحّتَّ  ِمْن   َكِثرٍي 

اْلِكتَا َهَذا  اْعِرُضوا   " فَ َقاَل:   " يَ ْعَلُموَن  اَل  ُْم  ََتبَ ُعوكُ ظُُهورِِهْم َكأَنَّ فَِإْن  ِإْسَرائِيَل  َبِِن  َعَلى  َخالَفُ َب  َوِإْن  فَات ْرُُكوُهْم،  َعَلْيِه  وُكْم ْم 
تُ ُلوُهْم "  تُ ُلوُه، فَ َلْن ِإْن َخاَلَفُكْم فَاق ْ قَاَل: " اَل َبِل ابْ َعثُوا ِإىَل ُفاَلٍن رَُجٍل ِمْن ُعَلَمائِِهْم، فَِإْن ََتبَ َعُكْم مَلْ ََيْتَِلْف َعَلْيُكْم َأَحٌد، وَ فَاق ْ

َأَحدٌ  ِإلَْيِه، فََأَخذَ ََيْتَِلَف َعَلْيُكْم  بَ ْعَدُه، فََأْرَسُلوا  لَِبَس َورََقًة َفَكَتَب ِفيهَ     َعلََّقَها يف ُعُنِقِه ُثَّ  َأْدَخَلَها يف قَ َرٍن ُثَّ  ا ِكتَاَب هللِا، ُثَّ 
َعَلْيهِ  فَ َعَرُضوا  َأََتُهْم  الثِّيَاَب، ُثَّ  َها  هِبََذا؟  َعَلي ْ أَتُ ْؤِمُن  فَ َقالُوا:  اْلِكتَاَب  ِإىَل َصْدرِِه    اْلِكتَا  -فََأَشاَر  اْلَقَرنِ يَ ْعِِن  الَِّذي يف   -  َب 

ْلَوفَاةُ أَتَ ْوهُ فَ َلمَّا نَ َزُعوا  مَّا َحَضَرْتهُ افَ َقاَل: آَمْنُت هِبََذا، َوَما يل اَل أُوِمُن هِبََذا؟ َفَخل وا َسِبيَلَه قَاَل: وََكاَن َلهُ َأْصَحاٌب يَ ُغش ونَُه، فَ لَ 
اْلِكتَاثِيَابَ  َجْوِفِه  اْلَقَرَن يف  َوَجُدوا  ت َ هُ  َأاَل  فَ َقالُوا:  َهَذا  ُب،  هِبََذا  َعََن  َا  فَِإَّنَّ هِبََذا؟  أُوِمُن  اَل  َوَما يل  هِبََذا،  آَمْنُت  قَ ْوِلِه:  ِإىَل  َرْوَن 

قَاَل َعْبُد َحاُب ِذي اْلَقَرِن "،  َسْبِعنَي ِفْرَقًة، َخرْيُ ِملَِلِهْم َأصْ ْخت ََلَفْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َعَلى ِبْضٍع وَ اْلِكتَاَب الَِّذي يف اْلَقَرِن، قَاَل: فَا
َهُ َأنْ   َم هللاَ ِمْن قَ ْلِبِه أَنَّهُ لَهُ َكارِهٌ  يُ ْعلِ هللِا: َوِإنَّ َمْن بَِقَي ِمْنُكْم َسرَيَى ُمْنَكًرا، وحِبَْسِب اْمِرٍئ يَ َرى ُمْنَكرًا اَل َيْسَتِطيُع َأْن يُ َغريِّ

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

ُن ِإْسَحاَق ِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان أَبُو ُأَساَمَة، ان ُعب َْيُد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  7189
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْوَحى هللا  اَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، قَ اُر، ان َعمَّاُر ْبُن َسْيٍف، َعِن اأْلَْعمَ اْلَعطَّ   َصلَّى اَّللَّ

 َعْبَدَك ُفاَلاًن مَلْ يَ ْعِصَك طَْرفَةَ  َها، قَاَل: فَ َقاَل: اَي َربِّ ِإنَّ ِفيِهمْ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم َأِن اْقِلْب َمِديَنَة َكَذا وََكَذا أبَِْهلِ 
َها َعَلْيِهْم، فَِإنَّ َوْجَههُ مَلْ يَ َتَمعَّْر يفَّ َساَعًة َقط  " َعنْيٍ، قَاَل: فَ َقاَل:  اْقِلب ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن أَبُو مَ ْبِن أَي وَب، أان أَبُو َحاتٍِ الرَّازِي    وْذاَبِري ، أان احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسنِ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر    -  7191 ْعَمٍر اْْلَُذيل ، ان أَبُو ، َحدَّ
اُد َوُهَو َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َواِصٍل، ان رَاِشٌد، ِإَماُم َمْسِجِد اْبِن َأيِب َعُروبََة، عَ  اِء، َعِن ْن َعْمرِو ْبِن َماِلٍك، َعْن َأيِب اجْلَْوزَ ُعب َْيَدَة احْلَدَّ

[، قَاَل: " يَْدَفُع هللاُ ِِبَْن ُيَصلِّي َعمَّْن اَل  251َدْفُع هللِا النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِب َْعٍض{ ]البقرة:  َوَجلَّ: }َوَلْواَل اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه َعزَّ 
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َوِِبَْن ََيُج  َعمَّْن اَل  ي ُ ُيَصلِّي،  يُ زَكِّي َعمَّْن اَل  َوِِبَْن  َوَهَذا َيُكوُن ِإىَل مَ  ََيُج ،  َوَقْد  زَكِّي "، قُ ْلُت: "  يََدُعُهْم فَ ي َْهَلُكوا ا َشاَء هللاُ، 
َعثُ ُهُم هللاُ َعَلى نِيَّاَِتِْم، َكَما َجاَء يف احْلَِديِث الَِّذي "  يًعا ِإَذا َكثُ َر اْلَفَساُد، ُثَّ يَ ب ْ  جَِ

 حسن.المحقق: إسناده # قال 
 

أَبُ   -  7193 َحاِمدٍ َأْخرَباََن  أَبُو  ان  اْلَعَلِوي ،  احْلََسِن  حُمَمَّدِ   و  ْبُن  َسَنَة ََخٍْس َأمْحَُد  ِحْفِظِه  ِمْن  نَا  َعَلي ْ ِإْماَلًء  احْلَاِفُظ،  احْلََسِن  ْبِن   
  ،   ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َهرْيُ ْبُن ُمَعاِويََة، َعْن ِهَشاِم ْبِن  ان َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن الرَّقِّي ، ان زُ َوِعْشرِيَن وَثاَلَثِائٍَة، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الذ ْهِلي 

ُهمُ  ْهِلُكوَن هِبَاَلِكِهْم،   الصَّاحِلُوَن، فَ ي َ َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ هللاَ ُسْبَحانَهُ يُ ْنِزُل َسْطَوتَهُ أبَِْهِل اأْلَْرِض، َوِمن ْ
ِإَذا أَنْ زَ فَ َقاَل: " اَي َعا  ْهِل نِْقَمِتِه فَ َواىَف َذِلَك آَجاَل قَ ْوٍم َصاحِلنَْيِ، فَأُْهِلُكوا هِبَاَلِكِهْم، ُثَّ َل َسْطَوتَهُ َعَلى أَ ِئَشُة، ِإنَّ هللاَ ُسْبَحانَهُ 

َعثُوَن َعَلى نِيَّاَِتِْم َوَأْعَماِْلِْم "   يُ ب ْ
 ضعيف. ل المحقق: إسناده # قا

 

أَ   -  7194 أَبُو َنصْ َحدَّثَ نَا  اْلَعَلِوي ، أان  احْلََسِن  ْبُن مَحْدَ بُو  اْلُمْقِرُئ انٍر حُمَمَُّد  َنَة، َعْن   َوْيِه  ْبُن ُعي َي ْ ْبُن آَدَم، ان ُسْفيَاُن  حَمُْموُد 
، َعِن احلُْ  ُ َعلَ َسنْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، قَالَ َجاِمِع ْبِن َأيِب رَاِشٍد، َعْن ُمْنِذٍر الث َّْوِريِّ  ْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا ْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوِفيِهمْ  َرُسوَل هللِا،  اَي  قُ ْلُت:   " أبََْسهُ  اأْلَْرِض  َوَجلَّ أبَِْهِل  َعزَّ  أَنْ َزَل هللاُ  اأْلَْرِض  يف  الس وءُ  قَ   ظََهَر  نَ َعْم، ُثَّ َأْهُل طَاَعِتِه؟  اَل: " 
 ِة هللِا " َيِصريُوَن ِإىَل َرمحَْ 

 ون. رجاله موثق# قال المحقق: إسناده 
 

َأيِب جَ َأْخرَبانَ   -  7198 ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  اْلَعبَّاِس، ان ُعب َْيُد  أَبُو  احْلَاِفُظ، يف آَخرِيَن قَالُوا: ان  أَبُو َعْبِد هللِا  اْلَمْخُزوِمي     ْعَفٍر 
، هِبَا، ان َأيِب، ان ُمسْ  َثِِن اْلُمَثَنَّ ْبُن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرِو ْبِن  َكاَن اِبلرَّْمَلِة، عَ ِلٌم يَ ْعِِن اْبَن َمْيُموٍن اْْلَوَّاَص، وَ الدِّْميَاِطي  ْن زُفَ َر، َحدَّ

 ُروٍف فَ ْلَيُكْن َأْمُرهُ ِِبَْعُروٍف "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأَمَر ِِبَعْ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 جدا.  ضعيفقال المحقق: إسناده # 
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 الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبُ الْإِميَانِ، وَهُوَ بَابٌ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 
 

 

أَبُ   -  7212 ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقرِ َأْخرَباََن  احْلََسِن َعِلي   ْبِن ِإسْ و  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  ْبُن  ُئ، أان  َأمْحَُد ْبُن َحاَق، ان يُوُسُف  يَ ْعُقوَب، ان 
ثَُه،  ، عَ ِعيَسى، ان َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َسِعيَد ْبَن َأيِب ِهاَلٍل َحدَّ ْن َأيِب  َعْن َأيِب َسِعيٍد، َمْوىَل اْلَمْهِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َذرٍّ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   َها َصَدَقٌة يف ُكلِّ يَ ْوٍم طََلَعْت ِفيِه الشَّْمُس " اَّللَّ َم قَاَل: " لَْيَس ِمْن نَ ْفِس َبِِن آَدَم ِإالَّ َعَلي ْ
ِبيُح، َوالتَّْحِميُد، َوالتَّْكِبرُي،  َلَكِثريٌَة: التَّسْ  هِبَا؟ فَ َقاَل: " ِإنَّ أَبْ َواَب اْْلرَْيِ ؟ َوِمْن أَْيَن لَنَا َصَدقٌَة نَ َتَصدَّقُ ِقيَل: َوَما ِهَي اَي َرُسوَل هللاِ 

َهى َعنِ  َوُتِدل  اْلُمْسَتِدلَّ  َوُتْسِمُع اأْلََصمَّ َوََتِْدي اأْلَْعَمى،  اْلُمْنَكِر، َوُْتِيُط اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق،    َوالت َّْهِليُل، َوَتَُْمُر اِبْلَمْعُروِف، َوتَ ن ْ
وَ  َحاَجِتِه،  َساق َ َعَلى  ِبِشدَِّة  ِمْنَك َتْسَعى  َصَدَقٌة  فَ َهَذا ُكل هُ  َمَع الضَِّعيِف،  ِذرَاَعْيَك  ِبِشدَِّة  َوحَتِْمُل  اْلُمْسَتِغيِث،  اللْهَفاِن  َمَع  ْيَك 
 َعَلى نَ ْفِسَك "

 قات.لم أعرف شيخ المؤلف وبقية رجاله ثحقق: إسناده # قال الم
اُن، َوأَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َداُوَد الرَّزَّاُز، قَااَل: أان أَبُو َعْمرٍو ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ    -  7213

ان ُسَلْيَماُن ْبُن ِمْهَراَن،   َجاُع ْبُن اْلَولِيِد،ْيِد هللِا اْلُمنَاِدي، أان أَبُو َبْدٍر شُ مَّاِك، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ُعب َ ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّ 
، َعْن َأيِب َذرٍّ، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َذَهَب ا ْم ُتَصل وَن  أْلَْغِنيَاءُ اِبأْلَْجِر، قَاَل: " أََلْستُ َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأيِب اْلَبْخرَتِيِّ

َوُهْم يَ ْفَعُلوَن َكَما نَ ْفَعُل: ُيَصل وَن َوَيُصوُموَن َوُيَاِهُدوَن، َويَ َتَصدَّقُوَن َواَل نَ َتَصدَُّق،    " قَاَل: قُ ْلُت: بَ َلى،َوَتُصوُموَن َوجُتَاِهُدوَن؟  
َلى الَِّذي اَل َيْسَمُع "  يف َفْضِل ََسِْعَك عَ ْرُثَِ تُِقر  َعْنهُ َحاَجَتهُ َصَدقٌَة، وَ ريًَة، ِإنَّ يف َفْضِل بَ يَاِنَك َعِن اأْلَ قَاَل: " ِإنَّ ِفيَك َصَدَقةً َكثِ 

  الطَّرِيَق َصَدَقٌة، َويف َفْضِل قُ وَِّتكَ   " َحاَجَتهُ َصَدَقٌة َويف َفْضِل َبَصِرَك َعَلى الضَّرِيِر ََتِْديهِ   -َويف رَِوايَِة الرَّزَّاِز: " َعَلى َعْنهُ "    -
ِن الطَّرِيِق َصَدَقٌة، َويف ُمبَاَضَعِتَك َأْهَلَك َصَدَقٌة " قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإَمالَِتَك اأْلََذى عَ  َعَلى الضَِّعيِف تُِعيُنهُ َصَدَقٌة، َويف 
أَفَ َتْحَتِسبُوَن  ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: "  لِِّه َأَكاَن َعَلْيَك ِوْزٌر؟ " قَاَل: ق ُ : " َأرَأَْيَت َلْو َجَعْلَتهُ يف َغرْيِ حِ َأَيَِْت َأَحُداَن َشْهَوتَهُ َويُ ْؤَجُر؟ قَالَ 

، َعْن َأيِب َذرٍّ ُمْرَسَلٌة َوَْلَا ُشَواِهدُ   ِحيَحٌة يف أَْلَفاِظِه "  صَ اِبلشَّرِّ، َواَل حَتَْتِسُبوَن اِبْْلرَْيِ؟ " " رَِوايَةُ َأيِب اْلَبْخرَتِيِّ
 منقطع.اده # قال المحقق: إسن

، ان أَبُو ُقَصيٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد، ان ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ان اْلَمالِيِِن ، أان أَ   َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  7219 بُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُ ِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعبْ ِن اْلُقَشرْيِي ، ان ثَ ْوُر ْبُن يَزِيَد، حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَد َأْعَمى َأْربَِعنَي َخْطَوًة، َوَجَبْت َلهُ اجْلَنَّةُ " 
 ضعيف. إسناده # قال المحقق: 

و اأْلَْزَهِر َأمْحَُد ْبُن اأْلَْزَهِر، ان أَبُو اْلُمِغريَِة، ان حُمَمَُّد ْبُن  ٍل اْلب َزَّاُز، ان أَبُ ٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَل َأْخرَباََن أَبُو طَاهِ   -  7220
ُ َعلَ اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَ  َر  ْربَِعنَي َخْطَوًة ُغفِ ْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَاَد َمْكُفوفًا أَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َم ِمْن َذْنِبِه " َكَذا َوَجْدتُهُ يف َأْصِل ََسَاِعهِ   َلهُ َما تَ َقدَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسِم َعبْ   - 7221 َعْيُب ْبُن حُمَمٍَّد  اْلَمْنُصوِري ، ان شُ   ان أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ ُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد السَّرَّاُج، أ َوَحدَّ
ْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان حُمَمَُّد ْبُن طَ الذَّرَّاُع، ان حُمَمَُّد ْبُن َبْكٍر اْلَقِصرُي، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اأْلَْنَصاِري ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو  

ِبْشٍر، ان َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن الضَّحَّاِك، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك   اُن، ان َخْشنَاُم ْبنُ َمْنُصوِر ْبِن َهاِنٍئ اْلَقطَّ 
حُمَمَّدِ  َعْن  ْبِن    اأْلَْنَصاِري ،  َعْبِد هللِا  َعْن  اْلُمْنَكِدِر،  اْبِن  َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل  قَاَل:  َوَسلَّ ُعَمَر،  َعَلْيِه   ُ َمْكُفوفًا  َّللَّ قَاَد  َمْن  َم: " 

َم ِمْن َذنِْبِه "   َأْربَِعنَي َخْطَوًة َفَصاِعًدا َغَفَر هللاُ لَهُ َما تَ َقدَّ
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ان   نُ َد، أان ِإَْسَاِعيُل بْ َعْبِد اجْلَبَّاِر الس كَِّري ، بِب َْغَداَأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن ََيََْي ْبِن    -  7222
َعْن حُمَمَّدِ   ، الدَِّمْشِقي  ُعْرَوَة  ْبُن  َعِلي   اْلب َْلِخي ، ان  َساملٍِ  ْبُن  َأنَّ   ُسَلْيُم  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اْلُمْنَكِدِر،  َعَلْيِه ْبِن   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل   

 اَد َأْعَمى َأْربَِعنَي َخْطَوًة َوَجَبْت َلهُ اجْلَنَّةُ " لََّم قَاَل: " َمْن قَ َوسَ 
َلهُ ِإْسنَاُدهُ أَْيًضا َضِعيفٌ   َعِلي  ْبُن ُعْرَوَة َهَذا َضِعيٌف، َوَما قَ ب ْ

 ضعيف جدا. المحقق: إسناده  # قال
ُن حُمَمٍَّد اْلُقَرِشي ، ِِبَْرَو، ان يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَمْرَورُوِذي ، ان ْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم بْ  أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أان أَبُو إِ َأْخرَبانَ   -  7223

ْبُن َعِطيََّة الصَّفَّاُر، ان يُوُسُف  َمِنيٍع، ان  ْبُن  ْبنِ َأمْحَُد  أََنِس  ، َعْن  الت َّْيِمي  َعَلْيِه    َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ُسَلْيَماُن   ُ اَّللَّ
 َم: " َمْن قَاَد َأْعَمى َأْربَِعنَي َأْو ََخِْسنَي ِذرَاًعا َكاَنْت َلهُ َكِعْتِق رَقَ َبٍة " َوَسلَّ 

 يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة َهَذا َضِعيفٌ 
 ليس بالقوي.: إسناده # قال المحقق 

ْبُن يَ ْعُقوَب، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد،    ااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَ   و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيدِ َأْخرَباََن أَبُ   -  7227
َثِِن ِإْدرِيُس ْبُن ََيََْي، َعِن اْبِن َعبَّاٍس يَ ْعِِن عَ  َثِِن ُموسَ َحدَّ بَاِنَّ، َحدَّ : قَاَل َرُسوُل هللِا ى ْبُن َجرْبٍ، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَالَ ْبَد هللِا اْلِقت ْ

أَ صَ  يَ ْنُصْرهُ  فَ َلْم  يَ ْنُصَرهُ  َأْن  َعَلى  يَ ْقِدُر  َوُهَو  ُمْؤِمٌن  ِعْنَدهُ  أُِذلَّ  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ يَ ْوَم  لَّى  هللاُ  رُُءوِس َذلَّهُ  َعَلى  اْلِقيَاَمِة 
اِم َأْهِل النَّاِر، َوَمْن لَِبَس ِِبُْؤِمٍن لُْبَسًة أَْلَبَسهُ هللاُ ِمث َْلَها ِمْن لِبَاِس َأْهِل   ِمث َْلَها ِمْن طَعَ ْن َأَكَل ِِبُْؤِمٍن َأْكَلًة َأْطَعُمهُ هللاُ اْْلَاَلئِِق، َومَ 

 النَّاِر " 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن    -  7231 احْلَُسنْيِ  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  الشَّاِفِعي  َبْكٍر  أَبُو  أان  النَّاِبْشَراَن،  ََيََْي  أَبُو  َعْبُد    ِقُد،ان  ان  الز َبرْيِي ،  مَحَْزَة  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ان 
اِبْلَغْيِب َنَصَرهُ هللاُ يف الد   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َنَصَر  اْلَعزِيِز، َعْن مُحَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  نْ يَا  َأَخاهُ 

 َواآْلِخَرِة " 
يُو  َوَرَواهُ  أََنٍس،  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  مُحَْيٍد،  َعْن  الدَّرَاَوْرِدي ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َرَواهُ  ُعب َْيٍد، عَ َهَكَذا  ْبُن  َعْن ُنُس  احْلَُسنْيِ،  ِن 

  َمْوقُوفًا ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ 
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 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُ   -  7233 ْبنُ َأْخرَباََنهُ  اْلَكْعِب ، ان حُمَمَُّد  ْبُن حُمَمٍَّد  احْلَاِفُظ، ان َعْبُد هللِا  ْبُن   و َعْبِد هللِا  ُمَعاذُ  ْبُن ُعَمَر، ان  أَي وَب، أان َحْفُص 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُحَصنْيٍ، قَاَل: قَالَ ِن ْبِن َأيِب احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبنِ ٍذ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َعِن احْلَسَ ُمَعا  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اآْلِخَرِة " َمْن َنَصَر َأَخاهُ اِبْلَغْيِب َوُهَو َيْسَتِطيُع ُنْصَرتَهُ َنَصَرهُ هللاُ يف الد نْ يَا وَ 
 ت. رجاله ثقا# قال المحقق: إسناده 

 

، ان  ُن ِبْشَراَن، أان ِإَسَْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ   -  7234 اِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان حُمَمَُّد ْبُن غَاِلِب ْبِن َحْرٍب، ان َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَليْ ُس ْبُن ُعب َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمرَ َعْبُد احْلَِكيِم ْبُن َمْنُصوٍر، ان يُونُ  َمْن َنَصَر َأَخاهُ ِه َوَسلََّم قَاَل: "  اَن، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 اِبْلغَْيِب َوُهَو َيْسَتِطيُع َنْصَرُه، َنَصَرهُ هللاُ يف الد نْ يَا َواآْلِخَرِة " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َماُم أَبُو   ٍم، ان أَبُو َعاِصٍم، احْلََسُن ْبُن ُمْكرَ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، انرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَ َأخْ  - 7237 َوَحدَّثَ نَا اإْلِ
 اْلَبْصِري ، ان الضَّحَّاُك ْبُن الس َلِمي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ الطِّيِب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، أان أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل ْبُن جُنَْيٍد  

ُ َعلَ ٍد، ان ُعب َْيُد هللِا  خَمْلَ  ْيِه َوَسلََّم: " ْبُن َأيِب زاَِيٍد، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اِبْلَمِغيِب كَ مَ  َأِخيِه  أَ ْن َذبَّ َعْن حَلِْم   " يُ ْعِتَقهُ  َأْن  النَّ اَن َحقًّا َعَلى هللِا  ِمَن  يُ ْنِجَيهُ  َأيِب َعْبِد هللِا، َويف رَِوايَِة  ْي:  َلْفُظ َحِديِث  اِر، 

َماِم: ان َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َوقَاَل: " َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يَِقَيهُ مِ   َن النَّاِر " اإْلِ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه،   -  7238 اْلقَ   َأْخرَباََن  َبْكٍر  أَبُو  يُوُسَف، ان ُسْفيَاُن، َعْن أان  ْبُن يُوُسَف الس َلِمي ، ان حُمَمَُّد ْبُن  َأمْحَُد  طَّاُن، ان 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلمُ  ْبِن َحْنَطٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد هللاِ  ِن َحْيُث  ْؤِمُن َأُخو اْلُمْؤمِ  َصلَّى اَّللَّ

َعَتُه، َواْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ اْلُمْؤِمِن " َكَذا قَاَل الث َّْوِري    يَِغيُب ََيَْفظُهُ ِمْن َورَائِِه، َوَيُكف  َعْنهُ َضي ْ
 مرسل. ق: إسناده # قال المحق

 

مَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن اَنِفٍع أَبُو َجْعَفٍر، ان َعِلي  ْبُن احْلََسِن،  ِن اْلَبْصرِي ، ان حمَُ حْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو احْلَسَ َأْخرَباََن أَبُو ا  -  7242
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْؤمِ ان َسِعيٌد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  وَن، َوِإِن  ُنوَن بَ ْعُضُهْم لِب َْعٍض َنَصَحٌة ُمَواد  لَّى اَّللَّ

َمنَازُِْلُمْ اْفرَتََقتْ  اْجَتَمَعْت  َوِإِن  فَ ي ََتَجاَدلُوَن  َغَشَشٌة،  لِب َْعٍض  بَ ْعُضُهْم  واْلَفَجَرةُ  َوأَْبَداُنُْم،  َمنَازُِْلُْم  يف      " اإْلِْسنَاِد  َوأَْبَداُنُْم  َهَذا   
 َضْعفٌ 

 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس
 

قَالُوا: أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن   بُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، هللِا احْلَاِفُظ، َوأَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  -  7243
ْبِن مَ يَ ْعُقوَب، أان أَبُو ا اْلَولِيِد  اْلَعبَّاُس ْبُن  أَ ْلَفْضِل  َأيِب،  اْلَبرْيُوِت ، َأْخرَبَِن  أَبِيِه  ْخرَبَِن َعْبُد اْلوَ زِيٍد  اْلغَاِز، َعْن  هَّاِب ْبُن ِهَشاِم ْبِن 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإىَل ِذي ُسْلطَاٍن يف    " َمْن َكاَن َوْصَلًة أِلَِخيِه اْلُمْسِلمِ   ِهَشاٍم، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َلِغ ِبرٍّ، أَ  َراِط يَ ْوَم َدْحِض اأْلَْقَداِم "  ْو تَ ْيِسرِي َعِسرٍي أَ َمب ْ  َعانَهُ هللاُ َعَلى ِإَجازَِة الصِّ

َثِِن ِبِه عَ  لَِقيُت حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َفَحدَّ اَنِفٍع، َعنِ قَاَل: ُثَّ  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْن  اْبِن ُعَمَر، َعِن   َعَلْيِه  
 ِمث َْلهُ َوَسلََّم 

 ضعيف.. # قال المحقق: إسناده 
 

ب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب  مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن عُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  - 7244
اْلُمنَاِدي يُو   َداُوَد  َنْصِر ْبِن َحاِجٍب، َعْن َصْفَواَن ْبِن  أَبُو َجْعَفٍر، ان  ُمْسِلٍم، َعْن  اْلَعزِيِز ْبُن  ْبِن اْلُمَؤدِِّب، ان َعْبُد  ْبُن حُمَمَِّد  ُنُس 

بْ   ُسَلْيٍم، َعنْ  ِإىَل  َجاِبِر  َسائٌِل  قَاَم  قَاَل:  َعْبِد هللِا،  َوَسلَّمَ ِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فََأْعَرضَ النَِّبِّ َصلَّى  َفَسأَلَهُ  َعْنُه،     فََأْعَرَض  َسأََلهُ  َعْنُه، ُثَّ 
ُت َأْن َيْشَفَع  َأْن َيُكوَن ِمْن َحاَجيِت، َوَلِكْن َأرَدْ   فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما ُكْنَت تَ ْعِرُض َعِن السَّائِِل فَ َقاَل: " َما أَْعَرْضُت َعْنهُ ِإالَّ 

ي َْنظُْر  َجلَّ يف َحاَجِة اْلُمْسِلِم َما َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه، َوَمْن َسرَّهُ َأْن يَ ْعَلَم َما َمْنزِلَُتهُ ِعْنَد هللِا فَ ْل، فَِإنَّ هللاَ َعزَّ وَ َلهُ بَ ْعُضُكْم فَ يُ ْؤَجرَ 
 َد َحْيُث يُ ْنزِلُهُ ِمْن نَ ْفِسِه " ةُ هللِا ِعْنَدُه، فَِإنَّهُ يُ ْنِزُل اْلَعبْ َما َمْنزِلَ 
 به. ال بأس المحقق: إسناده  # قال

 

َخاِلٍد اأْلََسِدي ،   ُسْفيَاَن، ان َعْمُرو ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذاَن اْلب َْغَداِدي ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب ْبنُ   -  7246
طُوُف اِبْلَكْعَبِة، فَ َقاَم ِإلَْيِه رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َأاَب حُمَمٍَّد، اْذَهْب َمِعي اَل: َخَرَج احْلََسُن يَ ث َمايل ، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ، قَ أان أَبُو مَحَْزَة ال

مٍَّد،  فَ َقاَل: اَي َأاَب حمَُ   َحاِسٌد لِلرَُّجِل الَِّذي َذَهَب َمَعُه،َمَعُه، فَ َلمَّا َذَهَب قَاَم ِإلَْيِه رَُجلٌ يف َحاَجٍة ِإىَل ُفاَلٍن، َفرَتََك الطََّواَف َوَذَهَب 
َمَعُه؟ َوَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َأْذَهُب  احْلََسُن: وََكْيَف اَل  َلهُ  َمَعُه؟ قَاَل: فَ َقاَل  َوَذَهَبَت  َمْن  َعَلْيهِ تَ رَْكَت الطََّواَف   َوَسلََّم قَاَل: " 

اْلُمْسِلِم فَ ُقِضَيْت َحاَجُتهُ   َذَهَب يف َحاَجةٍ  اْكَتَسْبُت ِحجَّةً ُكِتَبْت له َحجًَّة وَ   أِلَِخيِه  ُعْمَرٌة فَ َقِد  َلهُ  يُ ْقَض ُكِتَبْت  مَلْ  َوِإْن  ُعْمَرًة، 
 َوُعْمَرًة َورََجْعُت ِإىَل طََوايف " 

 موضوع. # قال المحقق: إسناده 
 

َهَق، أ ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد الدَّاِمغَاِن  َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَدُ   -  7247 َعْبُد هللِا ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان َأمْحَُد   ان أَبُو َأمْحَدَ  نَزِيُل بَ ي ْ
َثِِن َأيِب، ْبُن زَْهَدَم يَ ْعِِن اْبَن احْلَاِرِث، حَ  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اأْلَْفَطِح، ان ََيََْي ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن ْبِن ُشَعْيٍب اْلَمَداِئِِن ، ِِبِْصَر، ان َأمحَْ  دَّ

أَ  أُمَّيِت َحاَجًة  َعْن  َمْن َقَضى أِلََحٍد ِمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َيُسرَّهُ َنِس   هِبَا فَ َقْد  يُرِيُد َأْن 
 هُ هللاُ اجْلَنََّة "  ْد َسرَّ هللاَ، َوَمْن َسرَّ هللاَ َأْدَخلَ َسرَِّن، َوَمْن َسرَِّن فَ قَ 

َها "  َماُم َأمْحَُد: " ُسُروُر هللِا تَ َعاىَل ُحْسُن قَ بُولِِه ِلطَاَعِة َعْبِدِه َواْرِتَضاُؤهُ ِإايَّ  قَاَل اإْلِ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدََّثِِن أَبُو اْلُمغَلِِّس    ْعَفٍر النَّْحِوي ، ان اْلب َْغَداِدي ، أان َعْبُد هللِا ْبُن جَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذانَ   -  7248
، َأنَّ َعِليَّ ْبَن  ْعُت َأيِب َيْذُكُر، َعْن َعاِبِد ْبِن رَ َعْبُد رَبِِّه ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْبِد اْلَمَلِك ْبِن ُقَداَمَة الن َمرْيِي ، قَاَل: َسَِ  حبَِرٍي بِيَعَة الن َمرْيِيِّ
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ثَُه، َعنِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َصلَّى َمَعهُ يف الْ   َحدَّ اْنطََلَق َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َمكََّة، َمْسِجِد الَِّذي َبنْيَ احْلَاِرِث ْبِن ُشَرْيٍح، أَنَّهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َواْلَمِديَنِة، فَ َقاَل َرُسولُ  و اْلُمْسِلِم، ِإَذا َلِقَيهُ رَدَّ َعَلْيِه ِمَن السَّاَلِم ِِبِْثِل َما َحيَّاهُ بِِه ِإنَّ اْلُمْسِلَم َأخُ   هللِا َصلَّى اَّللَّ

َعَتهُ َقْصَد الُه، َوِإَذا اْست َْنَصَرهُ َعَلى اأْلَْعَداءِ َأْو َأْحَسَن ِمْن َذِلَك، َوِإَذا َأْستَْأَمَرهُ َنَصَح لَ  َعَت َلُه، سَِّبيِل َيسََّرهُ َون َ  َنَصَرُه، َوِإَذا اْست َن ْ
اَي َرُسوَل  ُه، اَل مَيْن َُعهُ اْلَماُعوَن "، قَالُوا:َة َأَعارَ َوِإَذا اْست ََعارَهُ َأَحٌد َعَلى اْلَعُدوِّ َأَعارَُه، َوِإَذا اْست ََعارهُ َأَحٌد مَلْ يُِعْرهُ َوِإَذا اْست ََعارَهُ اجْلُبَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَماُعوُن يف احْلََجِر َواْلَماِء َواحْلَِديِد " قَالُوا: َوَأي  احْلَِديِد؟ قَاَل: "  َرُسوُل هللِا َصلَّى ا   هللِا: َوَما اْلَماُعوُن؟ قَالَ  َّللَّ
 " ْدُر ِمَن احلَِْجارَِة  لُوا: َفَما َهَذا احْلََجُر؟ قَاَل: " اْلقِ  اْلَفاِس الَِّذي َْتَْتِهنُوَن ِبِه "، قَا ِقْدُر الن َحاِس، َوَحِديدُ 

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

ْعَمِش، َعْن َأيِب ْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، ان َشرِيٌك، َعِن اأْلَ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ان أَبُو اأْلَْزَهِر، ان اأْلَ  - 7250
، بَاِنِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الدَّال  َعَلى َخرْيٍ َكَفاِعِلِه " َعْن َأيِب َمْسُعوٍد ا َعْمرٍو الشَّي ْ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  أْلَْنَصاِريِّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ُقوَب، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اْلَعْبِسي   اُس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، ان أَبُو اْلَعبَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  7251
ُن  َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ان َجْعَفُر بْ يِب َدارٍِم احْلَاِفُظ، اِبْلُكوفَِة، ان ِإب ْ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو َبْكِر ْبُن أَ   اْلُكويف ، ح

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكل  َمْعُروفٍ َعْوٍن، َعْن طَْلَحةَ  اُل     ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َصَدَقٌة، والدَّ
 ِإغَاثََة اللْهَفاِن "  َعَلى اْْلرَْيِ َكَفاِعِلِه، َوهللاُ َيُِب  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصمِّ قَاَل: قَاَل َرسُ َويف َحِديِث اأْلَ   وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْمرٍو ُعثْ   -  7252 احْلُسَ َأْخرَباََن  بِب َْغَداَد، ان  َأمْحََد،  الرَّبِيِع، ان َعلِ َماُن ْبُن  ْبُن  نْيُ ْبُن مُحَْيِد ْبِن  ي  
أَبُ  َأيِب هَبَْراَم  اْلَعطَّاُر، ان اْبُن  َفَة  َعَلْيِه َوَسلَّ   و ُجَحي ْ  ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، َعِن  َم قَاَل: " َكرميََة، َعِن 

 نَ َفَع النَّاَس " َوَخرْيُ النَّاِس َمْن رْيَ ِفيَمْن اَل َيََْلُف َواَل يُ ْؤَلُف،  اْلُمْؤِمُن َمْألُوٌف، َواَل خَ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن ُعب َْيُد  ُن يُوُنَس، ان َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكاَل َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد بْ   - 7253 يِب ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُخلُ ارِِع، َعْن ِهَشاِم ْبنِ هللِا ْبُن اْلوَ  َقاِن   ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هللاُ  فَأَمَّ َيُِب  ُهَما  َغُضُهَما هللاُ،  يَ ب ْ َوُخُلَقاِن  فالسَّخَ ،  َيُِب  ُهَما هللاُ:  اللََّذاِن  َوأَ ا  َوالسََّماَحُة،  اْْلُُلِق  اءُ  َفُسوءُ  َغُضُهَما هللاُ  يَ ب ْ اللََّذاِن  مَّا 

 لنَّاِس " َواْلُبْخُل، َوِإَذا َأرَاَد هللاُ بَِعْبٍد َخرْيًا اْست َْعَمَلهُ َعَلى َقَضاِء َحَواِئِج ا
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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احْلَاِفظُ   -  7254 هللِا  َعْبِد  أَبُو  عَ َأْخرَباََن  َوأَبُو  ِقَراَءًة،  هللِا ،  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ان  قَااَل:  ِإْماَلًء،  الس َلِمي   الرَّمْحَِن  ْبِد 
يِصي ، ان اْلَولِي ان َأمحَْ  ْبِد الرَِّحيِم اأْلَْصب ََهاِن ،الصَّفَّاُر، ان أَبُو َسِعيٍد ِعْمَراُن ْبُن عَ  ، َعِن ُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن  ُد ْبُن ََيََْي اْلِمصِّ اأْلَْوزَاِعيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمنْ  َأْسب ََغَها   َعْبٍد أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِه نِْعَمًة فَ اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ئًا ِمْن َحَواِئجِ  َعَلْيِه ِإالَّ َجَعَل إِلَْيهِ   النَّاِس، فَِإْن َترَبََّم هِبِْم فَ َقْد َعرََّض تِْلَك النِّْعَمَة لِلزََّواِل "   َشي ْ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو َعبْ   -  7256 احْلََسِن َأمحَْ َأْخرَباََن  أَبُو  ْبنِ ِد هللِا احْلَاِفُظ، ان  ْبِن َسْهِل  ْبُن حُمَمَِّد  َنْصٍر َوْيِه اْلُمزَكِّي، وَ َسْهلَ   ُد  أَبُو  ان  أاََن َسأَْلتُهُ 
َثِِن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم،   َبٍل، َحدَّ ، َعْن َعْبَدَة ْبِن َأيِب َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َنْصٍر اللَّبَّاُد، ان َأمْحَُد ْبُن َحن ْ  لُبَابََة، َعِن اْبِن َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َّللَِِّ أَق َْواًما اْخَتصَُّهْم اِبلنَِّعِم ِلَمنَاِفِع اْلِعبَاِد، َويُِقر َها ِفيِهْم  َل َرُسوُل هللِا َصلَّىُعَمَر، قَاَل: قَا َذا  َما بََذلُوَها، فَإِ اَّللَّ
ُهْم َوَحوَّْلََ   ا ِإىَل َغرْيِِهْم " َمن َُعوَها نَ َزَعَها َعن ْ

 
ان َجدِّي َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َنْصٍر،   -لَْفظًا ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه    -اِفُظ، ان أَبُو احْلََسِن ْبُن َهاِنٍئ،  أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   َوَأْخرَبانَ   - 7257

، َعْن َعْبَدَة، َعْن اَنِفٍع، َعنِ  ِمث َْلُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: ان اأْلَوْ َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ  ا رُِوَي َعْن َأيِب ُمِطيٍع ُمَعاِويََة ْبِن اْبِن ُعَمَر، َوَهَكذَ   زَاِعي 
، َعِن اأْلَ  ، َوَأيِب ُعْثَماَن َعْبِد هللِا ْبِن زَْيٍد احْلِْمِصيِّ اْلَكْلِبِّ ، َوَقْد ِقيَل يف رَِوايَِة َأيِب ُحِليٍّ الشَّاِميِّ ، َعْن   ْوزَاِعيِّ ُمِطيٍع، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

 اْبِن ُعَمرَ َة، َعْن اَنِفٍع، َعِن َعْبدَ 
 فيه شخيخ الحاكم وشيخ شيخه لم اعرفهما والحديث حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

 اْلِكاَليِب ،   ْبُن ُسْفيَاَن، ان َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان احْلََسنُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسنُ   -  7258
ابْ  ُعاَلثََة،ان  أَي    ُن  ان  ِِبَكََّة،  اُد الص ويف ،  احْلَدَّ حُمَمٍَّد  ْبُن  بَُكرْيُ  ان  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  ْبُن  حُمَمَُّد  بْ َوَأْخرَباََن  اْلَعَريِب ، ان وُب  هللِا  َعْبِد  ُن 

ُعاَلثََة، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َماِلِك ْبِن َعاِمٍر، َعْن  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن   احْلَُصنْيِ اْلُعَقْيِلي ، ان حُمَمَُّد  َعْمُرو ْبنُ 
َفَمْن مَلْ ََيِْمْل  نَةُ النَّاِس َعَلْيِه،ةُ هللِا َعَلى َعْبٍد ِإالَّ َكثُ َرْت َمُؤو  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َعظَُمْت نِْعمَ ُمَعاٍذ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 تِْلَك النِّْعَمَة لِلزََّواِل "،  َويف رَِوايَِة احْلََسِن: " َفَمْن مَلْ ََيَْتِمْل َمُؤونََة النَّاِس فَ َقْد َعرَّضَ  -تِْلَك اْلَمُؤونََة َعَلى نَ ْفِسِه "  
نَاهُ إِ بُو َعْبِد هللِا: َهَذا َحِديٌث اَل َأْعَلمُ قَاَل أَ   الَّ ِبِِْسنَاِدِه، َوَهَذا اْلَكاَلُم َمْشُهوٌر، َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن ِعيَاضٍ  َأانَّ َكت َب ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو َصاِلٍح َعْبُد ِعيَل الس َلِمي ، ان  أَبُو ِإَْسَا  ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ان  ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان أَبُو َسْهلِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ    -  7262
َثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا هللِا ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "    ُ ُأِحب هُ  ِإنَّ َداُوَد َعَلْيِه  َصلَّى اَّللَّ ِإلَْيِك؟  ، َأي  ِعبَاِدَك َأَحب   َعزَّ َوَجلَّ: اَي َربِّ السَّاَلُم قَاَل ِفيِه َياطُب رَبَّهُ 
نَِّميَمِة، تَ ُزوُل اجْلِبَاُل ًءا، َواَل مَيِْشي اِبلاْلَكفَّنْيِ، اَل َيَِْت ِإىَل َأَحٍد ُسو   ِعبَاِدي ِإيَلَّ نَِقي  اْلَقْلِب، نَِقي    حِبُبَِّك، قَاَل: اَي َداُوُد، َأَحب  

لَت َعْ  ِإنََّك   ، َربِّ اَي  قَاَل:  ِعبَاِدي،  ِإىَل  َوَحب ََّبِِن  َيُِب ِِن،  َمْن  َوَأَحبَّ  َوَأَحبَِِّن  يَ ُزوُل،  َيُِب  َواَل  َمْن  َوُأِحب   ُأِحب َك  َأّنِ  َفَكْيَف َلُم  َك، 
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لَْيَس ِمْن َعْبٍد يُِعنُي َمظْلُوًما َأْو مَيِْشي َمَعهُ يف َمظَْلَمِتهِ قَاَل: ذَكِّْرُهْم ِِبايَ ُأَحبُِّبَك ِإىَل ِعبَاِدَك؟     ِت وِِباَلِئي َونَ ْعَماِئي، اَي َداُوُد، إِنَّهُ 
 َدَمْيِه يَ ْوَم تَِزل  اأْلَْقَداُم " ِإالَّ أَثْ َبت  قَ 

 منقطع.المحقق: إسناده  # قال
 

 ْبُن  اِفُظ، ان أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن اْلَفْضِل السَّاِمِري ، ان احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة اْلَعْبِدي ، َحدََّثِِن َعِلي  أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  َأْخرَبانَ  - 7263
اأْلَ ََثِبٍت اجلَْ  اْبِن ُعَمَر،َزِري ، َعْن َجْعَفِر ْبِن َمْيَسَرَة  ، َعْن أَبِيِه، َعِن  َعَلْيِه َوَأيِب ُهَريْ َرَة، قَ   ْشَجِعيِّ  ُ ْعنَا َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ااَل: َسَِ

، َوُيَصل وَن َعَلْيِه، ِإْن َكاَن  هُ هللاُ ِِبَْمَسِة آاَلِف َمِلٍك يَْدَعونَ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َمَشى يف َحاَجِة َأِخيِه اْلُمْسِلِم َحّتَّ يُِتمََّها لَهُ َأظَلَّ 
َوإِ َصبَاحً  مُيِْسَي،  ِإالَّ حُ ا َحّتَّ  َقَدًما  َيَضُع  َواَل  َحَسَنًة،  هِبَا  لَهُ  ِإالَّ ُكِتَبْت  َقَدًما  يَ ْرَفُع  َواَل  ُيْصِبَح،  َمَساًء َحّتَّ  هِبَا ْن َكاَن  َعْنهُ  طَّ 

 يَئٌة "  َخطِ 
 َحِديٌث ُمْنَكرٌ َجْعَفُر ْبُن َمْيَسَرَة َضِعيٌف، َوَهَذا  َوقَاَل َمرًَّة ُأْخَرى: َسيَِّئٌة،

 ضعيف. المحقق: إسناده # قال 
 

 َأيِب ََيََْي اْْلَفَّاِف، أان َغسَّاُن ْبنُ َأُخو    َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّْد آاَبِدي ، ان أَبُو َداُوَد اْْلَفَّاُف،  -  7264
ُ  الصََّمِد اْلَعمِّي  اْلَفْضِل، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبدِ  ، َعْن زاَِيِد ْبِن َأيِب َحسَّاٍن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
تَاِن  ْغِفَرًة، َواِحَدٌة ِفيَها َصاَلُح َأْمرِهِ فًا َكَتَب هللاُ َلهُ َثاَلًَث َوَسْبِعنَي مَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأغَاَث َمْلُهو  ُعوَن َلهُ َدرََجاٌت   ُكلِِّه، َوثِن ْ َوَسب ْ

 يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 
 ُد ْبُن َأيِب َحسَّانٍ قَاَل َأمْحَُد: وََكَذِلَك َرَواهُ ُمْسِلُم ْبُن الصَّْلِت، َعْن زاَِيٍد، َوتَ َفرََّد ِبِه: زايَ 

 واه جدا.  # قال المحقق: إسناده
 

، ان َعْبُد اْلَمالِيِِن ، أان أَ   َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  7265 بُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ اْلُعَمِري ، ان ُمَعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ
أَبُو ُعب َْيَدةَ  أَنَ اْلُمْؤِمِن  َأيِب َحسَّاَن، ان  ْبِن  َنَما َرُسوُل هللاِ ، َعْن زاَِيِد  بَ ي ْ ْبُن َماِلٍك، قَاَل:  َعلَ ُس   ُ يَ ْوٍم يف  َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم َذاَت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَ   ِمْن ََمِْلِسِه اَجٌة، فَ َلْم يَِْد َمَساغًا، فَ َقاَم رَُجلٌ َجَاَعٍة ِمْن َأْصَحابِِه، ِإْذ َجاَءِت اْمَرَأٌة َْلَا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حِبَاَجِتَها ُثَّ اْنَصَرَفْت، فَ َقالَ َتَكلَِّمي حِبَاَجِتِك  فَ َقاَل َْلَا: " َهُلمَّ    "، فَ َقاَمْت يف َمَقاِمِه َفَكلََّمْت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َنكَ َرُسوُل هللِا َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهْل بَ ي ْ ن ََها قَ َرابٌَة؟ " قَاَل: اَل، قَالَ ى اَّللَّ اَل: اَل، قَاَل: " فَ َرمِحْت ََها؟ " : " فَ َعَرف ْت ََها؟ " قَ  َوبَ ي ْ
 قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: " َرمِحََك هللاُ َكَما َرمِحْت ََها "  

 ِة َأْهِل الدِّينِ اهُ يف اَبِب ُمَقارِبَ اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، فَ ُقْلنَ َمْعنَاهُ َعْبُد هللِا ْبُن ُهَذْيٍل، َعِن  َوَقْد َرَوى تَ َفرََّد بِِه: زاَِيُد ْبُن أََنٍس،
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

الصََّمِد الدَِّمْشِقي ، ان  َصم ، ان يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف آَخرِيَن قَالُوا: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ  - 7266
ٍك، ، ان َعْبُد الصََّمِد ْبُن اْلُعاَل السَّاِمي ، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َمالِ  َصاِلٍح، ان اْلَولِيدُ َصْفَواُن ْبنُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: قَاَل َرسُ   يف َغرْيِِه " ِإيَلَّ ِمْن ََخَْسٍة  : " َلِدْرَهٌم أُْعِطيِه يف َعْقٍل َأَحب  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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، أَنَّهُ قَاَل: " أَلَْن أُْعِطَي ِدْرَِهَنْيِ يف اَنئَِبٍة َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن أَ   َتَصدََّق ِِبَْمَسٍة " ْن أَ َورُِوَي يف َمْعنَاُه، َعِن الشَّْعِبِّ
 ليس بالقوي. # قال المحقق: إسناده

 

َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم،   اَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، انُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ َأْخرَباََن َعِلي  بْ   - 7269 ِْمِذي ، َحدَّ أَبُو ِإَْسَاِعيَل الرتِّ
َثِِن َعْمُرو ْبنُ  ، َحدَّ اُش ْبُن ُمْؤِنٍس، َأنَّ َأاَب احْلََسِن َّنَْراَن ِد، ان َعاِمٌر، ان َعيَّ ان الز َبرْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَولِي  احْلَاِرِث، ان َعْبُد هللِا ْبُن َساملٍِ

ْبَن ُشَرْحِبيَل   َأْوَس  َأنَّ  ثَُه،  اْلَمْجَمِع    -الرََّحِبَّ َحدَّ َبِِن  أَ   -َأَحَد  ثَهُ  ُ عَ َحدَّ َع َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َمْن نَّهُ َسَِ يَ ُقوُل: "  َلْيِه َوَسلََّم 
 ُهَو يَ ْعَلُم أَنَّهُ ظَاملٌ فَ َقْد َخَرَج ِمَن اإْلِْساَلِم "  ظَاملٍِ يُ َقّوِيِه وَ َمَشى َمعَ 

ُتهُ َصِحيٌح اَل َشكَّ فِ   ُشَرْحِبيُل ْبُن َأْوسٍ  يِه، َوقَاَل َجرِيُر ْبُن ُعْثَماَن َمرًَّة:مَلْ يُ ْثِبْت َشْيُخنَا ِإْسنَاَدُه، َوُهَو َكَما َكت َب ْ
 ال بأس به. ده # قال المحقق: إسنا

 

بََة َعْبُد اْلَمَلِك السَّمَّاِك، ان أَبُو ِقاَل   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْْلَاِِشِي ، ان ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبنِ   -  7271
ْقِط، قَ ََي ْبُن مَحَّاٍد، ان رََجاٌء أَبُو ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد، ان َيَْ  ،   َصاِحُب السِّ ْعُت ََيََْي ْبَن َأيِب َكِثرٍي َُيَدُِّث، َعْن أَي وَب السَّْختِيَاِنِّ اَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسُ  ُهْم أَ   وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  نَّهُ َشاِهٌد، َولَْيسَ " َمْن َمَشى َمَع قَ ْوٍم يَ َرى ِمن ْ
ٌر، َوِسبَابُهُ ُفُسوٌق اُل اْلُمْؤِمِن ُكفْ ِبَشاِهٍد فَ ُهَو َشاِهُد زُوٍر، َوَمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمٍة ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكاَن يف َسَخِط هللِا َحّتَّ يَ ْنزَِع، َوِقتَ 

 " 
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا

 

ٍم،  ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -  7272 ، ان احْلََسُن ْبُن َسالَّ ، أان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن اْْلَُراَساِنِّ
ُ َعَلْيِه يِه، قَاَل: قَاَل َرُسو ِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِ ى، ان ِإْسَرائِيُل، َعْن َِسَاٍك، َعْن َعبْ ان ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموسَ  ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم: " َمْن َأَعاَن قَ ْوًما َعَلى ظُْلٍم فَ ُهَو َكاْلَبِعرِي اْلُمرَتَدِّي، فَ ُهَو يَ ْنزُِع ِبَذنَِبِه " 
 حسن.قال المحقق: إسناده # 

 

أَ   َأْخرَبانَ   -  7273 ْبُن  َعِلي   اْلُمْقرُِئ  احْلََسِن  اإْلِْسَفرَ أَبُو  َعِليٍّ  ْبِن  يِب  ْبُن غَاِلِب  حُمَمَُّد  يُوُسَف، ان  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  ايِيِِن ، ان 
ْبُن حُمَمٍَّد، ْبُن جَِيٍل، ان ُعَمارَةُ  َأمْحَُد  اْبَن َعْمرٍو    -َعْن حُمَمٍَّد،    َحْرٍب، ان  َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   -َأظُن هُ  ، قَاَل: ُسِئَل  َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأي  اأْلَْعَماِل أَْفَضُل؟ قَاَل: " َأْن تُْدِخَل َعَلى َأِخيَك اْلُمْسِلِم ُسُرورً   َرُسولُ  هُ َديْ نًا، أَْو ا أَْو تَ ْقِضي َعنْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
ًزا "    ُتْطِعَمهُ ُخب ْ

ْبُن ُشَجاٍع، َعنْ وََكذَ  اْلَولِيُد  َرَواهُ  ْبِن حُمَمَّدٍ   ِلَك  احْلَِديُث َشاِهٌد َعمَّاِر  َوَهَذا  َنظٌَر،  ِفيِه  ْبُن حُمَمٍَّد  ْبِن َعْمرٍو، َوَعمَّاُر  ، َعْن حُمَمَِّد 
 ُمْرَسلٌ 

 ف وشيخ شيخه والحديث حسن بشواهده. لم أعرف شيخ المؤل# قال المحقق: إسناده 
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وَ أَ   -  7274 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَقاِضي،ْخرَباََن  َبْكٍر  ْبِن   أَبُو  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ان  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل: 
، َعْن سُ  َنَة، َعِن اْبِن اْلُمْنكَ َعفَّاَن، ان احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفي  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِدِر، يَ ْرفَ ْعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اْفيَاَن ْبِن ُعي َي ْ َم، قَاَل: " َّللَّ

ًة " قَاَل ُسْفيَاُن: َوِقيَل اِلْبِن   ُكْربَ ِمْن أَْفَضِل اْلَعَمِل ِإْدَخاُل الس ُروِر َعَلى اْلُمْؤِمِن: يَ ْقِضي َعْنهُ َديْ نًا، يَ ْقِضي َلهُ َحاَجًة، يُ ن َفُِّس َعْنهُ 
ْفَضاُل َعلَ َكِدِر: َما بَِقَي ِمَّا ُيْست ََلذ ؟ قَااْلُمنْ   ى اإْلِْخَواِن " َل: " اإْلِ

 حسن والحديث مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

اٍد، ان َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك،  ُعب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، ان نُ َعْيُم ْبُن مَحَّ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان  - 7275
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعبْيُد هللِا ْبُن َموْ   ان ُ َعَلْيِه  َهٍب، َعْن َماِلِك ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َحارِثََة اأْلَْنَصارِيِّ ى اَّللَّ
 َوابُهُ " ِقيَاَمِة ُهَو ِفيِه ث َ َرى َلهُ َأْجُرهُ َحّتَّ َيَِْتَ يَ ْوَم الْ َسلََّم: " َمْن يَ ْغَش َحقًّا بِِلَسانِِه جَ وَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان احْلََسُن ْبُن اِمٍد َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا النَّاِشِكي  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف التَّارِيِخ، أان حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح، ان أَبُو حَ  - 7276
اْلمُ  اْبُن  ان  َعْبُد هللاِ ِعيَسى،  ان  قَاَل بَاَرِك،  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن   ، اأْلَْنَصاِريِّ َحارِثََة  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َماِلِك  َعْن  َمْوَهٍب،  ْبُن   

  ُ هُ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة، ُثَّ يُرِيِه هللاُ  ْجِرَي َعَلْيِه َأْجرُ ى بِِلَسانِِه َحقًّا يُ ْعَمَل بِِه ِإالَّ أُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن رَُجٍل يَ ْغشَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  ثَ َوابَهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "

 ب َْيُد هللِا ْبُن َمْوَهٍب، َوهللاُ َأْعَلمُ قُ ْلُت: يف ِكتَاٍب َعْبُد هللِا ْبُن َمْوَهٍب َوالصََّواُب: عُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ِري ،   احْلَاِفُظ، ان َخَلُف ْبُن حُمَمٍَّد اْلُبَخاِري ، ان َصاِلُح ْبُن حُمَمٍَّد احْلَاِفُظ، ان َمْرَواُن ْبُن َجْعَفٍر السَّمُ اَن أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخربََ   - 7277
ِن، َعْن ََسَُرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل زَاَذاَن، َعِن احْلَسَ   ُمْستَِلُم ْبُن َسِعيٍد، ان َمْنُصوُر ْبنُ ان الْ   -ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب اِبْلُكوفَِة    ِمْن َوَلدِ   -

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفَضُل الصََّدقَِة َصَدقَةُ اللَِّساِن " قَالُوا: اَي َرُسولَ  الشََّفاَعةُ يُ َفك   هللِا، َوَما َصَدقَةُ اللَِّساِن؟ قَاَل: "    هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُم، وَ هِبَا اأْلَِسرُي، وَيُْ   َيْرِي هِبَا اْلَمْعُروُف، َواإْلِْحَساُن ِإىَل اأْلَِخ اْلُمْسِلِم "  َقُن هِبَا الدَّ

، َعْن َمْرَوانَ   ْبِن َجْعَفٍر، َوَقدْ  وََكَذِلَك رُِوَي َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي الذ ْهِليِّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن ُمْسِلٍم التَِّميِمي ، ان     ْبِن َُمَاِلٍد اْلَبَجِلي  اِبْلُكوفَِة، ان ُمْسِلمُ اِلُد ْبُن َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َمَُ   -  7278
َمْرَوانُ  ان  ْضَرِمي ،  ااحلَْ َهاِنٍئ  ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر، ان  ْبُن  يَزِيَد، عَ   ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن   ، ْبِن سَ لطَّاِئي  اْلُمْستَِلِم  َعِن ِن  َبْكٍر،  َأيِب  َعْن  ِعيٍد، 

 َيْدَفُع َعْنهُ اْلَكرِيَهَة " احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب َفذََكَرهُ َمْرفُوًعا، َوقَاَل: " ِإىَل َأِخيَك اْلُمْسِلِم " َوزَاَد: " وَ 
 ضعيف جدا. إسناده  # قال المحقق:
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، ان أَبُو الرَّبِيِع، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبنِ َوَأْخرَباََن عَ   -  7279  َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ
" أَْفَضُل الصََّدقَِة الشََّفاَعُة، هِبَا   َعَلْيِه َوَسلََّم:ٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْندُ َأيِب َبْكٍر اْْلَُذيلِّ 
 يُ َفك  اأْلَِسرُي " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان أَبُو  َلْيَماَن اْلَواِسِطي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن سُ   اِفُظ، ان حُمَمَّدُ  أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان  -  7280
ُ اِبٍر قَاَِهَّاٍم يَ ْعِِن اْبَن َأيِب بَْدٍر، ان اْلُمِغريَةُ ْبُن ِسْقاَلٍب، َعْن َمْعِقِل ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن َعْمرٍو، َعْن جَ  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يُ تَاَبْع َعَلْيِه، َواَل َأْعَلُم َرَوى َعْنهُ َغرْيَ ِمْن قَ ْوٍل " قَاَل أَ   ِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َصَدَقٍة أَْفَضلَ َعَليْ  : " َمْعِقُل ْبُن ُعب َْيِد هللِا مَلْ  بُو َعِليٍّ
َعْن َرُسوِل هللِا   َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،   ْبُن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر،ِنٌّ اَل أبََْس ِبِه "، َوَرَوى إِبْ َراِهيمُ اْلُمِغريَِة ْبِن ِسْقاَلٍب، َوُهَو َحرَّا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل   َصلَّى اَّللَّ
 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 

 

، ان َعِلي  ْبُن ِإَْسَاِعيَل بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، أان أَ   -  7281 ان ِفْهُر َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر،  الصَّفَّاُر اْلب َْغَداِدي ، ان    ِن يُوُنسَ بُو َعِليٍّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َصَدَقٍة    ى اَّللَُّ ْبُن زاَِيٍد، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ 

 احْلَقِّ "  بَّ ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَ ْوِل َأحَ 
ُ َعَلْيِه َوسَ َوِقيَل َعنْ  : َولَْيَس لََّم، قَاَل أَبُو عَ  ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاُووٍس، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِليٍّ
 ِِبَْحُفوظٍ 

 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ
أَبُو َعبْ   -  7282 أَبُو َعلِ َأْخرَباََنهُ  َأيِب ِد هللِا، أان  ْبُن ِعيَسى ْبِن  احْلَاِفُظ، ان حُمَمَُّد  ْبِن َصاِلٍح  ِبْشِر  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  ، ان َعْبُد هللِا  يٍّ

 اِهيُم ْبُن يَزِيَد، َفذََكَرهُ ُن زاَِيٍد الرَّقِّي ، ِِبِْصَر، ان إِبْ رَ ُموَسى اأْلَْنطَاِكي ، ان ََيََْي بْ 
 واه جدا. ق: إسناده # قال المحق

 

،  ُد ْبُن ِعْمرَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ان َأمحَْ   -  7283 اَن اأْلَْخَنِسي 
ْعُت أاََب بَ  ، َعنْ ْكِر ْبَن َعيَّاٍش َُيَدُِّث، َعْن ُسَلْيمَ قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َكاَن   اَن الت َّْيِميِّ أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َأْهَل اجْلَنَّةِ  ِف   الرَُّجِل ِمْن ُصُفو الرَُّجُل ِمْن ُصُفوِف َأْهِل النَّاِر ِإىَل   فَِإَذا َأْهُل النَّاِر ُصُفوفًا، فَ ي َْنظُرُ ُصُفوفًا،    يَ ْوُم اْلِقيَاَمِة َجََع هللاُ 
نْ يَا َمْعُروفًا؟ قَاَل:  ِإنَّ َهَذا اْصطََنَع يل يف  فَ ي َُقوُل: اللُهمَّ   َأْهِل اجْلَنَِّة، فَ ي َُقوُل َلُه: اَي ُفاَلُن، َأمَّا َتْذُكُر يَ ْوَم اْصطَن َْعُت إِلَْيَك يف الد 

بِيَ الد نْ يَا   َلُه: ُخْذ  اجلَْ َمْعُروفًا، قَاَل: فَ يُ َقاُل  َعَلْيِه ِدِه فََأْدِخْلهُ   ُ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأّنِ َسَِ َأْشَهُد  أََنٌس:  ِبَرمْحَِة هللِا " قَاَل  نََّة 
 َوَسلََّم يَ ُقولُُه، " 

بِِه: َأمحَْ  ْبُن ِعْمَراَن اأْلَْخَنِسي  َهَذا، عَ تَ َفرََّد  َوُهَو هبَِ ُد  َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش،  َأيِب  ُمْنكَ ْن  اإْلِْسنَاِد  التَّارِيِخ يف  َذا  ٌر " َوذََكَر اْلُبَخاِري  يف 
 َعيَّاٍش، فَ ُيْشِبهُ َأْن َيُكوَن : ُمْنَكُر احْلَِديِث، َعْن َأيِب َبْكِر ْبنِ اْلُمَحمَِّديَن: حُمَمََّد ْبَن ِعْمَراَن اأْلَْخَنِسيَّ، َكانُوا بِب َْغَداَد يَ َتَكلَُّموَن ِفيهِ 
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َأرَاَد، َهَذا غَ اْلُبخَ  ْبِن ِعْمَراَن اأْلَخْ اِري   َأمْحََد  احْلَِديَث َعْن  اْلب َْغَداِدي ، َرَواَي َهَذا  َوأاََب قَِبيَصَة  َعاِنَّ،  َأنَّ الصَّن ْ بْ رْيَ  َوَأمْحَُد   ، ُن َنِسيِّ
 يٍّ َوَغرْيُُه، َوهللاُ َأْعَلمُ ِعْمَراَن ثَِقٌة ِفيَما زََعَم اْبُن َعدِ 

 واه جدا. حقق: إسناده # قال الم
 

ِبٍر، قَااَل: ان َحَسُن  ْضِل ْبِن َجاَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان َْتْتَاٌم، َوحُمَمَُّد ْبُن اْلفَ   -  7301
ٌد، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َأمْحََد اأْلَْصب ََهاِنِّ احْلَاِفِظ، أان أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ِل، ان أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، َوَأْخربََ ْبُن َعْبِد اأْلَوَّ 

،   ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز،  َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن، بِب َْغَداَد، ان َعْبُد هللاِ  ْعُت أاََب خَ ان َأمْحَُد ْبُن ِعْمَراَن اأْلَْخَنِسي  اِلٍد اأْلَمْحََر، قَاَل: َسَِ
ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَالَ  أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا  ْبِن السَّاِئِب، َعْن  َأيِب َخاِلٍد، َعْن َعطَاِء  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َعَلْيِه   َعْن   ُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يَ ْعَمْل  َوَسلَّ  َوَمْن  اْْلرَْيُ َكِثرٌي،   " "َم:  قَِليٌل  حَ   ِبِه  َعطَاٍء َلْفُظ  َعْن  َخاِلٍد،  َأيِب  ْبَن  ِإَْسَاِعيَل  ْعُت  َسَِ َجاِبٍر:  اْبُن  قَاَل  َْتْتَاٍم،  ِديِث 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ احْلَِديَث، َوقَاَل اأْلَْخَنُس: َعْن َرُسوِل هللِا   َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. قق: إسناده # قال المح
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 بِ الْإمِيَانِ، وَهُوَ بَابُ الْحَيَاءِ بِفُصُولِهِ وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَ الر ابِعُ 
 

 

بُِّح ْبُن َحاتٍِ اْلُعْكِلي ، ان  َسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان ُمسَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِرُئ، أان احلَْ  - 7312
ْبُن َعْبدِ   َعْبدُ  َمْدِحِه، ُثَّ قَاَل: ان ُهَشْيٌم، َعْن مَ اجْلَبَّاِر  َوَأْكثَ َر يف  َفَمَدَحهُ  احْلَيَاَء  اْلَمْأُموُن َوذََكَر  ْنُصوٍر، َعِن  هللِا، قَاَل: َخَطَب 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْكَرَة قَااَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ، َوَأيِب بَ احْلَسَ  َم: " احْلَيَاءُ ِمَن اإْلِميَاِن، َواإْلِميَاُن يف اجْلَنَِّة،  َّللَّ
 َواْلَبَذاءُ ِمَن اجْلََفاِء، َواجْلََفاءُ يف النَّاِر " 

 ه من لم أعرفه. في # قال المحقق: إسناده 
 

، حَجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب  ِليِّ ْبُن َشاَذاَن، أان َعْبُد هللِا ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  7313 َوَأْخرَباََن أَبُو   ْبُن ُسْفيَاَن، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ
ِبْشٍر، ان ْلُمت َوَكِِّل، ان أَبُو ِبْشٍر َبْكُر ْبُن  حْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ان حُمَمَُّد ْبُن ا احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان ا

َثِِن ِإاَيُس ْبُن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، فَ َعْبِد احلَْ  يَاَء، فَ َقاَل: احْلَيَاءُ  ذََكَر ِعْنَدهُ احلَْ ِميِد ْبُن َسوَّاٍر، َحدَّ
اإْلِميَاِن، الدِّيُن ُكل هُ   ِمَن  بَْل ُهَو  َعَلْيِه َوَسلََّم ، فَ َقاَل ِإاَيٌس: َحدَّ فَ َقاَل ُعَمُر:   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأيِب، َعْن َجدِّي قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد  َثِِن 

فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللاِ  احْلَيَاءُ  النَِّب  َفذُِكَر ِعْنَدهُ  الدِّيِن؟ فَ َقاَل  ِمَن  بَ  احْلَيَاءُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ هُ " ُثَّ قَاَل ْل ُهَو الدِّيُن ُكل   َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ احْلَيَاَء َواْلَعَفاَف َواْلِعيَّ  ُنَّ  -َواْلَعَمِل  َعِن اللَِّساِن اَل َعِن اْلَقْلِب  -َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ يُزِْدَن   ِمَن اإْلِميَاِن، َوِإنَّ

ِمَن   َويُ ْنِقْصَن  اآْلِخَرِة  َوَما يُزِدْ يف  نْ يَا،  النَِّفاِق،  الد  ِمَن  َواْلَبَذاَء  َواْلُفْحَش  نْ يَا، َوِإنَّ الش حَّ  الد  ِمَن  يُ ْنِقْصَن  اآْلِخَرِة َأْكثَ ُر ِمَّا  َن يف 
ُنَّ يَزِْدَن يف  نْ يَا، َويُ ْنِقْصَن ِمَن اآْلِخَرِة،  َوِإنَّ نْ يَا َأْكثَ ُر ِمَّ  الد  نْ يَا " قَاَل ِإاَيٌس: " أََمَرِن ُعَمُر ْبُن ا يَزِْدَن يف الد  َوَما يُ ْنِقْصَن ِمَن الد 

تُ َها َعَلْيِه َفَكت َب ََها ِِبَطِِّه ُثَّ َصلَّى بِنَا الظ ْهَر َوالْ  ِه َما َيَضُعَها " لَ َعْبِد اْلَعزِيِز فََأْمَلي ْ ْفُظ َحِديِث احْلََسِن، َويف رَِوايَِة  َعْصَر َوِهَي يف ُكمِّ
، ُثَّ قَاَل يف آِخرِِه: قَاَل ِإايَ ْعُقوَب: َحدََّثِِن بُكَ ي َ  ، َوقَاَل: َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قُ رََّة اْلُمَزِنِّ ُعَمَر  ٌس، َفَحدَّْثُت ِبهِ رْيُ ْبُن ِبْشٍر الس َلِمي 

تُ َها َعَلْيِه ُثَّ َكت ََبهُ ِِبَ ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز فََأَمَرِن فَ  َا لَِفي َكفِِّه َما َيَضُعَها طِِّه، ُثَّ َصلَّى بِنَ َأْمَلي ْ  ا الظ ْهَر َواْلَعْصَر، َوِإنَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  7314 أان  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  َحاِمدُ َأْخرَباََن  ان  اْلُمَحمَّْدَأاَبِذي ،  طَاِهٍر  ُسَلْيمَ و  ْبُن  ِإْسَحاُق  ان  حَمُْموٍد،  ْبُن  الرَّاِزي ، ان    اَن 
يَما قَ َرأَ َعَلى َماِلٍك، ان اْلَقْعَنِب ، فِ   اِلٌك، ح َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي ، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد،مَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلُكلِّ ِديٍن ُخُلٌق، َوُخُلُق ِن رَُكانََة، قَاَل: قَ ِن َصْفَواَن، َعْن يَزِيَد ْبِن طَْلَحَة بْ َعْن َسَلَمَة بْ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اإْلِْساَلِم احْلَيَاءُ "  

 ْرَسلٌ نَّ ُخُلَق اإْلِميَاِن احْلَيَاءُ " َهَذا مُ َويف رَِوايَِة ِإْسَحاَق: " َوإِ 
 .مرسل رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 
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أَ   -  7315 ْبنُ َحدَّثَ نَا  أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ان حُمَمَُّد  ، أان  الرَّمْحَِن الس َلِمي  ْبِن يَزِيدَ   بُو َعْبِد    َعْبِد السَّاَلِم، ان احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِلُكلِّ ِديٍن ُخُلٌق "  َرُسوُل هللِا َصلَّى ا ذََكَرهُ َوقَاَل: َعْن أَبِيِه قَاَل: قَالَ اْْلَْمَداِن ، ان َأيِب، َعْن َماِلٍك، فَ   َّللَّ

َة، َعْن أَبِيِه، قَاَل ََيََْي ْبُن  َة ْبِن َصْفَواَن، َعْن يَزِيَد ْبِن رَُكانَ َوَرَواهُ أَْيًضا َعِلي  ْبُن احْلََسِن الصَّفَّاُر، َعْن وَِكيٍع، َعْن َماِلٍك، َعْن َسَلمَ 
 َهَذا ُمْرَسٌل، لَْيَس ِفيِه َعْن أَبِيِه " َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف ُمْسِنًدا : " َحِديُث رَُكانََة َمِعنيٍ 

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

أَبُ   -  7320 اْلَقاِضي،َأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  إِبْ رَ   و َبْكٍر  ْبُن  َأمْحَُد  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن الضَّحَّاكِ ان  أَبُو   اْلِمْصِري ، ِِبَكََّة، ان  اِهيَم 
، َعْن    ُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َعْمرِو ْبِن حُمَمَّدٍ َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد الصَّاِئُغ، ِِبَكََّة، ان ِبْشُر ْبُن ُعب َْيٍس، ان حُمَمَُّد بْ  اأْلَْسَلِميِّ

ْبِن َعْبِد   ، َعنْ فُ َلْيِح  اْْلَْطِميِّ اْلُمْرَسِلنَي: هللِا  ِمْن ُسَنِن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ََخٌْس   ُ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  
َواُك، َوالت ََّعط  احْلَيَاُء، َواحْلِْلمُ  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، َعِن يف التَّارِيِخ، َعْن    ُر " " َوَهَذا َقْد ذََكَرهُ اْلُبَخاِري  ، َواحلَِْجاَمُة، َوالسِّ

، َفرُِد ِبِه َورُِوَي ِمْن َوجْ  اْبِن َأيِب ُفَدْيٍك َوُهَو حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمٍَّد اأْلَْسَلِميِّ  ٍه آَخَر َكَما " فَ ُعَمُر يَ ن ْ
 جدا. ضعيف # قال المحقق: إسناده 

 

ُقدَ َأْخرَبانَ   -  7321 ان  اْلَفرَّاُء،  َأمْحََد  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  احْلََسِن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  أان  اْلَعَلِوي ،  احْلََسِن  أَبُو  حُمَمَّدٍ   ْبُن  ان  اَمةُ   ،
اْبِن   َعِن  َبَة،  َشي ْ ْبُن  َعنْ ِإَْسَاِعيُل  َعبَّاسٍ   ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  َرُسوُل  َعطَاٍء،  قَاَل  قَاَل:  ُسَنِن ،  ِمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا 

َواُك، َوالت ََّعط ُر، وَكَ   ث َْرةُ اأْلَْزَواِج "  اْلُمْرَسِلنَي: احْلِْلُم، َواحْلَيَاُء، َواحلَِْجاَمُة، َوالسِّ
 ْلَقوِيَّنْيِ َوَأَصح  َما رُِوَي ِفيِه َما اِعيَل، َولَْيَسا ابِ ةُ ْبُن حُمَمٍَّد احْلَْضَرِمي ، َعْن ِإَسَْ تَ َفرََّد بِِه ُقَدامَ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان َجعْ   َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أان  -  7323 مٍَّد اْلَوزَّاُن،  َفُر ْبُن احْلَجَّاِج، ان أَي وُب ْبُن حمَُ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
ْعُت َعاِئَشَة، تَ ُقوُل: َكاان   ، َعْن ُعْرَوَة، َسَِ ، َعِن الز ْهِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َن َنِب  هللِا َصلَّ اْلَولِيُد، ان ََثِبُت ْبُن يَزِيَد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ى اَّللَّ

َتُكوُن يف يَ ُقوُل يف مَ  ُن يف اْبِنِه، َوَتُكوُن يف ااِلْبِن َواَل َتُكوُن يف أَبِيِه، َوَتُكوُن يف اْلَعْبِد   الرَُّجِل َواَل َتُكو َكارِِم اأْلَْخاَلِق: " َعَشَرةٌ 
ِلَمْن أَ  يَ ْقِسُمَها هللاُ  َتُكوُن يف َسيِِّدِه،  احْلَِديِث،  َواَل  بِِه السََّعاَدَة: ِصْدُق  َيْشَبعَ رَاَد  َأْن اَل  َوُهَو  َوَصاِحُبهُ   َوِصْدُق النَّاِس،  َوَجارُهُ 

والتََّذم مُ  الرَِّحِم،  َوِصَلةُ  اأْلََمانَِة،  َوِحْفُظ  اِبلصَّنَائِِع،  َواْلُمَكافََأةُ  السَّاِئِل،  َوِإْعطَاءُ  والتََّذم    َجائَِعاِن،  َوِإق َْراءُ لِْلَجاِر،  لِلصَّاِحِب،  ُم 
 ْأُسُهنَّ احْلَيَاءُ " الضَّْيِف، َورَ 

 
يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَمْرَورُوِذي ، ان أَي وُب ْبُن    اِفُظ، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن، انأَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   َأْخرَبانَ   -  7324

ُ عَ   أَنَّهُ قَاَل: َعْن َعاِئَشَة َكاَن َرُسولُ ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوُه، َغرْيَ  حُمَمٍَّد اْلَوزَّانُ  َيْذُكْر قَ ْوَلَه: "  هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل، َومَلْ 
 َوُهَو َأْن اَل َيْشَبَع َوَجارُهُ َوَصاِحُبهُ َجائَِعاِن "،  



552 

 

أَبُو َعْبِد هللِا: " َثَ  اْلوَ قَاَل  الَِّذي َأْدَخَلهُ  يَزِيَد  اأْلَ ِبُت ْبُن  َوَبنْيَ  َنهُ  بَ ي ْ ُمْسِلٍم  ِفيِه ْوزَاِعيِّ ََمُْهوٌل، وَ لِيُد ْبُن  َأْن َيُكوَن احْلَْمُل  َبِغي  يَ ن ْ
 ْشَبهُ َعَلْيِه " قُ ْلُت: َوَقْد رُِوَي َذِلَك ِبِِْسنَاٍد آَخَر َضِعيٍف َمْوقُوفًا َعَلى َعاِئَشَة َوُهَو بِِه أَ 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو َحاتٍِ الرَّاِزي ، َحدَّثَ نَا الشَّاِفِعي  ي ، َأْخرَباََن احْلُسَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبرِ  - 7326 ، َحدَّ نْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي وَب الط وِسي 
يُه، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّْد،  أَبُو طَاِهٍر اْلَفقِ َوَأْخرَبانَ   الت َّْيِمي  أَبُو ِغَرارََة، حدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  ُهَو ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، حَ 

ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد   ثَ نَا أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن َهارُوَن، َحدَّ ثَ نَا أَبُ َأاَبِذي ، َحدَّ و ِغَرارََة، َأْخرَبَِن َأيِب، َعِن ْبِن َعيَّاٍش الشَّاِفِعي ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الّرِْفُق مُيٌْن، واْْلُْرُق ُشْؤٌم، َوِإَذا َأرَاَد هللاُ أبَِ ِسِم، َعْن َعاِئَشَة، قَ اْلَقا ْدَخَل  ْهِل بَ ْيٍت َخرْيًا أَ اَلْت: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

مَلْ َيُكْن يف َشْيٍء َقط  ِإالَّ َشانَُه، احْلَيَاءُ ِمَن اإْلِميَاِن، َواإْلِميَاُن   نَُه، َوِإنَّ اْْلُْرقَ َق مَلْ َيُكْن يف َشْيٍء َقط  ِإالَّ زَاَعَلْيِهُم الّرِْفَق، فَِإنَّ الّرِفْ 
ُجاًل َلْو َكاَن اْلُفْحُش رَ ُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر يف النَّاِر، وَ ُجاًل َصاحِلًا، َوِإنَّ اْلُفْحَش ِمَن اْلفُ يف اجْلَنَِّة، َوَلْو َكاَن احْلَيَاءُ رَُجاًل َلَكاَن رَ 

 َلَكاَن رَُجاًل ُسوًءا، َوِإنَّ هللاَ مَلْ ََيُْلْقِِن َفحَّاًشا "  
 ،  َلْفُظ َحِديِث َأيِب َحاتٍِ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، أان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد  اَن أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا اَأْخربََ   -  7328 َهِقي  َهِقي ، ان ْبِن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ ْلب َي ْ َهِقي ، ان َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ يٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َأنَّ  مُحَْيُد ْبُن َزجْنََوْيِه، ان ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح، ان اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب قَبِ  َم َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

أْلََمانََة، فَِإَذا نَ زََع  نَ زََع هللاُ ِمْنهُ اَغَض هللاُ َعْبًدا نَ زََع ِمْنهُ احْلَيَاَء، فَِإَذا نَ زََع ِمْنهُ احْلَيَاَء مَلْ تَ ْلَقهُ ِإالَّ بَِغيًضا ُمْبِغًضا، َأْو  قَاَل: " ِإَذا أَب ْ 
زََع ِمْنهُ رِبْ َقَة اإْلِْساَلِم، َوِإَذا نَ زََع ِمْنهُ رِبْ َقَة اإْلِْساَلِم مَلْ تَ ْلَقهُ ِإالَّ َشْيطَااًن َمرِيًدا  َع ِمْنهُ الرَّمْحََة ن َ َة نَ زََع ِمْنهُ الرَّمْحََة، فَِإَذا نَ زَ ِمْنهُ اأْلََمانَ 

 " 
 بأس به إال أن شيخ المؤلف لم أعرفه.  ال# قال المحقق: إسناده 

 

، قَااَل: أان أَبُو اْلَقاِسِم َعِلي  َوأَبُو َعْبِد الرَّمحَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  -  7330 ْبُن اْلُمَؤمَِّل، ان حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس    ِن الس َلِمي 
اْلُمَفضَّ  ْبُن  اْلُمَعلَّى  ، أان  ي  احْلََسِن  اْلُكَدميِْ َعِن  اْلُمبَاَرِك،  اْبُن  ، عَ ِل، ان  ْبِن حمُِلٍّ َبِشرِي  ْبِن  ُمْسِلِم  ابْ ْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعبَّاٍس، ْن  ِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ احْلَيَاَء َواإْلِميَاَن يف قَ َرٍن، فَِإَذا ُسِلَب َأحَ   تَِبَعهُ اآْلَخُر "  ُدُِهَاقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يف جدا. ضع# قال المحقق: إسناده 

 

احْلَُسنْيِ   -  7331 أَبُو  ان  َأْخرَباََن  ِبْشَراَن،  ْبُن  َحْرٍب    ْبِن  غَاِلِب  ْبُن  حُمَمَُّد  ِإْماَلًء، ان  اْلَبْخرَتِيِّ  ْبِن  َعْمرِو  ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر  أَبُو 
أَبُو َسَلَمَة، ان َجرِ  ْبُن َحِكيٍم،  الضَّبِّ ، ان  ْبُن َحازٍِم، أان يَ ْعَلى  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  يُر  َعْن َسِعيِد  ُ  اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَّ َأظُن هُ  ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

يًعا، فَِإَذا رُِفَع َأَحُدُِهَا رُِفَع اآْلَخُر " ثَ نَا بِ قَ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ احْلَيَاَء َواإْلِميَاَن قُراَِن جَِ ِه أَبُو َسَلَمَة اَل حُمَمَُّد ْبُن غَاِلٍب: " َحدَّ
ثَ نَا ِبهِ يف اْلَفَواِئِد فََأْسنَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "   َدُه، َوَحدَّ  يف َحِديِث َجرِيِر ْبِن َحازٍِم َومَلْ يَ ُقْل ِفيِه: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
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اِلٍب، أان َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، أان َعْوٌن،  ََيََْي ْبُن َأيِب طَ ُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، انَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ  - 7332
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعاِبِد ْبِن الْ  " قَاَل:   لََّتنْيِ َيُِب  ُهَما هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُمْنِذِر َوُهَو اأْلََشج : " ِإنَّ ِفيَك خَ َعِن احْلََسِن، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ْيِه " قَاَل: : " َبْل ُجبِْلَت َعلَ اَل: " احْلِْلُم َواحْلَيَاءُ " قَاَل: اَي َنِبَّ هللِا اْست ََفْدتُهُ ِمَن اإْلِْساَلِم َأْم َشْيٌء ُجبِْلُت َعَلْيِه؟ قَالَ َما ُِهَا؟ قَ 
 َلِِن َعَلى َما َيُِب  احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َجب َ 

 مرسل. ده # قال المحقق: إسنا
 

، ان فَ ْتُح ْبنُ َأْخربََ   - 7341 ُمَهْلِهٍل، َعْمرٍو، ان أَبُو ُأَساَمَة، أان اْلُمَفضَُّل ْبُن    اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َحاتٍِ
، قَاَل: قَاَل رَ ِن ِحَراٍش، َعْن َأيِب َمْسُعوٍد اأْلَْنصَ َعْن َمْنُصوٍر، َعْن رِْبِعيِّ بْ  َقى اِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ آِخَر َما يَ ب ْ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

قَ   " ِشْئَت  َما  فَاْصَنْع  َتْسَتِح  مَلْ  ِإَذا  اأْلُوىَل،  ِة  الن  بُ وَّ اْسَتْكِثْر  ِمَن   " يَ ُقوُل:  ُأَساَمَة  أَبُو  َأمحَْ اَل  قَاَل   " اْسَتطَْعَت  َما  اْْلرَْيِ  ُد: ِمَن 
َوِمث ُْلهُ قَ ْولُُه: ِح َصَنَع َما َشاَء،  تَاِب اْلُعَرنِيِّنَي يف َمْعََن َهَذا احْلَِديِث، قَاَل: َهَذا أَْمٌر َمْعنَاهُ اْْلرََبُ َكأَنَّهُ قَاَل: َمْن مَلْ َيْستَ َوقَ َرْأُت يف كِ 

ِمَن النَّاِر، قَاَل: َوقَاَل ثَ ْعَلَبةُ فَ ْلي َت َب َوَّْأ َمْقَعدَ  َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئَت فَِإنَّ هللاَ َُمَازِيَك، َوِمث ُْلهُ : َهَذا َعَلى اْلَوِعيهُ  ِد َمْعنَاُه: ِإَذا مَلْ 
ةُ اأْلُوىَل ُسَلْيَماَن اْْلَطَّايِب : َمْعََن قَ ْوِلهِ [، قَاَل أَبُو 29اَء فَ ْلَيْكُفْر{ ]الكهف: قَ ْولُهُ تَ َعاىَل: }َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن شَ   ِإنَّ : الن  بُ وَّ

ِفيَما ُنسِ  يُ ْنَسْخ  مَلْ  ِبِه  َوَمْأُمورًا  َواْلُمْرَسِلنَي،  اأْلَْنِبيَاِء  أََلُسِن  يَ َزْل َِمُْدوًحا َعَلى  مَلْ  ِمَن الشَّ احْلَيَاَء   َراِئِع، فَاأْلَوَّلُوَن َواآْلِخُروَن ِفيهِ َخ 
َهاٍج َواِحٍد، َوقَ ْولُُه: ِإذَ   َلْفُظ أَْمٍر، َوَمْعنَاهُ اْْلرََبُ، يَ ُقوُل: ِإَذا مَلْ َيُكْن َلَك َحيَاٌء مَيْن َُعَك ِمَن اْلَقِبيِح َصن ََعْت  ا مَلْ َتْسَتِح لَْفظُهُ َعَلى ِمن ْ

َيْسَتِح صَ ا اَل َُيَْمُد َعاِقب َُتُه، َوَحِقيَقتُهُ ُرَك ِبِه الن َّْفُس َوحَتِْمُلَك َعَلْيِه ِمَّ َما ِشْئَت، يُرِيُد َما َتَْمُ  َنَع َما َشاَء، َوِفيِه َوْجٌه آَخُر  َمْن مَلْ 
َعْل َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء اَل ُيْسَتْحيَا ِمْنُه، َأيْ  َفاَل يَ ْفَعْلُه، َوِفيِه ََثِلٌث: َوهُ َما ُيْسَتْحيَا مِ   ُهَو: َأْن َيُكوَن َأرَاَد ِبِه اف ْ َو َأْن َيُكوَن  ْنهُ 

ُتْم{ ]فصلت: ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: } َمْعنَاهُ اْلَوِعيَد، َكقَ  نَاَها ُمتَِّفَقٌة يف اْلَمْعََن َوِإْن 40اْعَمُلوا َما ِشئ ْ [ قُ ْلُت: َوَهِذِه اأْلَق َْواُل الَّيِت َحَكي ْ
 للَّْفِظ،  َكاَنْت خُمْتَِلَفًة يف ا

َكاَلِم النُُّبوهِة اأْلُوَلى ِإَذا َلْم    َأْدَرَك النهاُس ِمنْ   »ِإنه ِممها ( بلفظ  4798ث في سنن أبي داود ). ]الحديضعيف# قال المحقق: إسناده  
 [َتْسَتِح َفاْفَعْل َما ِشْئَت« 

 

أْلَْسَوِد، ان  أان أَبُو َحاتٍِ الرَّاِزي ، ان أَبُو ا  ، احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي وبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللاِ   -  7342
، َأنَّ َأاَب َداُوَد، َمْوىَل َبِِن حُمَمٍَّد الز ْهِريِّ َحدَّثَهُ أَنَّهُ اْبُن ْلَِ  َع َأاَب ُهَري ْ يَعَة، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد اللَّْيِثيِّ ْعُت َرُسوَل هللِا ، َسَِ َرَة، يَ ُقوُل: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُفضِّ   َصلَّى ِة، َوَلِكنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ أَْلَقى َعَلْيِهنَّ   َلِت اْلَمْرأَةُ َعَلىاَّللَّ الرَُّجِل بِِتْسَعٍة َوِتْسِعنَي ُجْزًءا ِمَن اللَّذَّ

 احْلَيَاَء " 
 ف جدا. ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

الرَّ   -  7343 ، ِإْماَلًء، أان َعْبدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  ْبُن حُمَمَِّد  مْحَِن الس َلِمي  ْبُن غَاِلٍب، أان أَبُو اْلَولِيِد، ان   ْبِن ُموَسى، هللِا  ان حُمَمَُّد 
عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسِعيَد ْبَن زَْيٍد، َأنَّ رَُجاًل قَاَل لِ   لَْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحبِيٍب، َعْن َأيِب اْْلرَْيِ، َسَِ : َأْوِصِِن،  لنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

رْيُُه:  ُن زَْيٍد، َوقَاَل غَ وِصيَك بِت َْقَوى هللِا، َوَأْن َتْسَتِحَي ِمَن هللِا َكَما َتْسَتِحي رَُجاًل َصاحِلًا ِمْن قَ ْوِمَك " َكَذا قَاَل: َسِعيُد بْ قَاَل: " أُ 
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اأْلَْزِدي ،   يَزِيَد  ْبُن َجْعَفٍر،  َسِعيُد ْبُن  احْلَِميِد  َعْبُد  ْبِن َأيِب َوَرَواهُ  يَزِيَد  لَهُ   َعْن  ، َعِن اْبِن َعمٍّ  ْبِن يَزِيَد اأْلَْزِديِّ َحِبيٍب، َعْن َسِعيِد 
 َصلَّى اِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعِن النَِّبِّ ْبِن الز َبرْيِ َوُهَو َضِعيٌف، َعِن اْلقَ   قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َفذََكَرُه، َورُِوَي َهَذا َعْن َجْعَفرِ 

ُ َعَليْ   ِه َوَسلَّمَ اَّللَّ
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبنُ   -  7344 اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان ِهاَلُل  أَبُو  احْلَاِفُظ، ان  أَبُو َِهَّاٍم،    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َعبَّاٍد  اْلَعاَلِء الرَّقِّي ، ان  اْلُمَعاِرُك  ان 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأيِب َعبَّاٍد، عَ   اْلَبْصِري ، ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ : " لََيْسَتِح ْن َجدِِّه َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ

 ُِهَا َمَعهُ اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر "  َصاِلِح ِجريَانِِه، وَ ا َيْسَتِحي ِمْن رَُجَلنْيِ َصاحِلنَْيِ ِمنْ ُكْم ِمْن َمَلَكْيِه اللََّذْيِن َمَعهُ َكمَ َأَحدُ 
 ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف، َوَلهُ َشاِهٌد َضِعيفٌ  

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ُر، ان  ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ان َأمْحَُد ْبنُ   احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو َسْهلِ َأْخرَباََنهُ أَبُو    -  7345  ُسَلْيَماُن ْبُن الن  ْعَماِن، ان َعِليٍّ اأْلَابَّ
ُ عَ   احْلََسُن ْبُن َأيِب َجْعَفٍر، ان لَْيٌث، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه، َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت، َلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َعنِ  أَْنَُكْم  أمََلْ  َمعَ   "  ِإنَّ  َخاَلَءُه،الت ََّعّرِي،  َيَِْت  ِحنَي  َأْو  َأْهَلهُ  َأَحدُُكْم  َيَِْت  ِحنَي  ِإالَّ  يَ َقظٍَة  َواَل  نَ ْوٍم  يف  يُ َفارُِقُكْم  اَل  َمْن  َأاَل    ُكْم 
 ا، َأاَل فََأْكرُِموَها " فَاْسَتْحُيوهَ 

 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا
 

 أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصرِي ، ان ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ان َأيِب، ان َبْكُر نْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أانَأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ  - 7346
ْبِن   َعْمرِو  َعْن  ُمَضَر،  أَ ْبُن  َعْن  اِء،  احْلَذَّ يٍل  َعْن جَِ َرُسوَل هللِا َصلَّىاحْلَاِرِث،  َأنَّ  َوَسلَّ   يِب ُهَريْ َرَة،  َعَلْيِه   ُ اَل  اَّللَّ اللُهمَّ  قَاَل: "  َم 

ق ُ  قَ ْوٌم  احْلَِليِم،  ِمَن  َيْسَتْحُيوَن  َواَل  اْلَعِليَم،  يَ تَِّبُعوَن  اَل  قَ ْوٍم  زََماَن  أُْدِرُك  اَل  َأْو  َوأَْلِسن َت ُ ُتْدرُِكِِن  اأْلََعاِجِم،  قُ ُلوُب  أَْلِسَنةُ ُلوهُبُْم  ُهْم 
،قَاَل َأيِب: ا اْلَعَرِب " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَعْجَماءُ َجْرُحَها ُجبَاٌر "  أْلَْعَجُم الدََّواب   َوتَ ْفِسرُي َذِلَك قَ ْوُل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

لَّى ْبُن َأَسٍد، ان ُعَمُر ْبُن ُمَساِوٍر، َعْن ان ُمعَ   َأيِب َقمَّاٍش،  َداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان اْبنُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   -  7357
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َأيِب مَحَْزَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ِإَذا َأرَْدَت َحاَجًة فَ بَاِكْر َحاَجَتَك، فَِإنَّ   َم قَاَل: " اللُهمَّ اَبِرْك  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس   بُُكورَِها " " َوِإذَ أِلُمَّيِت يف  َننْيِ " َوَرَواهُ  ِبَوْجِهَك، فَِإنَّ احْلَيَاَء يف اْلَعي ْ ، َعْن ا َسأَْلَت رَُجاًل َحاَجًة فَاْلَقهُ  َلِمي 
ابْ ُمَعلَّ  َمْتِنِه َعِن  َأَسٍد، َوزَاَد يف  ْبِن  ِإىَل ى  َتطُْلَُبَّ َحاَجًة  َتطْلُ ِن َعبَّاٍس: " اَل  َأْعَمى، َواَل  اْلُمْسَنِد: "   احْلَِديِث  لَْياًل " َوزَاَد يف  َها  ب ْ

 َواْجَعْل َذِلَك يَ ْوَم اْْلَِميِس " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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جَ  ْبُن  حُمَمَُّد  بَِتَمامِ َوَرَواهُ  ُمَساِوٍر،  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  الّزاَِيدَ اِمٍع،  َيْذُكِر  مَلْ  أَنَّهُ  َغرْيَ  اْلُمْسَنِد،ِه،  يف   َة 
 

ْخِتيَاِن ، ان -  7358 ، ان ِعْمَراُن السِّ اِوٍر اْلِعْجِلي ، ان  حُمَمَُّد ْبُن َجاِمٍع، ان ُعَمُر ْبُن ُمسَ  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان اْبُن َعِديٍّ
ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يَ قُ أَبُو َجَْرَة الض بَ  َها ِإىَل َأْعَمى، فَِإَذا طََلْبَت َحاَجًة فَاْست َْقَبِل وُل: اَل َتطُْلَُبَّ حَ ِعي ، قَاَل: َسَِ اَجًة بَِلْيٍل، َواَل َتطْلُب ْ

َننْيِ  اْلَعي ْ احْلَيَاَء يف  فَِإنَّ  ِبَوْجِهِه،  فَِإنَّ رَُسوَل هللاِ الرَُّجَل  َحاَجَتَك،  َواَبِكْر  قَاَل:  ،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ أِلُ  َصلَّى  اَبِرْك  اللُهمَّ  مَّيِت يف  " 
 بُُكورَِها " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ٍف اْلَعْسَقاَلِن ، ان ُمَعاذُ ْبُن مْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ان حُمَمَُّد ْبُن َخلَ َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَمْحُبويِب ، ان أَ  - 7363
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   مٍَّد، َعنْ ٍد، ان زَُهرْيُ ْبُن حمَُ َخالِ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َع َجبَّاَر ْبَن َصْخٍر، يَ ُقوُل: َسَِ َم: "  ُشَرْحِبيَل ْبِن َسْعٍد، أَنَّهُ َسَِ

 انَّ ُنِينَا َأْن نُِري َعْورَاتِنَا " إِ 
 ضعيف. ال المحقق: إسناده # ق

 

ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ان أَبُو الرَّبِيِع، ان   ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، أَبُو احْلََسِن َعِلي  َأْخرَبانَ  - 7367
ْبُن جَ  ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ ِإَْسَاِعيُل  اْلَعاَلءُ  بْ ْعَفٍر، ان  َمْوىَل حُمَمَِّد  َأيِب َكِثرٍي،  النَِّب  ِن َجْحٍش، َعْن حُمَمَّ ِن، َعْن  َمرَّ  ْبِن َجْحٍش، قَاَل:  ِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن َمَعهُ َعَلى َمْعَمٍر، َوَفِخَذاهُ َمْكُشوفَ تَاِن فَ َقاَل: " ايَ    َعْورٌَة "  َمْعَمُر، َغطِّ َفِخَذَك، فَِإنَّ اْلَفِخذَ َصلَّى اَّللَّ
 سن.يه شيخ المؤلف والحديث حلم أعرف ف# قال المحقق: إسناده 

 

ِن َساَبٍق، ان اْبُن َوْهٍب،  ان حَبُْر ْبُن َنْصِر بْ  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،  - 7370
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما   َسٍد، َعْن رَُجٍل، َعنْ ْقَبةُ ْبُن اَنِفٍع، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن أَ َأْخرَبَِن عُ  أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوسَ ِإَذا اأْلَِجرُي يَ َتَجرَُّد ِفيَها َفَدَعاهُ ِإىَل َغَنٍم َلهُ َوِفيَها َأِجرٌي َلهُ يَ ْرَعاَها، فَ  َلَك ِعْنَداَن ِمْن  لََّم فَ َقاَل: " َكْم   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َوَجلَّ  ُكوَن ِفينَا َمْن َيْسَتِحي ِمَن هللِا َعزَّ َأْجِرَك؟ " فَ َقاَل: ملَ اَي َرُسوَل هللِا؟ َأمَلْ ُأْحِسِن الّرَِعايََة َواْلِواَليََة؟ قَاَل: " اَل، ِإّنِ ُأِحب  َأْن يَ 

 ِإَذا َخاَل " 
 ليس بالقوي. # قال المحقق: إسناده

 

، ان أَبُو اْلَعبَّاِس، ان حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ان اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َعنْ وَ   -  7371 ، َعْن َسِعيِد  َخاِلِد ْبِن يَزِيدَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ
ُ َعَليْ مَِّد ْبِن َأيِب َجْهٍم، َأنَّ َرُسوَل هللاِ ْبِن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن حمَُ  ِه َوَسلََّم اْستَْأَجَر َأِجريًا يَ ْرَعى َلُه، أَْو يف بَ ْعِض َأْعَمالِِه، فََأََتهُ  َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ ِشًفا َعْن َعْورَتِِه َما يُ بَايل؟ فََأْرسَ رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َأرَأَْيَت ُفاَلاًن َكا هُ َكاِشًفا  َلْيِه َوَسلََّم، فََأَتَ َل ِإلَْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْلَعاَلنَِيِة   َيْسَتِح ِمَن هللِا يف  مَلْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن   ُ يَ َعْن َعْورَتِِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َحقَّ مَلْ  رِّ، فََأْعطُوهُ  ِمْنهُ يف السِّ هُ ْسَتِح 

 َحّتَّ يَ ْنطَِلَق "
 مرسل. ه # قال المحقق: إسناد
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ْبنُ َأْخربََ   -  7372 اْلَعبَّاِس، ان حَبُْر  أَبُو  ، قَااَل: ان  َوأَبُو زََكرايَّ احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  َثِِن َعْمُرو    اَن  اْبُن َوْهٍب، َحدَّ ْبُن َنْصٍر، ان 
ثَُه، َأنَّ َعْبَد  احْلَاِرِث، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن زايَ  ْضَرِميَّ َحدَّ ثَهُ أَنَّهُ َمرَّ َوَصاِحٌب َلهُ يُ َقاُل َلهُ هللِا ْبَن احْلَاِرِث بْ ٍد احلَْ ِن َجرِيٍر الز بَ ْيِديَّ َحدَّ

َيٌة ِمْن قُ َرْيٍش َقْد َحل وا أُزُرَُهْم َفَجَعلُ  َهُؤاَلِء   اَن هِبِْم قَاَل: ِإنَّ َراٌة، قَاَل َعْبُد هللِا: فَ َلمَّا َمَررْ وَها خَمَارِيَق َيْتَِلُدوَن هِبَا َوُهْم عُ َأمْيَُن، َوِفت ْ
يُسوَن    -حُمَْتِسُبوَن   ِقسِّ قَالُوا:  َعَلْيِهْم،  -َأْو  َخَرَج  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل  ِإنَّ  تَ َبدَُّدوا،   َفَدُعوُهْم، ُثَّ  أَْبَصُروهُ  فَ َلمَّا 

َوَسلَّ فَ َرَجَع   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  دَ َرُسوُل  ُمْغَضبًا َحّتَّ  هللِا َم  ِمَن  اَل  ُسْبَحاَن هللِا،  يَ ُقوُل: "  فََأَْسَُعهُ  احْلَُجِر  َأاَن َورَاَء  وَُكْنُت  َخَل، 
: " َفاَل  هللِا، قَاَل َعْبُد هللاِ يَ ُقوُل: اْست َْغِفْر َْلُْم اَي َرُسولَ   -هُ  َأْو قَاَل: أُم  َأمْيََن ِعْندَ   -َأمْيَُن  اْسَتْحُيوا، َواَل ِمْن َرُسولِِه اْسَترَتُوا " وَ 

َأمْيَنَ  َوأَم   َوِفيِه  ْبِن زاَِيٍد، َوقَاَل:  َْلِيَعَة، َعْن ُسَلْيَماَن  اْبُن  َأْست َْغَفَر َْلُْم " َوَرَواهُ  اْست َْغِفْر َْلُْم اَي َرُسوَل هللاِ ِعْندَ   َوهللِا َما  تَ ُقوُل:  ، هُ 
 ائِدِ يف زاَِيَداِت اْلَفوَ   قَاَل: " َغَفَر هللاُ َْلُْم " َوُهوَ 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي الْحَم امِ 
 

  َم اْلَعْبِدي ، ان أَبُو اإْلِْصَبِع َعْبدُ ْبُن ِإبْ َراِهي   ٍر اأْلَِديُب، ان حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعفَ   -  7375
، َعْن طَاُووٍس،اْلَعزِيِز ْبُن ََيََْي    َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ، ان حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن اْبِن طَاُوٍس، ح َوَعِن السَّْخِتيَاِنِّ

عَ   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  يُ َقاقَاَل:  تًا  بَ ي ْ ات َُّقوا   " َوَسلََّم:  قَ َلْيِه   " احْلَمَّاُم  َلهُ  َفُع ُل  َويَ ن ْ َرَن  الدَّ يُْذِهُب  ِإنَّهُ  هللِا،  َرُسوَل  اَي  الُوا: 
 اْلَمرِيَض، قَاَل: " َفَمْن َدَخَلهُ فَ ْلَيْسَترِتْ " 

 ِن طَاُوٍس َمْوُصواًل، َكَما ْبُن َأْعنَيَ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعِن ابْ وََكَذِلَك َرَواهُ ُموَسى 
 لم أعرفه والحديث صحيح.فيه شيخ الحاكم إسناده  # قال المحقق:

 

ْبُن ِإْسَحاَق، ان سُ   -  7376 أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ان ِإَْسَاِعيُل  احْلَاِفُظ، ان  ْبُن َحْرٍب، ان مَحَّاُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  َلْيَماُن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْنَاُكْم َعِن بَ ْيٍت يُ َقاُل َلهُ اُووٍس، َعْن أَبِيِه، قَ ٍد، ان أَي وُب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن طَ زَيْ  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 احْلَمَّاُم "  
 ، َوُهَو اْلَمْحُفوظُ َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه ُمْرَساًل 

 جاله ثقات والحديث مرسل. ر # قال المحقق: إسناده 
 

 ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن   أَبُو احْلََسِن َعِلي  َأْخرَبانَ   -  7377
َنَة، انَبشَّاٍر، َعْن ُسْفيَا  ْبِن ُعي َي ْ ااْبُن طَاُووٍس، َعْن    َن  َعَلْيِه َوَسلَّ أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ُ لَهُ َّللَّ يُ َقاُل  تًا  بَ ي ْ َم: " اْحَذرُوا 

َفُع ِلَكَذا وََكَذا، فَ َقاَل رَ  يُ ن َقِّي اْلَوَسَخ، َويُْذِهُب اأْلََذى، َويَ ن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ احْلَمَّاُم " قَالُوا: ِإنَّهُ  َم: " َفَمْن َدَخَلهُ  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  "  ِمْنُكْم فَ ْلَيْسَترِتْ 
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رََواهُ  َورُوِ وََكَذِلَك  ُمْرَساًل،  طَاُووٍس  اْبِن  َعِن   ، الث َّْوِريِّ ُسْفيَاَن  َعْن  َوَجَاَعٍة،  طَاُووٍس  اْبِن  َعِن  اْلَقاِسِم،  ْبُن  َرْوُح  الث َّْورِيِّ   َعِن  َي 
 َمْوُصواًل، َولَْيَس ِِبَْحُفوظٍ 

 . أعرفه فيه شيخ المؤلف لمق: إسناده # قال المحق
 

صْلُت ْبُن َسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ان َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَواِزي ، ان  َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  7378
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرسُ ان َعْبُد هللِا ْبُن طَاُووٍس، َعْن أَبِيهِ   ان ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن،  َمْسُعوٍد،  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يَُدا-َأْو قَائُِلوَن    -بِْئَس اْلب َْيُت احْلَمَّاُم " قَاَل قَاِئٌل   َهُب ِفيِه اْلَوَسُخ، قَاَل: " فَِإْن َوى ِفيِه اْلَمرِيُض، َوَيذْ : اَي َرُسوَل هللِا، إِنَّهُ 
 ْم َمْسُتورُوَن " ْلُتْم، َفاَل تَ ْفَعُلوا ِإالَّ َوأَنْ تُ فَ عَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

  ْبُن ُسْفيَاَن، ان َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ  النَّْحِوي ، ان يَ ْعُقوبُ َأْخرَباََن أَبُو َعِلي  ْبُن َشاَذاَن اْلب َْغَداِدي  هِبَا، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ  - 7379
َنصْ  أَبُو  َوَأْخرَباََن  طَاِرٍق،  أَ ْبِن  أان  اْلَعطَّاُر،  َحاِمٍد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  احْلَُسنْيِ  أَبُو  قَ تَاَدَة، ان  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  ْبُن  ٍر  مْحَُد 

َثِِن ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن ِإبْ َراِهيَم  ُرو ْبُن الرَّبِيِع ْبِن طَاِرٍق، َحدَّ لص ويف ، ان ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، ان َعمْ  ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر ا احْلََسنِ 
َوْيٍد، َومَلْ يَ ُقِل  َوايَِة يَ ْعُقوَب: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن سُ َويف رِ  - ْبِن ُسَوْيٍد َوُهَو اْبُن ُحَننْيٍ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََثِبِت ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َعْبِد هللاِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهللِ عَ   -اْْلَْطِمي    ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ فَ ْلُيْكرِْم   َواْلي َْوِم اآْلِخرِ   ْن َأيِب أَي وَب اأْلَْنَصاِريِّ
َواْلي َْوِم اآْلخِ َجارَُه، َومَ  َوَمْن َكاَن  ْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل  َفُه،  َوَمْن  ِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ لَِيْصُمْت،  أَْو  اآْلِخِر فَ ْلي َُقْل َخرْيًا  َواْلي َْوِم  يُ ْؤِمُن اِبهلِل 

َزٍر، وَ َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْلِخِر َفاَل َيْدُخِل احْلَمَّ    احْلَمَّاَم " ِخِر ِمْن ِنَساِئُكْم َفاَل يَْدُخْلَن َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْل اَم ِإالَّ ِِبِئ ْ
ِبٍت َعْن َأْن َسْل حُمَمََّد ْبَن َثَ ْزٍم:  قَاَل: فَ َنَمْيُت َذِلَك ِإىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز يف ِخاَلفَِتِه، َفَكَتَب ِإىَل َأيِب َبْكِر ْبِن َعْمرِو ْبِن حَ 

ُعَمُر النَِّساَء ِمَن احْلَمَّاِم، َلْفُظ َحِديِث يَ ْعُقوَب، َومَلْ يَ ُقْل ََيََْي: َوُهَو اْبُن ُحَننْيٍ،  َلهُ ُثَّ َكَتَب ِإىَل ُعَمَر َفَمَنعَ َحِديِثِه فَِإنَّهُ ِرًضا، َفَسأَ 
َيْذُكْر ِإْكَراَم الضَّْيِف،   يًعا، َرَواهُ  َوَلِكْن َكاَن يف ِكتَاِب اْبِن ُسَوْيدٍ اَن اْْلَْطِميَّ فَاْسُم أَبِيِه يَزِيُد،  َوَعْبُد هللِا َهَذا ِإْن كَ َومَلْ  ُهَما جَِ  َعن ْ

َثِِن أَبُو يُوُسَف يَ ْعُقوُب ْبُن إِ  َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن    بْ َراِهيَم، َورََواهُ ِمنْ َشْيِخنَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِمْن َحِديِث َعْمرِو ْبِن ََيََْي، َحدَّ
 مْحَِن ْبِن مِحْرَيٍ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََثِبِت ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد اْْلَْطِميِّ لَّْيِث، َعْن يَ ْعُقوَب، َعْن َعْبِد الرَّ َصاِلٍح، َعِن ال

 ال باس به. # قال المحقق: إسناده 
 

ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أان   وَب، أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعقُ َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، انَأْخرَباََن أَبُو  - 7380
ثَُه، أَنَّهُ َسَِ ثَُه، َأنَّ اْلَقاِسَم بْ اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ ُعَمَر ْبَن السَّاِئِب َحدَّ  َع قَاصَّ اأْلَْجنَاِد، َن َأيِب اْلَقاِسِم َحدَّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اِبْلُقْسطَْنِطي يَ ُقوُل: " َمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم  ِنيَِّة َُيَدُِّث: َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب أَنَّهُ قَاَل: أَي  َها النَّاُس، ِإّنِ َسَِ
َها اُن اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْلِخِر َفاَل يَ قْ َكاَن يُ ْؤمِ  ْْلَْمُر، َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْلِخِر َفاَل يَْدُخِل احْلَمَّاَم  ُعْد َعَلى َماِئَدٍة يَُداُر َعَلي ْ

 احْلَمَّاَم " ِم اآْلِخِر َفاَل َتْدُخلِ ِإالَّ ِبِِزَاٍر، َوَمْن َكاَنْت تُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َوْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ا  -  7382 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأيِب  َأْخرَباََن  ْبُن  ََيََْي  يَ ْعُقوَب، ان  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  حْلَاِفُظ، 
ُ َعَلْيِه اَبٍح، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل رَ ُن َأيِب َحيََّة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب رَ ان أَبُو َجنَاٍب ََيََْي بْ طَاِلٍب، أان يَزِيُد،   ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُا َدَخْلِت احْلَمَّامَ َشَة َأنَّ َْلَا ِمْثَل ُأحُ َوَسلََّم: " بِْئَس اْلب َْيُت احْلَمَّاُم، بَ ْيٌت اَل َيْسرُتُ، َوَماٌء اَل يُطَهُِّر " " َوَما َيُسر  َعائِ  "،   ٍد َذَهبًا َوَأنَّ
َا، َوَحِفَظْت فَ ْرَجَها ُثَّ آَذْت َزْوَجَها ِبَكِلَمٍة اَبَتْت َواْلَماَلِئَكةُ تَ ْلَعنُ َها "َوقَاَلْت: " لَْو َأنَّ اْمَرأًَة أَ   طَاَعْت َرهبَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َحدََّثِِن   ِس اأْلََصم ، ان حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ان ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان أَبُو اْلَعبَّا َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -  7383
بَ َلَغهُ َعْن َعاِئَشَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  اَل َيْسرُتُ، نَّهُ قَاَل: " ُأفٍّ لِْلَحمَّاِم، ِحَجاٌب   َعَلْيِه َوَسلََّم أَ ُعب َْيُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، أَنَّهُ 

بُ ن ْ  يُطَهُِّر،  ِِبِْنِديٍل، مُ   -َأْو    -يَاٌن  َوَماٌء اَل  ِإالَّ  ِلَرُجٍل َأْن َيْدُخَلهُ  َوَمْرُج اْلُكفَّاِر، وَمْرُج الشَّْيطَاِن، اَل َيَِل    ُروا َساٌب لِْلُمْشرِِكنَي، 
 ، َوُمُروُهنَّ اِبلتَّْسِبيِح " َلى النَِّساِء، َعلُِّموُهنَّ اْلُقْرآنَ وَن ِنَساَءُهْم، الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن عَ اْلُمْسِلِمنَي اَل يَ ْفِتنُ 

َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ
  منقطع. # قال المحقق: إسناده

 

رَبَِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث،  حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ان اْبُن َوْهٍب، َأخْ و اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، انَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان أَبُ   -  7384
ثَهُ َعنِ َأنَّ دَ  مَّاَماِت؟  السَّاِئِب، َأنَّ ِنْسَوًة َدَخْلَن َعَلى أُمِّ َسَلَمَة ِمْن َأْهِل مِحٍْص، قَاَلْت: َمْن َأْصَحاُب احلَْ   رَّاًجا َأاَب السَّْمِح، َحدَّ

ْعُت َرُسوَل هللِا صَ   قُ ْلَن: َوهِبَا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:أبٌَْس؟ قَاَلْت: َسَِ َها   لَّى اَّللَّ َا اْمَرأٍَة نَ َزَعْت ثِيَاهَبَا يف َغرْيِ بَ ْيِتَها َخَرَق هللاُ َعن ْ " َأمي 
 ِسرْتًا " 

َماُم َأمْحَُد: " هِبَِذِه اأْلَْخبَاِر   َهى النَِّساءُ َعْن ُدخُ قَاَل اإْلِ ْطاَلِق، َوذَ تُ ن ْ ِمَن اْلُمبَاَلَغِة ِلَك ِلَما ُبِِنَ َعَلْيِه َأْمُرُهنَّ  وِل احْلَمَّاَماِت َعَلى اإْلِ
 يف السَّرْتِ َوَقْد " 

 ضعيف والحديث صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

ِد َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن ُعب َيْ ، ان حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ان اْبُن َوْهٍب، أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان  - 7386
ِإالَّ ِبِِ  احْلَمَّاَم  َيْدُخَل  َأْن  لِْلُمْؤِمِن  قَاَل: اَل َيَِل   اْْلَطَّاِب،  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َجْعَفٍر،  َأيِب  ْبِن  مُ هللِا  َسَقمٍ ْنِديٍل، َواَل  ِمْن  فَِإّنِ ْؤِمَنٍة ِإالَّ   ،

ْعُت َعاِئَشَة تَ ُقوُل: ِإنَّ  ُ َعَلْيهِ َسَِ َا اْمَرأٍَة َوَضَعْت َِخَارََها يف َغرْيِ بَ ْيِتَها فَ َقْد َهَتَكِت     َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: " َأمي 
ن ََها َوَبنْيَ َرهبَِّ  اأْلَفْ   ا " َويف َهَذا اأْلَثَرِ احلَِْجاَب ِفيَما بَ ي ْ َقِطٌع، َورُ َعْن ُعَمَر َتَِْكيٌد ِلَما َرَواهُ  ُمن ْ ِوَي َعْن ُعَمَر ِمْن َوْجٍه رِيِقي  َغرْيَ أَنَّهُ 

 آَخَر أَق َْوى َكَما
إسناده المحقق:  قال  )    منقطع.  #  ماجه  ابن  عند  منه  بلفظ 3036]المرفوع   )

 [ ."هللاِ  وَبْينَ  َبْيَنها ِسْتَر ما  هَتَكتْ  دفق زوِجها، َبْيتِ  غيرِ  في اثياَبه  وَضَعتْ  امرأةٍ  أيُّما"
 

َعْبِد هللاِ   -  7388 أَبُو  ْبُن حُمَمَّدٍ َأْخرَباََن  اْلَعبَّاُس  ان  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  احْلََسِن،  ْبُن  َوَأمْحَُد  احْلَاِفُظ،  ، ان   
، ان ُعَمُر ْبنُ ِإبْ َراِهيُم بْ  ، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن َأيِب  ُر، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ  َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو َحْفٍص اأْلَابَّ ُن َمْهِديٍّ ِن اأْلَْزِديِّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأوَُّل َمْن َدَخَل احلَْ  مَّا  الن َّْورَةُ ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، فَ لَ مَّاَماِت َوُصِنَعْت َلهُ ُموَسى، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َقاَل: أَوَّْه ِمْن َعَذاِب هللِا، َأوَّْه، َأوَّْه ُثَّ أَوَّْه قَ ْبَل َأْن اَل َيُكوَن أَوَّْه "  َدَخَل َوَجَد َحرَّهُ َوَغمَُّه، ف َ 

 ِفيِه نَظٌَر "  يُ تَابَُع َعَلْيِه " َوقَاَل َمرًَّة: " ، قَاَل اْلُبَخاِري : " اَل تَ َفرََّد بِِه ِإَْسَاِعيُل ْبُن اأْلَْزِديِّ 
 جدا.  ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

رَّمْحَِن الس َلِمي ، ان َعْبُد ال  َعاذٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الشَِّعرِيي ، ان َأمْحَُد ْبُن مُ   -  7389
ُ أَبُو مَحَْزَة الس كَِّري ، َعْن ََيََْي ْبُن َعْلَقَمَة السَّْعِدي ، ان    ْبِن ُعب َْيِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يَدْ  اْلب َْيُت  نِْعَم   " َوَسلََّم:  احْلَمَّامُ َعَلْيِه  الرَُّجُل  سَ ُخُلهُ  َدَخَلهُ  ُهَو  ِإَذا  أِلَنَّهُ  َوَذِلَك  ابِ ،  َواْست ََعاَذ  اجْلَنََّة،  بِْئَس َأَل هللاَ  النَّاِر،  ِمَن  هلِل 
نْ يَا َويُ ْنِسيِه ا  آْلِخَرةُ " اْلب َْيُت َيْدُخلُهُ الرَُّجُل اْلُمْسِلُم بَ ْيُت اْلَعُروِس، َوَذِلَك أِبَنَّهُ يُ َرغُِّب يف الد 

 ِه َضْعفٌ َويف ِإْسنَادِ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  7394 ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  َأنَّ َأْخرَباََن  اْبُن ُجَرْيٍج،  َأْخرَبَِن  اْبُن َوْهٍب،  َنْصٍر، ان  ْبُن  اأْلََصم ، ان حَبُْر  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ِإْسَحاَق، ان  يِب 
ُ َعَليْ ٍح َأْخرَبَُه، قَاَل: َلمَّ َعطَاَء ْبَن َأيِب رابَ  ِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل يَ ْغَتِسُل اِبْلرَبَاِز َعَلى ِه َوَسلََّم اِبأْلَبْ َواِء أَق َْبَل، فَ ا َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَم فَ َلمَّا رََأْوهُ قَائًِما ب  احْلَيَاَء، اِْلِْم، فَ َقاَل: " ِإنَّ هللاَ َحِييٌّ َيُِ َخَرُجوا ِإلَْيِه ِمْن رِحَ   َحْوٍض، فَ َرَجَع النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ُقوا   َمَع َذِلَك: " ات َّ رْتَ، فَِإَذا اْغَتَسَل َأَحدُُكْم فَ ْلي َت ََواَر " فََأْخرَبَ َعْبُد هللِا ْبُن َعِتيٍك، َويُوُسُف ْبُن احْلََكِم َقْد قَالَ َوِستِّرٌي َيُِب  السِّ 
  بَِعريِِه " فَِإَذا مَلْ َيُكْن فَ ْلي َْغَتِسْل ِإىَل  يُ ْفرِْغ َعَلْيِه َأِجريُهُ َأْو ُغاَلُمُه،هللاَ "، َوقَاَل: " لِ 

 معضل. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان أَبُو اْلَعبَّاِس، ان حَبُْر ْبُن َنْصٍر، ان اْبُن َوْهٍب، َأخْ   -  7395 اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ُعَقْيِل ْبِن  رَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، وَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تَ ْغَتِسُلوا يف الصَّْحَراِء، ِإالَّ َأْن جتَُِدوا ُمت ََواًرى، فَِإنْ اِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ َرُسولَ خَ  مَلْ    هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َويَ ْغَتِسُل ِفيَها "  َخطًّا َكالدَّائَِرِة، ُثَّ ُيَسمِّي هللاَ  اًرى فَ ْلَيُخطَّ َأَحدُُكمْ جتَُِدوا ُمت َوَ 
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

ْعُت حَ   -  7396 اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َسَِ َنْصٍر، ان  ْبُن  اْلَعبَّاِس، ان حَبُْر  أَبُو  ، ان  أَبُو زََكرايَّ ْبَن ُشَرْيٍح، َعِن  َأْخرَباََن  َوَة  ْبِن  ي ْ احْلَجَّاِج 
َع ا اٍد، أَنَّهُ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر فَ َلْم َيُكواَن َحاِضَرْيِن، ُثَّ أَتَ يَا بَ ْعُد،  حْلَجَّاَج، يَ ُقوُل: َسَأَل َرُسوُل هللاِ َشدَّ  َصلَّى اَّللَّ

َعَلْيِه َوَسلَّ َفَسَأَْلَُما َرُسوُل هللِا َصلَّ   ُ ُتَما؟ " قَااَل: ُكنَّا ن َ ى اَّللَّ أَْيَن ُكن ْ ْعُتَما؟  َم: "  َأَحُدُِهَا: َدَخَل ْغَتِسُل، قَاَل: " َكْيَف َصن َ " قَاَل 
َنهُ بِثَ ْوٍب، فَ َلمَّا فَ رََغ َوخَ  َتِسُل َفَصَنَع ِمْثَل َما َرَج َدَخْلُت اْلَماَء َأغْ َصاِحِب اْلَماَء فَاْغَتَسَل َوَحوَّْلُت ِإلَْيِه قَ َفاَي، وَسرَتُْت بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

ُ عَ َصن ََعُت فَ َقالَ  ُتَما "  َْلَُما َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َلْيِه َوَسلََّم: " َأْحَسن ْ
 َهَذا أَْيًضا ُمْرَسلٌ 
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 مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

الرَّ   -  7399 َعْبُد  َأْخرَبَِن  َوْهٍب،  اْبُن  َوان  َسْلَماَن، َعنْ قَاَل:  ْبُن  احْلَسَ مْحَِن  َعِن  اْلُمطَِّلِب،  َمْوىَل  َعْمرٍو  َأنَّ    َوبَ َلَغِِن  قَاَل:  ِن، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لََعَن هللاُ النَّاِظَر واْلَمْنظُوَر ِإلَْيِه " َرُسوَل هللاِ    َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَ   -  7404 احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  إِبْ َراِهيُم  بُو َعْبِد هللِا  ِإْسَحاَق  أَبُو  َأْخرَبَِن  ْبِن َحاتٍِ ،  أَبُو  الزَّاِهُد،    ْبُن حُمَمَِّد  ْبُن ُخَزمْيََة، ان  ان السَِّري  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َوائٍِل، َعْن َعْبِد هللِا،    َغسَّاَن، ان ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ اْلَعَنِزي ، َعنِ  َصلَّى اَّللَّ

 ، َواَل يَ َتَجرََّداِن جَتَر َد اْلِعريَْيِن "  أََتى َأَحدُُكْم َأْهَلهُ فَ ْلَيْسَترِتْ ِإَذا 
 تَ َفرََّد بِِه: ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

هللِا ْبُن َأيِب اأْلَْسَوِد، ان  ن َْيِدي ، ان اْلُبَخاِري ، ان َعْبُد  َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أان اجلُْ    اْلَمالِيِِن ، أان أَبُوَأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  7405
ُ َعَلْيِه ْن َعْبِد هللِا، َعِن النَّ احْلََسُن أَبُو اْلَقاِسِم، قَاَل: ذََكْراَن ِلَشرِيٍك َحِديَث ِمْنَدٍل، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َوائٍِل، عَ  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ر َد اْلِعريَْيِن "  ِإَذا أََتى َأْهَلهُ َفاَل يَ َتجََّردا جتََ َوَسلََّم: " 
 فَ َقاَل: َكَذَب، أاََن َأْخرَبُْت اأْلَْعَمَش، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب ِقاَلبَةَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 غْلِيظِ فِي سَتْرِهِن   حِجَابِ النِّسَاءِ وَالتَّ   فَصْلٌ فِي
 

أ َأْخرَبانَ   -  7407 اْلُمْقرُِئ،  ْبُن حُمَمٍَّد  ْبُن  َعِلي   اْلَقاِضي، ان ُسَلْيَماُن  ْبُن يَ ْعُقوَب  يُوُسُف  ِإْسَحاَق، ان  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  ان 
ْبنُ  قَااَل: ان مَحَّاُد  َوُمَسدٌَّد،  اْلَعلَ   َحْرٍب،  َسْلٍم  َعْن  نَ َزَلتْ زَْيٍد،  َلمَّا  قَاَل:  أََنٍس،  َعْن   ، َأْدُخُل َكَما    ِويِّ احلَِْجاِب ُكْنُت  ُكْنُت آيَةُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َورَاَءَك اَي ُبَِنَّ "   َأْدُخُل، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
   ضعيف. # قال المحقق: إسناده

 

بَاُن ْبُن  قَاَل: َوان    -  7408 ْبُن َحازٍِم، ان َساملٌِ يُوُسُف، ان َشي ْ أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: ُكنْ فَ ر وٍح، ان َجرِيُر  ُت َأْدُخُل َعَلى ، َعْن 
نَا ِإالَّ بَ ْعَدَك َأْمٌر، اَل َتْدخُ   َرُسوِل هللِا ِبَغرْيِ ِإْذٍن، قَاَل: َفِجْئُت يَ ْوًما أِلَْدُخَل، فَ َقاَل: " َعَلى َمَكاِنَك اَي ُبَِنَّ، ِإنَّهُ َقْد َحَدثَ  ْل َعَلي ْ

 " ِبِِْذٍن 
 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 

 

ان  اْلَفاِكِهي ، ان أَبُو ََيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة،    و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ َراِهيمَ َأْخرَباََن أَبُ   -  7410
َوُة، َأْخرَبَِن أَبُ َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيدَ  ثَُه، َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن  و َهاِنٍئ، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ اجْلَْنِبَّ  اْلُمْقِرُئ، ان َحي ْ  َعْمَرو ْبَن َماِلٍك َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َثاَلثَةٌ  ُهْم: رَجُ   َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َفَماَت َعاِصيًا، َوأََمٌة َأْو    ٌل فَاَرَق اجْلََماَعَة، َوَعَصى ِإَماَمهُ اَل َتْسَأْل َعن ْ
َها َزْوُجَها َوَقْد َكَفاَها َمُؤونََة الد نْ يَا فَ َترَبََّجْت بَ ْعَدهُ َعْبٌد  هُ أََبَق ِمْن َسيِِّدِه َفَماَت، َواْمَرأٌَة غَاَب َعن ْ  ْم "  َفاَل َتَسْل َعن ْ

 جاله موثقون. ر # قال المحقق: إسناده 
 

احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد اإْلِْسَفَراِيِِن ، ان َخايل يَ ْعِِن أاََب َعَوانََة، ان يُوُنُس ْبُن َعْبِد   ِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو حُمَمَّدٍ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  7414
ُ َعَلْيِه َوسَ َأيِب َمْرمَيَ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعنِ   َماِلٌك، َعْن ُمْسِلِم ْبنِ اأْلَْعَلى، ان اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن   لََّم قَاَل: " ِنَساءٌ  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

اَل احْلَاِكُم أَبُو َعْبِد  ََخِْس ِماَئِة َعاٍم " قَ َكاِسيَاٌت َعاراَِيٌت ُمَتَميِّاَلٌت، اَل يَْدُخْلَن اجْلَنََّة، َواَل يَِْدَن رََِيَها، َوِرَُيَها تُوَجُد ِمْن َمِسريَةِ 
 اْلُمَوطَِّأ َمْوقُوٌف " هُ َغرِيٌب، َعْن َماِلٍك، فَِإنَّهُ يف هللِا: " َسَندُ 

 َكَأْذَناِب اْلَبَقِر  ِصْنَفاِن ِمْن َأْهِل النهاِر َلْم َأَرُهَما، َقْوٌم َمَعُهْم ِسَياطٌ ( بلفظ  2128]في صحيح مسلم ).  إسناده حسن# قال المحقق:  
وُسُهنه َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَماِئَلِة، اَل َيْدُخْلَن اْلَجنهَة َواَل َيِجْدَن ِريَحَها،  ٌت َعاِرَياٌت ُمِمياَلٌت، َماِئاَلٌت ُرءُ ِرُبوَن ِبَها النهاَس، َوِنَساٌء َكاِسَياَيْض 

 [ َوَكَذاَوِإنه ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا 
 

أَبُو عَ َأْخرَبانَ   -  7419 ْبُن قَ تَاَدَة، أان  َنْصِر  ْبُن َمطٍَر، ان حُمَمَُّد ْبُن عُ  أَبُو  َأيِب ُسَوْيٍد،ْمرِو  ْبُن َأمْحََد ْبِن    ْثَماَن ْبِن  َوَأْخرَباََن َعِلي  
أَبُو ُسَلْيَماَن اْلَفرَّاُء، أان ْبُن ُعب َْيٍد، ان  َأمْحَُد  إِبْ رَ   َعْبَداَن، أان  ْبُن  َأيِب َجْعَفٍر، انأَبُو ُمْسِلِم  أََنٍس،  اِهيَم، ان احْلََسُن ْبُن  ََثِبٌت، َعْن   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرْيُ َشبَاِبُكْم َمْن َتَشبََّه ِبُكُهوِلُكْم، َوَشر  ُكُهوِلُكْم َمْن َتشَ قَاَل: قَاَل َرسُ   " بََّه ِبَشبَاِبُكْم وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 . ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

ان حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن     ْبُن حُمَمَِّد ْبِن قُوْهيَاَر،َلِوي ، أان أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاسُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلعَ   -  7420
بْ  ََيََْي  َعْن  ْبُن َكِثرٍي،  حَبُْر  ان  ُت،  ِعكْ الزَّايَّ َعْن  َأيِب َكِثرٍي،  َلَعَن  ِن  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  وَ رَِمَة،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َسلََّم  َرُسوُل 

 اْلُمَخنَِّثنَي ِمَن الّرَِجاِل، واْلُمذَكََّراِت ِمَن النَِّساِء، قَاَل: " َأْخرُِجوُهْم ِمَن اْلبُ ُيوِت " 
ا هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َوَسلََّم:  َوقَاَل  َعَلْيِه   ُ بِ َّللَّ َتَشبََّه  َمْن  َشبَاِبُكْم  َخرْيَ  ِإنَّ  تَ "  َمْن  ُشُيوِخُكْم  َوَشرَّ  َوَشرَّ ُشُيوِخُكْم،  ِبَشبَاِبُكْم،  َشبََّه 

 ِنَساِئُكْم َمْن َتَشبََّه ِبرَِجاِلُكْم، َوَشرَّ رَِجاِلُكْم َمْن َتَشبََّه بِِنَساِئُكْم " 
 َعْن ََيََْي هِبَِذِه الّزاَِيَداتِ ُر ْبُن َكِثرٍي السَّقَّا، تَ َفرََّد بِِه: حبَْ 

 واه جدا. لمحقق: إسناده # قال ا
 

اْلَقاِسِم اْلَعَتِكي ، انَأْخربََ   -  7422 ْبُن  َمْنُصوٍر حُمَمَُّد  أَبُو  احْلَاِفُظ، ان  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن، ان ِبْشُر    اَن 
ا ْبُن ُعب َْيِد هللِا، ان حُمَمَّدُ احْلََكِم، ان َعْبُد  َأيِب َسَلَمَة، َعنْ ْلُمْؤِمِن  ْبُن َعْمرٍو، َعْن  َعَلْيِه    ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َنَما  بَ ي ْ َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:   

اْمَرَأةٌ  َمرَِّت  اْلَمْسِجِد  أَبْ َواِب  ِمْن  اَبٍب  َعَلى  َجاِلٌس  فَ َلمَّا حَ   َوَسلََّم  َدابٍَّة،  َعَلْيهِ َعَلى   ُ اَّللَّ اِبلنَِّبِّ َصلَّى  هِبَا،    اَذْت  َعثَ َرْت  َوَسلََّم 
ال َها َسَراِويَل، فَ َقاَل: "  فََأْعَرَض  ِإنَّ َعَلي ْ َفِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا،  َوَتَكشََّفْت  َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُ اْلُمَتسَ نَِّب  َصلَّى اَّللَّ ْرِواَلِت "  رَِحَم هللاُ 

 كَ ارَِجَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو َكَذلِ َورُِوي َعْن خَ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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ِعيُد ْبُن َسْلَماَن  ان السَِّري  ْبُن ُخَزمْيََة، ان سَ  ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا التَّاِجُر،أَ   - 7424
، عَ اْلَوا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْوًما يُ بَاِيُعونَهُ َوِفيِهْم رَُجٌل  ْن َعاِصٍم، َعْن أََنٍس، قَاَل: أََتى رَ ِسِطي ، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُرهُ َحّتَّ  َويُ َؤخِّ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َجَعَلهُ يف آِخرِِهْم،  بَِيِدِه َخُلوٌق، َفَجَعَل يُ بَاِيُعُهْم   ُ َما َخِفَي َلوْ َوقَاَل َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ ِطيَب الّرَِجاِل  نُهُ  " 
 َوظََهَر ِرَُيُه، َوِطيُب النَِّساِء َما ظََهَر لَْونُهُ َوَخِفَي ِرَُيهُ "  

، َعِن السَِّريِّ ْبِن ُخَزمْيََة، ، َوأَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّ قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: َرَواهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   ْرِقيِّ
 اكم. لم أجد فيه شيخ الح# قال المحقق: إسناده 

اأْلَ   -  7425 احْلََسِن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  أان  ِمْن ِكتَاِبِه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َشْيُخنَا  ثَ نَاهُ  َحدَّ ْبُن  َّْنَاِطي  َوَقْد  َسِعيُد  ان   ،
 ا اَن، َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه لَْفظًا َواِحدً ُسَلْيمَ 

 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد  - 7433 هَّاِب، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد اْلوَ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ان أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِريِّ
، َعْن ُعَمارَةَ  َحْرٍب، ان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ان أَبُ ْبنُ  ْبِن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبٍت، قَاَل: ُكنَّا َمَع َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص يف َحجٍّ َأْو  و َجْعَفٍر اْْلَْطِمي 

ْعَب َوَدَخْلنَا َمَعُه،  ٌة َيَدَها َعَلى َهْوَدِجَها، فَ َلمَّا نَ زَ ٌة يف َهْوَدِجَها َواِضعَ ُعْمَرٍة، فَ َلمَّا ُكنَّا ِِبَرِّ الظَّْهَراِن ِإَذا اْمَرأَ  فَ َقاَل: َل َدَخَل الشِّ
ُغَراٌب   ِفيَها  ِغْراَبٌن َكِثريٌَة،  َوِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع  ْعِب  الشِّ َهِذِه  يف  أَ ُكنَّا  َوالرِّ َأْعَصُم،  َقاِر  اْلِمن ْ ْجَلنْيِ،  مْحَُر 

 اجْلَنََّة ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َكَقْدِر َهَذا اْلُغَراِب يف َهِذِه اْلِغْراَبِن "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َيْدُخُل فَ َقاَل: َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد،  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الض َبِعي ، أان احلَْ يل ِِبَطِِّه، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبُن قَ تَاَدَة، وََكت ََبهُ  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر    -  7435
َثِِن َأِخي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن َشرِيِك ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن َيَْ  يِب َكِثرٍي، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََي ْبِن َجْعَفِر ْبِن أَ ان اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن ُتَصلَِّي اْلَمْرَأةُ يف بَ ْيِتهَ مْحَِن ْبِن لَِبيَبَة، َعِن اْلَقاِسمِ َعْبِد الرَّ  ا ، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اِر، َوَأْن تُ أَلَْن ُتَصلَِّي يف ُحْجَرَِتَا َخرْيٌ ِمنْ َصلَِّي يف ُحْجَرَِتَا، وَ َخرْيٌ ِمْن َأْن تُ  اِر َخرْيٌ ِمْن َأْن ُتَصلَِّي  َأْن ُتَصلَِّي يف الدَّ َصلَِّي يف الدَّ
 يف اْلَمْسِجِد " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْضِر  ان احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ان أَبُو النَّ ااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، أَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، وَ  - 7436
وُسَف، وُسَف، ان حُمَمَُّد ْبُن يُ مْحَُد ْبُن يُ َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ان اْبُن َأيِب ِذْئٍب، ح َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ان أَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ٍب، َعِن احْلَْرِث ْبِن احْلََكِم، َعنْ َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْبِن َأيِب ِذئْ  َأيِب َعْمرِو ْبِن مِحَاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 لَْيَس لِلنَِّساِء َسَراةُ الطَّرِيِق " 
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، َوزَاَد َوقَاَل أَبُو - َوَسَط الطَّرِيِق  يَ ْعِِن   -َأيِب َعْبِد هللِا َوَصاِحِبِه:    َحِديِث اْلَفِقيِه، َولَْيَس يف رَِوايَةِ   َط الطَّرِيِق َهَذا لَْفظُ يَ ْعِِن: َوسَ 
قَاَل:  ٍد، لَْيَس لِلنَِّساِء َسَراةُ الطَّرِيِق؟  ، فَ َقاَل: اَي أاََب ُعب َيْ َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم: َفَصِحْبُت أاََب ُعب َْيٍد يف طَرِيِق اجْلَاِمِع يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ 

 مَيِْشنَيَ يف اجْلَن َبَاتِ 
 مرسل. المحقق: إسناده  # قال

 

، ان َعِلي  ْبُن َسِعيٍد، ان الصَّْلُت ْبنُ  -  7438 ُن َخاِلٍد، ان   َمْسُعوٍد، ان ُمْسِلُم بْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ْبُن َعْبِد هللِا بْ  َأيِب َسَلَمَة، عَ َشرِيُك  َأيِب َّنٍَِر، َعْن  لِلنَِّساِء ِن  لَْيَس  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْن 

 َوَسُط الطَّرِيِق "  
  ُسْبَحانَهُ َوتَ َعاىَل َأْعَلمُ  َشرِيٍك َغرْيَ ُمْسِلِم ْبِن َخاِلٍد. َوهللاُ اَل َأْعَلُم يَ ْرِويِه َعنْ  قَاَل أَبُو َأمْحََد:

 حسن.ال المحقق: إسناده # ق
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 الْخامسُ وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ، وَهُو بَابٌ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ  
 

 

ِسُم ْبُن ُسَلْيٍم الصَّوَّاُف، قَاَل:  ْشُر ْبُن ُموَسى اأْلََسِدي ، ان اْلَقاُظ، ان أَبُو َبْكِر ْبُن اَبَلَوْيِه، ان بِ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن  - 7445
 َلى ْبِن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبدِ رٍي َُيَدََِّثِن، َعْن يَ عْ َشِهْدُت اْلَواِسِطيَّنْيِ َأاَب ِبْسطَاٍم ُشْعَبَة ْبَن احْلَجَّاِج، َوَأاَب ُمَعاِويََة ُهَشْيَم ْبَن َبشِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِرَضا هللِا ِمْن ِرَضا اْلَواِلَدْيِن، َوَسَخُط هللِا ِمْن َسَخِط اْلَواِلَدْينِ هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسو    " ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
المحقق:   قال  فيه إسن #  أعرفه.    اده  لم  )]رواه  من  "1899الترمذي  بلفظ  في رضا  (  الرهبِ    وسخطُ  لوالدِ ا رضا الرهبِ  

 "[.الوالدِ  سخطِ  في
 

اُء، ان أَبُو َأمْحََد اْلَفرَّ   احْلَاِفُظ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي ، أان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن    -  7446
ُشْعَبُة، َعْن يَ ْعَلى ْبِن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل   رَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَولِيِد، انَواحْلََسُن ْبُن َهارُوَن، قَااَل: َأخْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   اِلَدْيِن " َواِلَدْيِن، َوَسَخُط هللِا يف َسَخِط اْلوَ " ِرَضا هللِا يف ِرَضا الْ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 "[ .الوالدِ  سخطِ  الرهبِ  في وسخطُ  الوالدِ  رضا الرهبِ  في رضا ( بلفظ "1899]رواه الترمذي )صحيح. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َمْنُصوٍر الظََّفُر ْبُن حُمَمَّ  - 7451 بَ ْنَجارَا، ٍد َأمْحَُد ْبُن اللَّْيِث ْبِن َسْهٍل أَبُو َحامِ  ٍد اْلَعَلِوي  ِإْماَلًء، أانِد ْبِن َأمْحََد ْبِن زايَ َحدَّ
بَاِن ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج، ان َمْيُموُن ْبُن جنَِيٍح أَبُو احلَْ  ْن أََنِس ْبِن  احْلََسُن اْلَبْصِري ، عَ   َسِن، انأان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن النَّْصِر الشَّي ْ

ُ َعَلْيِه وَ  َماِلٍك، قَاَل: أََتى رَُجلٌ  َسلََّم، فَ َقاَل: ِإّنِ َأْشَتِهي اجْلَِهاَد، َوِإّنِ اَل أَْقِدُر َعَلْيِه، فَ َقاَل: " َهْل بَِقَي َأَحٌد َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْتَك أُم َك فَاتَِّق هللاَ  َوُمْعَتِمٌر، َوَُمَاِهٌد، فَِإَذا َدعَ   ا، فَِإَذا فَ َعْلَت َذِلَك فَأَْنَت َحاجٌّ اَل: " فَاتَِّق هللاَ ِفيهَ ِمْن َواِلَدْيَك؟ " قَاَل: أُمِّي، قَ 

 َوِبرََّها " 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا اإْلَِماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسلَ   -  7452 َرِوي ، ان حُمَمَُّد ْبُن  و َحاِمٍد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَْ ْيَماَن ِإْماَلًء، أان أَبُ َحدَّ
َثِِن َأيِب، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَ َصاِلٍح اأْلَ  ُ  اَل َرُسوُل هللِا صَ َشج ، ان َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َحدَّ لَّى اَّللَّ
َك أَْفَضُل ِمْن ِجَهاِدَك اِبلسَّْيِف يف َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ  َواِلَدْيَك ُتْضِحُكُهَما، َوُيْضِحَكانِ َم: " نَ ْوُمَك َعَلى السَّرِيِر ِبرًّا بِ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 " 
، َوِلَمْتنِ   هللاُ َأْعَلمُ ِه َشَواِهُد َقْد َمَضْت وَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َهَذا َغرْيُ َقِويٍّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

بْ   -  7458 احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َمكِّي   اْلَقاِضي، ان  ُمْدِرٍك  ْبُن  ُعَمُر  ان  الصَّفَّاُر،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أان  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ُن 
، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبدِ رِي  ْبُن ِإَْسَاِعيَل، عَ ِإبْ َراِهيَم، ان السَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: أََتى النَّ ِن الشَّْعِبِّ ِبَّ َصلَّى اَّللَّ
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َوِإّنِ ُموِسٌر، َوِإنَّ  اْلبَاِديَِة،  َأْهِل  ِمْن  ِإّنِ رَُجٌل  َوُأخْ َأْعَرايِبٌّ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا،  َوَأاَب  أُمًّا  َوَأًخا َوَعمًّا َوَعمًَّة َوَخااًل وَ  يل  َخاَلًة،  تًا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُمََّك، َوأاََبَك، َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، َوَأْداَنَك َأْداَنَك " فَأَي  ُهْم َأْوىَل ِبِصَليِت؟   فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ِإَسَْ َأْخرَباََن    -  7459 أان  اْلَفْضِل،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  ُمدْ أَبُو  ْبُن  ُعَمُر  ان  الصَّفَّاُر،  َعْبِد اِعيُل  ْبُن  زاَِيُد  َحْفٍص، ان  ْبُن  َحَرِمي   ِرٍك، ان 
َمْسعُ  َوائٍِل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  هَبَْدلََة، َعْن َأيِب  ْبِن  أُمًّا َوأابً وٍد، قَاَل: قَاَل رَُجٌل:  الرَّمْحَِن، َعْن َعاِصِم  َوَأًخا   اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ يل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُمََّك َوأَ َوُأْختًا َوَعمًّا َوَعمًَّة وَ  َخاَك، اَبَك، َوُأْخَتَك َوأَ َخااًل َوَخاَلًة، فَأَي  ُهْم َأْوىَل ِإيَلَّ ِبِصَليِت؟ فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 َك " َوَأْداَنَك َأْدانَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َعبْ أَ   -  7460 بِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ْبنُ ْخرَباََن  ِهَشاُم  ان  الصَّفَّاُر،  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  أان  ان   َداَن،  رََجاٍء،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ان   ، َعِليٍّ
لَِقيطٍ  ْبِن  ِإاَيِد  َأيِب رِْمَثَة يَ عْ اْلَمْسُعوِدي ، َعْن  أَ ، َعْن  الرَّاَبِب، قَاَل:  الت َّْيِميَّ ُثَّ  َعَليْ ِِن   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َوُهَو ََيُْطُب تَ ْيُت  ِه َوَسلََّم 

 َوُهَو يَ ُقوُل: " َيُد اْلُمْعِطي اْلُعْليَا، أُمََّك َوأاََبَك، َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، ُثَّ َأْداَنَك َأْداَنَك " 
َبِِن  ُثَّ  ِمْن  اَنٌس  َجاَء  فَ قَ   اْلَمْسِجَد،  َدَخُلوا  َرُسولَ يَ ْربُوَع َحّتَّ  اأْلَْنَصاِر: اَي  ِمَن  رَُجٌل  قَاَل  اَل  ُفاَلاًن،  قَ ت ََلْت  يَ ْربُوَع  َمْواَلءُ   هللِا، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل جَتِِْن نَ ْفٌس َعَلى ُأْخَرى "   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 حسن.المحقق: إسناده # قال 

 

َثِِن حبَِرُي ْبُن َسْعٍد،   ، ان ِهاَلُل ْبنُ ، بِب َْغَداَد، ان َأمْحَُد ْبُن َسْلَمانَ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم اْْلََرِقي    -  7461 اْلُعاَل، ان َأيِب، ان بَِقيَُّة، َحدَّ
َمْعِدي كَ  ْبِن  اْلِمْقَداِم  َعِن  َمْعَداَن،  ْبِن  َخاِلِد  َرُسو َعْن  َع  َسَِ أَنَّهُ  َوَسلََّم  ِرٍب،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َوَجلَّ َل  َعزَّ  ِإنَّ هللاَ   " يَ ُقوُل: 

 ِصيُكْم أِبُمََّهاِتُكْم، ُثَّ يُوِصيُكْم ِِباَبِئُكْم، ُثَّ يُوِصيُكْم اِبأْلَق َْرِب فَاأْلَق َْرِب " يُو 
 ه. ضعيف والحديث حسن بطرق# قال المحقق: إسناده 

 

و َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّاِفِعي ، ان حُمَمَُّد ْبُن مَِّد ْبِن َداُوَد الرَّزَّاُز، أان أَبُ و احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن حمَُ َأْخرَباََن أَبُ   -  7466
، أان أَي وُب ْبُن ُسَلْيَماَن، ان أَبُو َبْكٍر ي َ  َل حُمَمٌَّد، َوُموَسى ْبُن  ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، قَاَل: قَاْعِِن اْبَن َأيِب أَُوْيسٍ ِإَْسَاِعيَل الس َلِمي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ُعْقَبَة: ان  يف اجْلَنَِّة،  َم: " ِإّنِ َأرَاِن اْبُن ِشَهاٍب، ان َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
نَ  ْعُت َصْوَت رَُجٍل ابِ فَ ب َي ْ  : َحارِثَةُ ْبُن الن  ْعَماَن، َكَذِلَك اْلرِب ، َكَذِلَك اْلرِب  "  ْلُقْرآِن، فَ ُقْلُت: َمْن َهَذا؟ قَالُوا َما َأاَن ِفيَها َسَِ

 َكَذا قَاَل حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َعِتيٍق، َوُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ 
 صالح. قق: إسناده # قال المح

 

ْبُن يُوُسَف اأْلَصْ أَ   -  7467 َبْكٍر حُمَمَُّد  ْخرَباََن َعْبُد هللِا  أَبُو  ْبِن اْْلَِليِل اْلَقطَّاُن، ان َأمْحَُد ْبُن    ْبُن احْلَُسنْيِ ْبنِ ب ََهاِن ، أان  احْلََسِن 
، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل ، َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَنِ ُن رَاِشٍد، َعِن الز ْهِريِّ يُوُسَف الس َلِمي ، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخرَباََن َمْعَمُر بْ 
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يَ ْقَرأُ، فَ ُقْلُت:  َرُسولُ  اجْلَنَِّة، َفَسِمَعُت َصْوَت قَاِرٍئ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َّنُْت فَ َرأَيْ ُتِِن يف   ُ ْبُن َمْن َهَذا؟ قَالُوا   هللِا َصلَّى اَّللَّ : َحارِثَةُ 
ُ الن  ْعَما ِه " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكَذاَك اْلرِب ،  ِن "، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َكَذاَك اْلرِب ، َكَذاَك اْلرِب ، وََكاَن أَبَ رَّ النَّاِس أِبُمِّ

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

، َعِن ، ان َعِلي  ْبُن َحِكيٍم، ان َشرِيكٌ ُمَطنيٌَّ   مَُّد ْبُن احْلََسِن السَّرَّاُج، انَة، أان أَبُو احْلََسِن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَادَ   -  7469
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  وا:  هُ َحَشٌم َخْلًقا، فَ َقالُ َم، رَُجٌل لَ اأْلَْعَمِش، َعْن َمْغَراَء، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َمرَّ رَُجٌل َعَلى َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َلْو َكاَن َهَذا يف َسِبيِل هللِا؟ َوجَ  َوَسلََّم، فَ َقالُوا: َلْو َكاَن َهَذا يف َسِبيِل هللِا؟ فَ َقاَل: " لََعلَّهُ َيُكد  َعَلى أَبَ َوْيِن  اَء النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َيٍة ِصغَاٍر فَ ُهَو يف َسبِيِل هللاِ هللِا، لََعلَّهُ َيُكد  عَ   َشْيَخنْيِ َكِبريَْيِن، فَ ُهَو يف َسبِيلِ  يُ ْغنِي ََها َعِن النَّاِس  ، لََعلَّهُ َيُكد  َعَلى نَ ْفِسِه لِ َلى ِصب ْ

 فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا " 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ان ََيََْي ْبُن أَي وَب،   ْبُن َسِعيٍد، ان ِإْصَبٌع، ان اْبُن َوْهٍب،ُن ُعْبُدوٍس، ان ُعْثَماُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َأمْحَُد بْ   -  7470
نَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن بَ رَّ    َعْن زابَّ هللاُ يف ُعُمرِِه " " ِبَواِلَدْيِه زَاَد  ْبِن فَاِئٍد، َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ِقيَل يف زاَِيَدِة اْلُعُمِر "  ْد ذََكْراَن يف اَبِب ِصَلِة الرَِّحِم َماَوقَ 
 ضعيف. لمحقق: إسناده # قال ا

 

ْشَعِث، ان َحْزُم ْبُن   اْلَقطَّاُن، ان أَبُو اأْلَ َعيَّاشٍ  َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمٍَّد احْلَفَّاُر بِب َْغَداَد، أان احْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي ْبنِ  - 7471
ْبِن  َأيِب َحْزٍم، ان مَ  أََنِس  ْبُن ِسيَاٍه، َعْن  َأْن ميُِدَّ هللاُ يف ْيُموُن  َمْن َأَحبَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِصْل َرمِحَهُ " َيرَبَّ َواِلَدْيِه، َوْليَ ُعْمرِِه، َويَزِيَد يف رِْزِقِه، فَ ْل
 س به. ال بأ # قال المحقق: إسناده 

 

َهِقي  قَااَل: ان أَبُو َبْكرٍ َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصو  - 7472 اِمغَاِن ، َوأَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللِا اْلب َي ْ ،  ٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ َْسَاِعيِلي  ان  اإْلِ
َن، ان اْلُمْسَتْسِلُم ْبُن َسِعيٍد، َعِن احْلََكِم ْبِن َأاَبَن، َعْن ْبُن مُحَْيٍد، ان زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماْبُن احْلَُسنْيِ احْلَذَّاُء، ان حُمَمَُّد  أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد  

ُ َعَلْيهِ  ِإالَّ َكَتَب هللاُ ِبُكلِّ َنْظَرةٍ    ْن َوَلٍد اَبرٍّ يَ ْنظُُر َنْظَرَة َرمْحَةٍ  َوَسلََّم قَاَل: " َما مِ ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 جًَّة َمرْبُورًَة "، قَالُوا: َوِإْن نَظََر ُكلَّ يَ ْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة؟ قَاَل: " نَ َعْم، هللاُ َأْكرَبُ َوَأْطَيُب " حَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو    -  7473 بْ َأْخرَباََن  َعْبُد هللِا  أان  احْلَاِفُظ،  هللِا  حُمَمَّدُ َعْبِد  اْلب ََغِوي ، ان  ِإْسَحاَق  أَبُو َصاِلٍح، ان    ْبنُ   ُن  ان  الس َلِمي ،  ِإَْسَاِعيَل 
هللِا َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل     َأاَبَن، َعْن ِعْكرَِمَة،اللَّْيُث، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َأْعنَيَ اْلَبْصِري ، ِمْن َبِِن ِعْجٍل، َعِن احْلََكِم ْبنِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاَن لِْلَوَلِد ِعْتُق َنَسَمٍة "، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، َوِإْن   -يَ ْعِِن َفُسرَّ ِبِه    -" ِإَذا َنظََر اْلَواِلُد ِإىَل َوَلِدِه   َصلَّى اَّللَّ
 َك " َنْظَرًة؟ قَاَل: " هللاُ َأْكرَبُ ِمْن َذلِ   َر ِستِّنَي َوثَلَثِماَئةِ َنظَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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َعْبَداَن، ان    -  7475 بُن  َمكِّي   َثِِن  َحاِمٍد، َحدَّ ْبُن  حُمَمَُّد  أان  التَّارِيِخ،  احْلَاِفُظ يف  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َهارُ َأْخرَباََن  ْبُن  ان احْلََسُن  وَن، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن  حَّاِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَالَ َفٍر، ان َنَْشُل ْبُن َسِعيٍد، َعِن الضَّ َمْنُصوُر ْبُن َجعْ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِبُكلِّ   َوَلٍد اَبرٍّ يَ ْنظُُر ِإىَل  َها ُكلَّ َنْظَرٍة َحجٌَّة َمرْبُورَ   َواِلَدتِِه َنْظَرَة َرمْحٍَة ِإالَّ َكاَن َلهُ   يَ ْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة؟ قَاَل: " ٌة "، قَالُوا: َوِإْن َنظََر ِإلَي ْ
 ، هللاُ َأْكرَبُ َوَأْطَيُب "  نَ َعمْ 

 َمْنُصوُر ْبُن َجْعَفٍر ُهَو َواِلُد احْلَُسنْيِ ْبِن َمْنُصوٍر الس َلِميِّ الن َّْيَسابُوِريِّ 
 ليس بالقوي.ده # قال المحقق: إسنا

 

َأخْ َأخْ   -  7477 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعبْ رَباََن  ْبُن  َسِعيُد  َعْمرٍو  أَبُو  اجْلُدِّي ،رَبَِن  ُعْثَماَن  َأيِب  ْبِن  هللِا  حُمَمٍَّد    ِد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أان 
ِد هللِا ْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، ِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعْن َعبْ أَبُو ُمَقاِتٍل، َعْن َعبْ   الشَّْرِقي ، ان حُمَمَُّد ْبُن ُعَقْيٍل أَبُو َصاِلٍح اْلَعْبِدي ، ان

ِه َكاَن لَ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَ بََّل َبنْيَ َعْيِِن أُمِّ ، اِر " ِإْسنَاُدهُ َغرْيُ قَ هُ ِسرْتًا ِمَن النَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِويٍّ
 َوهللاُ َأْعَلمُ 

 موضوع. ده # قال المحقق: إسنا
 

ان ِبْشُر ْبُن   ِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حَبُْر ْبُن َنْصٍر،َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   - 7481
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْلَعزِيِز، َعْن أُمِّ َأمْيََن، َأنَّ َرُسو ، ان َسِعيُد ْبُن َعْبِد ا َبْكرٍ  َم َأْوَصى بَ ْعَض َأْهِل بَ ْيِتِه، فَ َقاَل: " اَل ُتْشِرْك  َل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَواِلَديْ  رَبََّك  َوَأِطْع  ُحّرِْقَت،  َوِإْن  ُعذَِّبَت،  َوِإْن  َوَجلَّ،  َعزَّ  َأْن َتَْ اِبهلِل  أََمَرَك  َوِإْن  وَ َك،  فَاْخُرْج،  َلَك  َشْيٍء  ِمْن ُكلِّ  َترْتُِك رَُج  اَل 
َا ِمْفتَاُح كُ الصَّاَلَة ُمت ََعمًِّدا، فَ  َك َواْْلَْمَر، فَِإنَّ َك وَ ِإنَّ َمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُمت ََعمًِّدا فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنهُ ِذمَّةُ هللِا، ِإايَّ اْلَمْعِصَيَة، لِّ َشرٍّ، ِإايَّ

َا   َمَفرًّا ِمَن الزَّْحِف ِإْن َأَصاَب النَّاَس َمْوٌت، َوأَْنَت ِفيِهْم فَاثْ ُبْت،    َأْهَلُه، َوِإْن رَأَْيَت َأنَّ َلَك اَل ُتْسِخُط هللَا، اَل تُ نَازَِعنَّ اأْلَْمَر  فَِإنَّ
ُهْم، َوَأِخْفُهْم يف   َوأَْنِفْق َعَلى َأْهِلَك ِمْن طَْوِلَك، َواَل تَ ْرَفْع َعَصاكَ  َمْعَمٌر،    هللِا َعزَّ َوَجلَّ "  َعن ْ َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعِن  َوَرَواهُ 

ْبنِ ا َشْهِر  َعْن  حُمَمٍَّد،  أَبُو  رَاِشٌد  َوَرَواهُ  َمْعنَاُه،  بِب َْعِض  ُمْرَساًل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  أُمِّ   لنَِّبِّ  َعْن  َأيِب    َحْوَشٍب،  َعْن  ْرَداِء،  الدَّ
ْرَداِء، قَاَل: َأْوَصاِن َرُسوُل هللاِ ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبسَ لدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ  ْبٍع، َفذََكَرُهنَّ، َورُِوَي َعْن أَُميََّة َمْواَلِة النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 منقطع.# قال المحقق: إسناده 
 

 ءَ فِيهِ قِ الْوَالِدَيْنِ وَمَا جَا فَصْلٌ فِي عُقُو 
 

ان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ان أَبُو الرَّبِيِع، ان ِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، أ َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ  - 7489
أَ  ْبِن  زاَِيِد  َعْن  احْلَِميِد،  َعْبِد  ْبُن  َُمَاِهدٍ َجرِيُر  َعْن  زاَِيٍد،  قَاَل:  يِب   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  َعَليْ ،   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت  َوَسلََّم َسَِ ِه 

 يَ ُقوُل: " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َوَلُد زاَِن، َواَل ُمْدِمُن ََخٍْر، َواَل َعاقٌّ ِلَواِلَدْيِه، َواَل َمنَّاٌن " 
 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ
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َبَة، ان َعْبُد   أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَّدُ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بِن َعْبَداَن، َأْخربََ  - 7490 ْبُن ِإْسَحاَق الصَّفَّاُر، ان أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َعْن َُمَاِهٍد، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِ ملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد،  الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن َسا  يِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َعاقٌّ، َواَل ُمْدِمُن ََخٍْر، َواَل َمنَّاٌن " َصلَّى   اَّللَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ْعَبُة، َأْخرَبَِن َمْنُصوٌر، قَاَل: ان أَبُو َداُوَد، ان شُ  ُس ْبُن َحِبيٍب،ٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُونُ اَن أَبُو َبْكِر ْبُن فُورَ َأْخربََ   - 7491
ْبَن َأيِب اجْلَْعِد َُيَدُِّث، َعْن نَِبيٍط، َعْن َجااَبَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍ  ْعُت َساملَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل و، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَسَِ َّللَّ

 َواَل َوَلُد زَنْ َيٍة، َواَل ُمْدِمٌن "  ُخُل اجْلَنََّة َعاقٌّ، َواَل َمنَّاٌن، َيدْ 
 َوَرَواهُ َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر فَ َلْم َيْذُكْر يف ِإْسنَاِدِه نَِبيطًا 

 [ قوله: وال ولد زنية.غير  ( 5672)رواه النسائي ]. ال بأس به# قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن َخاِلٍد، ان َسِعيُد ْبُن َأَسِد ْبِن ُموَسى،   و احْلََسِن اْلِمْصِري ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِوبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُ َأْخرَباََن أَ  -  7492
  ، ُ َعلَ ، َعْن َجااَبَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعمْ َعْن زُبَ ْيٍد اْليَاِفِعيِّ ان ُمَؤمٌَّل، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ ْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  رٍو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  أََتى َذاَت حَمْرٍِم "  اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ُمْدِمُن ََخٍْر، َواَل قَاِطُع رَِحٍم، َواَل َوَلُد زَنْ َيٍة، َواَل َعاقٌّ َواِلَدْيِه، َواَل َمنْ 
 َوهللاُ َأْعَلُم، َوَقْد ذََكْراَن يف ِكتَاِب الس َنِن َسائَِر َما ِقيَل ِفيِه "  وٌل َعَلى َمْن َعِمَل َعَمَل أَبَ َوْيِه،َوُهَو ِإْن َصحَّ فَ َوَلُد الّزاَِن حَمْمُ  "

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ال   -  7493 أَبُو َعْبِد  َوأَ َأْخرَباََن  ْبُن قَ تَاَدَة، قَااَل: أان َيَْ رَّمْحَِن الس َلِمي ،  َنْصِر  اْلَقاِضي، ان أَبُو  بُو  َمْنُصوٍر  أَبُو ََي ْبُن  ُمْسِلٍم، ان 
، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   َعاِصٍم، َعْن ُعَمَر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َيَساٍر، ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َساملٍِ : " َثاَلثٌَة اَل ى اَّللَّ

َلةُ ْدُخلُوَن اجْلَنََّة، فََأمَّا الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن اَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة: فَاْلَعاق  ِلَواِلَدْيِه، َواْلَمْرَأةُ ا  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَثاَلثٌَة اَل يَ يَ ْنظُُر هللاُ ِإلَْيِهمْ  ْلُمرَتَجِّ
ي  َتَشبَّ   َواِلَدْيِه، َوُمْدِمُن ََخٍْر، َواْلَمنَّاُن ِِبَا َأْعَطى " يَ ْنظُُر هللاُ ِإلَْيِهْم: فَاْلَعاق  لِ وُث، َوَأمَّا الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن اَل هُ اِبلّرَِجاِل، َوالدَّ

 َمْوِضَعنْيِ َكَذا َجاَء بَِه أَبُو َعاِصٍم، َوتَِبَعهُ ِفيِه َغرْيُُه، َفذََكَر اْلَعاقَّ يف  
 حسن.إسناده # قال المحقق: 

 

 ي فَضْلِ حِفْظِ قَلْبِ الْأُمِّ حَدِيثُ جُرَيْجٍ الْعَابِدِ فِ 
 

ِن اأْلَسَ  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان حُمَمَّدُ  - 7496 ِدي ، ان لَْيُث ْبُن  ْبُن يُوُنَس، ان اْبُن الرَّايَّ
يٍل اأْلَْزِدي ، ان حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس اْلُقَرِشي ، ان احْلََكُم ْبُن    ، أان أَبُو اأْلَْحَرِز حُمَمَُّد ْبنُ ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي  َسْعدٍ  ُعَمَر ْبِن جَِ

ِن اْلَيْشُكِري ، ان لَْيُث ْبُن َسْعٍد، حَ  َثِِن يَزِيُد ْبُن َحْوشَ الرَّايَّ ُ َعَليْ ٍب اْلِفْهِري ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسَِ دَّ ِه َوَسلََّم  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو َكاَن ُجَرْيٌج الرَّاِهُب    َويف رَِوايَِة الصَّفَّارِ   -يَ ُقوُل   َأنَّ ِإَجابَ َتهُ َفِقيًها َعاِلًما َلَعِلَم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اَدِة رَبِِّه "  أُمَّهُ أَْفَضُل ِمْن ِعبَ 
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َعلِ  َرَواهُ  َعبْ وََكَذِلَك  اْبِن  َعِن  يف ِكتَايِب،  َوَوَقَع   " ِن،  الرَّايَّ ْبِن  احْلََكِم  َعِن  يُوُنَس،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  اْلَمْوِصِل،  ْبُن  ْبِن ي   حُمَمَِّد  َداَن 
ِن، َواحْلََكُم أَ   َصح ، َوَهَذا ِإْسنَاٌد ََمُْهوٌل " الرَّايَّ

 واه جدا. المحقق: إسناده # قال 
 

اٍذ، ان  ان اَيِسنُي ْبُن ُمعَ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ان ََيََْي ْبُن َجْعَفٍر، أان زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب،  َأْخربََ   -  7497
، قَاَل: َسَِ َعْبُد هللِا ْبُن مَ  ُ َعلَ ْرَثٍد، َعْن طَْلِق ْبِن َعِليٍّ ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َلْو َأْدرَْكُت َواِلَديَّ َأْو َأَحَدُِهَا َوأاََن ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

تُ َها: لَب َّْيِك "   ِب تُ نَاِدي: اَي حُمَمَُّد،يف َصاَلِة اْلِعَشاِء، َوَقْد قَ َرْأُت ِفيَها بَِفاحِتَِة اْلِكتَا  أَلََجب ْ
 ُمَعاٍذ َضِعيفٌ اَيِسنُي ْبُن 

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

َع زُرَارَةَ  َحبِيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان ُشْعَبُة، َعْن ق َ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبنُ   - 7501 تَاَدَة، َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ دُِّث، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َماِلٍك، َأنَّ  َيَُ  َم قَاَل: " َمْن َأْدَرَك َواِلَدْيِه أَْو َأَحَدُِهَا، ُثَّ َدَخَل النَّاَر فَأَبْ َعَدهُ هللاُ َعزَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َوَجلَّ " 
 . رجاله ثقات # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  7502 انَأْخرَباََن  هللِا،  َعْبُد  أان  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  َداُوَد،  و  أَبُو  ان  ُشْعَبُة،  يُوُنُس،  زُرَارََة   ان  ْعُت  قَاَل: َسَِ زَْيٍد  ْبِن  َعِليِّ  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوسَ َُيَدُِّث، َعْن رَُجٍل ِمْن قَ ْوِمِه يُ َقاُل لَهُ َماِلٌك أَْو أَبُو َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ   ُمْسِلَمنْيِ لََّم قَاَل: " َمْن َضمَّ يَِتيًما َبنْيَ  َصلَّى اَّللَّ

َوَشَرابَهِ  طََعاِمِه  ال  ِإىَل  َدَخَل  َأَحَدُِهَا ُثَّ  َأْو  َواِلَدْيِه  َأْدَرَك  َوَمْن  اْلب َتََّة،  اجْلَنَّةُ  لَهُ  َوَجَبْت  َعْنُه،  َيْست َْغِِنَ  فَأَبْ َعَدهُ  َحّتَّ  َا نَّاَر  َوَأمي  هللاُ، 
 هُ ِمَن النَّاِر " َأْعَتَق رَقَ َبًة ُمْسِلَمًة َكاَنْت َفَكاكَ ُمْسِلٍم 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

اْلَقاِضي  -  7503 َمْنُصوٍر  ْبُن  ََيََْي  قَااَل: ان  قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  َوأَبُو   ، الس َلِمي  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ِإبْ َراِهيمَ ، ان  َأْخرَباََن  ْبُن    حُمَمَُّد 
َن بْ اْلبُوَشْنِجي ، ان َرْوُح ْبُن َصاَلٍح، ان ُ   ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن زابَّ ِن فَاِئٍد، َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُرُهْم "،ِقيَاَمِة، َواَل يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم، َواَل َكلُِّمُهُم هللاُ يَ ْوَم الْ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِمَن اْلِعبَاِد ِعبَاٌد اَل يُ  اَل: َمْن أُولَِئَك  قَ    يُ زَكِّيِهْم، َواَل يُطَهِّ
ُهَما، واْلُمَترَبُِّئ ِمْن َوَلِدِه، َورَُجٌل أَنْ عَ  ُهْم " َم َعَلْيِه قَ ْوٌم َفَكَفرَ اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " اْلُمَترَبُِّئ ِمْن َواِلَدْيِه رَْغَبًة َعن ْ   نِْعَمت َُهْم، َوَترَبَّأَ ِمن ْ

 ضعيف جدا. ل المحقق: إسناده # قا
 

ِلي، ان حُمَمَُّد  ِإْسَحاَق اْلُمْسَتمْ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َأخْ  - 7504
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ْيٍد، ان أَبُو زَُهرْيٍ، َعِن اأْلَْعَمِش،  ْبُن محَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأَشدَّ َعِن الشَّْعِبِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َتِفْع ِبِعْلِمِه " َأَحَد َواِلَدْيِه، واْلُمَصوِّرُوَن، َوَعاَلهُ َنِبٌّ، َأْو قَ َتَل النَّاِس َعَذااًب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْن قَ َتَل نَِبيًّا، َأْو قَ ت َ   ملٌ مَلْ يَ ن ْ
 ضعيف. المحقق: إسناده # قال 
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، َمْوىَل ُخَزاَعةَ ، ان َجْعَفُر ْبُن َسَلَمةَ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن مَحَْدانَ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ان  -  7505
ْعُت َأاَب َعْبِد اْلَعزِيِز، َكِثريًا َيْذُكُر َعْن أَبِيِه َأيِب َبْكَرَة، َعِن النَِّبِّ ، ان َبكَّاُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز بْ اْلَورَّاُق اْلَبْصِري   ِن َأيِب َبْكَرَة، قَاَل: َسَِ
ُ َعَلْيهِ  نُوِب تُ َؤخَُّر ِإىَل َما َشاَء ِإىَل ي َ َوَسلََّم قَاَل: " ُكل  ا َصلَّى اَّللَّ ُلهُ ِلَصاِحِبِه يف احْلَيَاةِ  ْوِم اْلِقيَاَمِة ِإالَّ ُعُقوَق اْلَوالذ  ِلَدْيِن، فَِإنَّهُ يُ َعجِّ

 ارٍ بَ َعهُ َغرْيُهُ َعْن َبكَّ قَ ْبَل اْلَمَماِت، َوَمْن رَاَء رَاَء هللاُ بِِه، َوَمْن ََسََّع ََسََّع هللاُ بِِه " َتَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن السََّقا اإْلِْسَفَرايِيِِن ، ان حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه، ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّاِئُغ،  ْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرُِئ بْ أَ   -  7506
َأمْحَُد ْبُن َعبْ  َواِقٍد،  ان  ْبِن  َأْخربََ ِد اْلَمِلِك  اْلَعزِيِز،  ْبُن َعْبِد  َأيِب، َعْن َأيِب َبْكَرَة، قَاَل:  ان َبكَّاُر  َعَلْيِه  ِن   ُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها َما َشاَء، ِإالَّ ُعُقوَق اْلَواِلَدْيِن، فَِإنَّ  نُوِب يَ ْغِفُر هللاُ ِمن ْ   احْلَيَاِة قَ ْبَل اْلَمَماِت " هُ يُ َعجَُّل ِلَصاِحِبِه يف َوَسلََّم: " ُكل  الذ 
 ضعيف. قق: إسناده # قال المح

 

أَ   -  7507 اْلَعاَلِء الصَّرْييف ، ان ُسَويْ َأْخرَباََن  ْبِن  ْبُن ُعَمَر  ، ان حُمَمَُّد  ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  اْلَمالِيِِن ، أان  ْبُن بُو َسْعٍد  ٌد، ان َصاِلُح 
بْ  ُمَعاِويََة  َعْن  طَْلَحةَ ُموَسى،  بِْنِت  َعاِئَشَة  َعْن  ِإْسَحاَق،  اْلُمْؤِمِننَي،  ِن  أُمِّ  َعاِئَشَة  َعْن  َعَلْيِه  ،   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت: 

 َوَسلََّم: " َما بَ رَّ أاََبهُ َمْن َشدَّ ِإلَْيِه الطَّْرَف " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ثَ ْعَلٍب بِب َْغَداَد، ان ُموَسى ْبُن َسْهٍل   اِحبُ ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد الزَّاِهُد صَ ِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُوُعَمَر حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  7508
ْعُت َعبْ  ُ  ، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ َد هللِا ْبَن َأيِب َأْوىفَ اْلُموِسي ، ان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان فَائُِد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسَِ ى اَّللَّ

لَْيَس  ُقوَْلَا، قَاَل: " أَ اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َهُهنَا ُغاَلًما َقِد اْحُتِضَر يُ َقاُل َلهُ ُقْل: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َفاَل َيْسَتِطيَع َأْن ي َ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: 
َها ِعْنَد َمْوتِِه؟  ا يف َحيَاتِِه؟ " قَالُوا: بَ َلى، قَاَل: "َقْد َكاَن يَ ُقوْلَُ  ِمن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َفَما َمن ََعهُ  " قَاَل: فَ ن ََهَض َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوملَ؟ " قَاَل: لُِعُقوِق  اَل َأْسَتِطيُع َأْن أَقُوَْلَا، قَاَل: "    لََه ِإالَّ هللاُ "، قَاَل:َوَنَْضنَا َمَعهُ َحّتَّ أََتى اْلُغاَلَم، فَ َقاَل: " اَي ُغاَلُم قُْل: اَل إِ 
َها َفَجاَءْت، فَ َقاَل َْلَا َرسُ َواِلَدِت، قَ  َها "، فََأْرَسُلوا ِإلَي ْ  َعَلْيِه وُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اَل: " َأَحيٌَّة ِهَي؟ " قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: " َأْرِسُلوا إِلَي ْ
َجْت فَ ابْ ُنِك ُهَو؟ " قَاَلْت: نَ َعْم، قَاَل: " أَ َوَسلََّم: "   َقَذف ْنَاهُ يف َهِذِه النَّاِر "، رَأَْيِت َلْو َأنَّ اَنرًا ُأجِّ َتْشَفِعي َلهُ  ِقيَل َلَك: ِإْن مَلْ 

، قَاَل: " اَي َرِضيِت "، قَاَلْت: َقْد َرِضيُت َعِن اْبِِن   ينَا َمَعَك أِبَنََّك َقدْ قَاَلْت: ِإًذا ُكْنُت َأْشَفُع لَُه، قَاَل: " فََأْشِهِدي هللاَ، َوَأْشِهدِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " احْلَْمُد َّللَِّ ُغاَلُم، قُْل: اَل ِإلَ  هُ ِمَن النَّاِر "  الَِّذي أَنْ َقذَ َه ِإالَّ هللاُ "، فَ َقاَل: اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َوهللاُ َأْعَلمُ   بِِه فَاِئٌد أَبُو اْلَوْرقَاِء، َولَْيسَ تَ َفرَّدَ   اِبْلَقِويِّ
 تالف. محقق: إسناده # قال ال

 

 فَصْلٌ فِي حِفْظِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا 
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ْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْلَقَمَة، ََيََْي ْبُن الرَّبِيِع، َعْن ُسْفيَاَن، عَ اِمِد ْبُن ِباَلٍل، ثَ نَا  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، قَاَل: ثَ نَا أَبُو حَ   -  7517
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُود َك ُودَّ أَبِيَك  َعْن أَ  بِيَك، فَ ُيْطِفُئ ِبَذِلَك  اَل يَ ْقَطُع ُودَّ أَ يِب ُحَسنْيٍ، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 نُوَرَك " 
 رفه والحديث مرسل. فيه من لم أع# قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  7518 يَ ْعُقوَب،َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  اْلَفَواِرِس،  َأيِب  ْبُن  َوأَبُو َصاِدِق  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  ْبُن    بُو  حُمَمَُّد  ان 
ِد هللِا ْبِن ُعَمَر، أَنَّهُ َمرَّ أبَِْعَرايِبٍّ يف َسَفٍر، ْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعبْ اللَّْيُث، َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد، عَ   ان  ْسَحاَق، أان أَبُو َصاِلٍح،إِ 

: أََلْسَت ُفاَلَن وََكاَن أَبُو اأْلَْعَرايِبِّ َصِديًقا ِلُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، فَ َقاَل ِلْْلَعْ  َلهُ اْبُن ُعَمَر حِبَِماٍر  ْبَن ُفاَلٍن؟ قَاَل: بَ َلى، قَاَل: فََأَمرَ َرايِبِّ
َها، فَ َقاَل: ُشدَّ هِبَا رَْأَسَك، فَ َقاَل بَ عْ َلهُ َكاَن   َا َكاَن ُض َمْن َكاَن َمَعهُ يَ ْعَتِقُب، َونَ زََع ِعَماَمًة َكاَنْت َلهُ َعَلى رَْأِسِه، فََأْعطَاهُ ِإايَّ : ِإَّنَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ َذا ِدْرَِهًا، قَاَل اْبُن ُعَمَر: ِإنَّ رَ َيْكِفي هَ  لََّم، قَاَل: " اْحَفْظ ُودَّ أَبِيَك، َواَل تَ ْقطَْعُه، فَ ُيْطِفُئ هللاُ نُوَرَك ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 " 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

َد، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب  اُر، َعْن َْتْتَاٍم، ان ُموَسى ْبُن َداوُ َداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ َأْخرَباََن َعلِ   -  7519
دِّيِق، عَ  ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر الصِّ دِّيَق قَاَل ِلَرُجٍل ِمَن اْلَعرَ ْن أَبِيِه، َأنَّ أاََب بَ َبْكٍر اْلُمَلْيِكي  ِب ْكٍر الصِّ

ُعَفرْيٌ  لَهُ  يُ َقاُل  َيْصَحبُهُ  ْعُت َرُسو َكاَن  يَ ُقوُل يف اْلُودِّ؟ قَاَل: َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْعَت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َل هللِا  : اَي ُعَفرْيُ، َكْيَف َسَِ
ُن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َوقَاَل َغرْيُُه: حُمَمَُّد بْ   َذِلَك "ُل: " اْلُود  يُ ت ََواَرُث، واْلَعَداَوةُ كَ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقو َصلَّى اَّللَُّ 

اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ  دِّيِق، َوَرَواهُ   رَُجٍل، ِمْن ْلَحَة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم، َعنْ مْحَِن ْبِن ُفاَلِن ْبِن طَ َأيِب َبْكٍر الصِّ
َصلَّ  النَِّبِّ  ِِبِْثِلِه، َأْصَحاِب  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ  ى 

 
 َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك َفذََكَرهُ  اْلُبَخاِري ، ان ِبْشُر ْبُن حُمَمٍَّد، ِن ، ان أَبُو َأمْحََد، انَأْخرَباََنهُ اْلَفاِرِسي ، أان اأْلَْصب ََها  - 7520

 ضعيف. المحقق: إسناده  # قال
 

ُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب بُو َبْكٍر َعْبُد هللِا بْ أان أَ   َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر،  -  7522
ُ َعَلْيهِ ِِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ، ان َعْبدُ الد نْ يَا، َحدَّثَ    هللِا ْبُن َبْكٍر السَّْهِمي ، ان حُمَمَُّد ْبُن الن  ْعَماِن، يَ ْرَفُع احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  لَهُ وَُكِتَب بَ رًّا " أَْو َأَحَدُِهَا يف ُكلِّ ُجَُعٍة ُغِفرَ َمْن زَاَر َقرْبَ أَبَ َوْيهِ َوَسلََّم قَاَل: " 
 موضوع. سناده # قال المحقق: إ

 

ِن، َعْن  َأيِب َسَلَمَة اْلَماِجُشو  قَاَل: َوَحدََّثِِن َخاِلُد ْبُن ِخَراٍش، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِدي ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبنِ   - 7523
، َعْن حمَُ  ْبِن ِسريِيَن، قَاَل: قَاَل َرسُ أَي وَب السَّْخِتيَاِنِّ َوُهَو َعاقٌّ  مَِّد  َواِلَداهُ  لََيُموُت  الرَُّجَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ   ُ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اْلبَارِّيَن "   َما فَ َيْكتُ َبهُ هللاُ ِمنَ َْلَُما، فَيْدُعو َْلَُما ِمْن بَ ْعِد َِمَاَتِِ 
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 َذِلَك فَ َقاَل: " مَلْ َأَْسَْعهُ َشْيٌخ لَِقَي َشْيًخا " ِبِه مَحَّاَد ْبَن زَْيٍد فَأُْعِجَب بِ  قَاَل َخاِلٌد: َفَحدَّْثتُ 
 حسن مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

، مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد اْلربَ َسِن ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َمْنُصوٍر، ان أَ ، أان حُمَمَُّد ْبُن احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي    -  7524   اِثي 
ان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبِن ُمْسِلٍم اْلب َزَّاُر، اْلَولِيِد  َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد اْلُمَعاِذي ، أان ُعب َْيُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاِس ْبنِ 

َزاِر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن أََنِس ْبنِ   ْبِن ِإْسَحاَق الص ويف ، قَااَل: انْبُن احْلَُسنْيِ   الرَّبِيُع ْبُن ثَ ْعَلَبَة، ان ََيََْي ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأيِب اْلَعي ْ
اْلَعْبَد  َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َماِلٍك، قَاَل: قَا ِإنَّ  َأَحُدُِهَا، وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "  أَْو  َواِلَداهُ  يَْدُعو لََيُموُت  يَ َزاُل  لََعاقٌّ، َفاَل  َْلَُما  ِإنَّهُ 

 َْلَُما، َوَيْست َْغِفُر َْلَُما َحّتَّ َيْكتُ َبهُ هللاُ اَبرًّا "  
  :  ِإْرَسالِِه َأَصح   " بَ رًّا "، اأْلَوَُّل َمعَ َويف رَِوايَِة الس َلِميِّ

 عيف. ض# قال المحقق: إسناده 
 

َعِليٍّ احْلَاِفُظ، ان اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن   مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِبْ َراِهيَم اأْلُْشنَاِن ، أان أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر أَ   -  7527
يِصي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، ان يَ ْعُقوُب ْبُن مَُّد ْبُن َجاِبِر ْبِن َأيِب َعيَّاٍش ا  ْبِن ُسَلْيَماَن اأْلَْنطَاِكي ، ان حمَُ َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرثِ  ْلِمصِّ

ال قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َُمَاِهٍد،  َعْن  َعلَ اْلَقْعَقاِع،   ُ اَّللَّ َصلَّى  اْلقَ نَِّب   يف  اْلَميُِّت  َما   " َوَسلََّم:  ِإالَّ َكاْلَغرِيِق ْيِه  رْبِ 
َتِظُر َدْعَوًة تَ ْلَحُقهُ ِمْن َأٍب َأْو أُمٍّ َأْو َأٍخ أَْو َصِديٍق، فَِإَذا حَلَِقْتهُ َكاَنْت َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَن    اْلُمت ََغوِِّث، نْ يَا َوَما ِفييَ ن ْ َها، َوِإنَّ هللاَ َعزَّ الد 

 بَاِل، َوِإنَّ َهِديََّة اأْلَْحيَاِء ِإىَل اأْلَْمَواِت ااِلْسِتْغَفاُر َْلُْم "  ْن ُدَعاِء َأْهِل اأْلَْرِض َأْمثَاَل اجلِْ َجلَّ لَُيْدِخُل َعَلى َأْهِل اْلُقبُوِر مِ وَ 
َهَذا َراَساَن، َومَلْ َأْكتُ ْبهُ ِإالَّ ِمْن اْلُمبَاَرِك، مَلْ يَ َقْع ِعْنَد َأْهِل خُ   َحِديِث َعْبِد هللِا ْبنِ قَاَل أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ: "َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب ِمنْ 

َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: َقْد َرَواهُ بِب َْعِض َمْعنَاهُ حُمَمَُّد ْبُن ُخَزمْيََة اْلَبْصِري   يَّاٍش، َعِن  َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب عَ أَبُو َبْكٍر،    الشَّْيِخ "، قَاَل اإْلِ
َفرُِد ِبِه، َوهللاُ اْبِن اْلُمبَاَرِك، َواْبِن أَ   َأْعَلمُ يِب َعيَّاٍش، يَ ن ْ

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن َأيِب اْلَعوَّاِم، ان َمْنُصوُر ْبُن    ِبَواِسَط، ان حُمَمَّدُ   ءً َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، ان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن َشْوَذٍب، ِإْماَل   -  7533
ى اِن ، َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ُصَقرْيٍ، ان ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ احْلَرَّ 

ُ َعَلْيِه وَ  ئًا " َها َعْن أَبَ َوْيَك، فَِإنَّهُ يَ ْلَحُقهُ رَْدَت َأْن تَ َتَصدََّق َصَدَقًة فَاْجَعْلَسلََّم أِلَيِب: " ِإَذا أَ اَّللَّ ت ََقُص ِمْن َأْجِرَك َشي ْ  َما، َواَل يُ ن ْ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ِد اْلَوهَّاِب، أان َأمْحَُد ْبُن ِري ، ان أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعبْ و ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبصْ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ان أَبُو ُعْثَماَن َعْمرُ  - 7534
، َعْن َحْنظََلَة ْبِن  يَزِي  ، َعْن َعْبِد اْلعَ َأيِب ُسْفيَاَن السَّ َد ْبِن ِدينَاٍر، اِبلس ْقيَا أَبُو اْلَعوَّاِم، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم يَ ْعِِن احْلَارِِثيَّ زِيِز  ُدوِسيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َحجَّ َعْن َواِلَدْيِه بَ ْعَد َوفَاَِتَِما ُكِتَب بِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َرُسولُ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن أَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُهَما َأْجُر َحجَّةٍ َلهُ ِعْتٌق ِمَن النَّاِر، وََكاَن لِْلَمْحُجو  َقَص ِمْن أُ  ِج َعن ْ  ُجوِرِِهَا َشْيٌئ " ََتمٍَّة ِمْن َغرْيِ َأْن يُ ن ْ

 ِه "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َوَصَل ُذو رَِحٍم َرمِحَهُ أِبَْفَضَل ِمْن َحجٍَّة يُْدِخُلَها َعَلْيِه بَ ْعَد َمْوتِِه يف َقربِْ َوقَاَل َصلَّى اَّللَُّ 
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َا أَ هللا َعَلْيِه: " َمْن َمشَ  َوقَاَل َصلَّى  ْعَتَق رَقَ َبًة " ى َعْن رَاِحَلِتِه َعَقَبًة، َفَكَأَّنَّ
 ِه ََمُْهواَلِن " اْلَفِقيُه: " ِستَّةُ أَْميَاٍل " قَاَل اإْلَِماُم َأمْحَُد: " يف َهَذا اإْلِْسنَاِد َشْيُخ َأيِب حُمَمٍَّد، َوَشْيُخ َشْيخِ  قَاَل أَبُو َأمْحَدَ 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده # 
 

 فَصْلٌ 
 

اْلُمبَاَرِك، ان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ََيََْي  و الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبنِ  احْلَاِفُظ، يف التَّارِيِخ، أان أَبُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 7538
اِع، َعْن َعطَاٍء، ُمبَاَرِك، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن اْلَقْعقَ  الطَّاْلَقاِن ، ان َعْبُد هللِا ْبُن الْ ، ان َسِعيُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ْبِن ُموَسى السَّْرَخِسي  بِن َْيَسابُورَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْصَبَح ُمِطيًعا يف َواِلَدْيِه أَ  وَحاِن ِمَن اجْلَنَِّة،  ْصَبَح َلهُ اَباَبِن َمْفتُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يف َواِلَدْيِه َأْصَبَح َلهُ اَباَبِن َمْفُتوَحاِن ِمَن النَّاِر، َوِإْن َكاَن َواِحًدا فَ َواِحًدا " قَاَل  ا فَ َواِحًدا، َوَمْن َأْمَسى َعاِصيًا َّللَِّ َوِإْن َكاَن َواِحدً 

 ِإْن ظََلَماُه، َوِإْن ظََلَماهُ " اَل: " َوِإْن ظََلَماُه، وَ الرَُّجُل: َوِإْن ظََلَماُه؟ قَ 
 ضعيف. محقق: إسناده # قال ال

 

ََي  َعْن َمْعَمٍر، َعْن َيَْ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّغَاِن ، ان ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، أان َعْبُد الرَّزَّاِق،  َأْخرَباََن   - 7548
 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ بَايَ ُعوهُ َوَأْسَلُموا، قَاَل: " َما فَ َعَلِت َعاِمٍر َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: َلمَّا َقِدَم أَبُو ُموَسى، َوأَبُو  ْبِن َأيِب َكِثرٍي،  

َأْهلِ  تَ رَْكنَاَها يف  قَالُوا:  وََكَذا؟ "  ُتْدَعى َكَذا  ِمْنُكْم  قَ اْمَرأٌَة  فَِإنَّهُ   " قَاَل:  َرُسولَ َها،  اَي  ِبَ  قَالُوا:  َْلَا "،  ُغِفَر  ِبر َها ْد  قَاَل: "   هللِا؟ 
َلَة، فَاْرحتََ "، قَاَل: " َكاَنْت َْلَا أُمٌّ َعُجوٌز َكِبريٌَة، َفَجاَءُهُم النَِّذيُر َأنَّ اْلَعُدوَّ يُرِيُد َأْن يُِغريُوا َعَلْيُكُم  َواِلَدََتَا    ُلوا لِي َْلَحُقوا ِبَعِظيمِ اللَّي ْ

َها، ُثَّ أَْلصَقْت َبْطن ََها َتَمُل َعَلْيِه، فَ َعِمَدْت ِإىَل أُمِّ قَ ْوِمِهْم، َومَلْ َيُكْن َمَعَها َما حتُْ  َها َفَجَعَلْت حَتَِمُلَها َعَلى ظَْهرَِها، فَِإَذا َأْعَيْت َوَضَعت ْ
َها حتَْ  َها ِمَن الرَّ بَِبْطِن أُمَِّها، َوَجَعَلْت رِْجَلي ْ  ْمَضاِء َحّتَّ جَنَْت " َت رِْجِل أُمِّ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 مرسل رجاله ثقات.قال المحقق: إسناده  #

 

 ُحْجٍر، ان اْلَولِيُد  حُمَمٍَّد اْلَمْرَوزِي ، ان َعِلي  ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبُن ِعيَسى احلِْرِيي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبنُ   -  7553
، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْمِرو   ُمْسِلٍم، َعْن حُمَمَِّد ْبِن السَّاِئِب  ْبنُ  ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الن ْكرِيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحق  َكِبرِي اإْلِْخَوِة   َواِلِد َعَلى َوَلِدِه " َعَلى َصِغريِِهْم َحق  الْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا

 

، أان ُعَمُر ْبُن ِسنَاٍن، ان َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضِل الدِّْهَقاُن، ان اْلوَ َأْخرَباََن أَبُو َسعْ   -  7554 اِقِدي ، ان ٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُ    -ُصْحَبٌة    َولَهُ   -، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ  ثَ ْيِم ْبِن َكِثرِي ْبِن ُكَلْيٍب اجْلَُهِِنِّ هللِا ْبُن ُمِنيٍب، َعْن عُ َعْبُد   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اأْلَْكرَبُ ِمَن اإْلِْخَوِة ِِبَْنزَِلِة اأْلَِب "  
، َعنْ  َوَرَواهُ أَْيًضا  ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمِنيبٍ َعْبِد هللِا ْبِن ُمِنيٍب، َوِقيَل: َعْنهُ  َغرْيُ اْلَواِقِديِّ
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 ضعيف جدا. قق: إسناده # قال المح
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 الس ادِسُ وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ: وَهُوَ بَابٌ فِي صِلَةِ الْأَرْحَامِ 
 
 

َبْكٍر حُمَمَّ َأْخربََ   -  7557 أَبُو  ْبِن فُوَرٍك، أان َعْبُد  اَن  احْلََسِن  ْبُن  ْبُن َحبِ ُد  يُوُنُس  ْبُن َجْعَفٍر، ان  أَبُو َداُوَد، ان ُشْعَبُة، هللِا  يٍب، ان 
اْلُقَرِظيَّ َُيَدُِّث،   ْعُت حُمَمََّد ْبَن َكْعٍب  اجْلَبَّاِر، قَاَل: َسَِ ُ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَالَ َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ : َسَِ

لِلرَّ عَ  ِإنَّ  يَ ُقوُل: "  َوَسلََّم  ِإيَلَّ َلْيِه  ُأِسيَء  اَي َربِّ  ظُِلْمُت،  اَي َربِّ  ُقِطْعُت  اَي َربِّ  فَ ت َُقوُل:  اْلَعْرِش  حَتَْت  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  ِلَسااًن  ، ِحِم 
 ِك؟ " َأِصَل َمْن َوَصَلِك، َوأَْقطَُع َمْن َقطَعَ ا: َأاَل تَ ْرَضنْيَ َأْن فَ ُيِجيبُ َها َرهب َ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ب َْغَداِدي ، ان ْبُن حُمَمٍَّد الْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ َراِهيَم الس ْبِكي  اْلُبَخاِري ، ان َصاِلحُ   -  7560
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل:  َمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيِب اْلَعن ْ ْبُن احْلَاِرِث، ان َشرِيٌك، َعْن َعْبِد الْ ِمْنَجاُب   َبِس الث ََّقِفيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ لِلرَِّحمِ   ، َواْقَطْع َمْن َقطََعِِن " ْوَم اْلِقيَاَمِة: َربِّ ِصْل َمْن َوَصَلِِن ِلَسااًن َذْلًقا يَ ُقوُل ي َ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 حسن.حقق: إسناده # قال الم

 

ُ َعَلْيِه َوسَ  -  7562 ْعَبٌة ِمَن لََّم: " ِإنَّ الرَِّحَم شُ َوِبِِْسنَاِدِه َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْلقِ  يَ ْوَم  اْلَعْرشِ الرَّمْحَِن جتَِيءُ  حَتَْت  ُحْجَنٌة  إِلَْيِه   يَاَمِة َْلَا  َأَشاَرْت  َوَمْن  َوَصَلهُ هللاُ،  بَِوْصٍل  إِلَْيِه  َأَشاَرْت  َفَمْن  طَْلٍق،  بِِلَساٍن  َتَكلَُّم 

 ِبَقْطٍع َقطََعهُ هللاُ " 
َلُهَماُمْرَساَلِن َشاِهَداِن لِْلَوَهَذاِن الْ   َمْوُصوِل قَ ب ْ

 ضعيف والحديث مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

، َوأَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبَداَن ِمنْ َأْخرَباََن  - 7563 ْلَعبَّاِس َأْصِلِهَما، قَااَل: ان أَبُو ا  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
ْلَمِلِك اْْلَزَّاُز، َحدََّثِِن فَاِئٌد أَبُو اْلَوْرقَاِء، َعْن حُمَمَِّد ْبِن  َهاِن ، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اْعُقوَب، ان َأمْحَُد ْبُن ِعَصاٍم اأْلَْصب َ حُمَمَُّد ْبُن ي َ 

ُ َعلَ اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسو  وُل: ٌة اِبْلَعْرِش َْلَا ِلَساٌن َذْلٌق يَ قُ ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الرَِّحَم ُمَعلَّقَ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اللُهمَّ ِصْل َمْن َوَصَلِِن، َواْقَطْع َمْن َقطََعِِن " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ِبْشَراَن، أ   -  7564 احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن  ان  اْلَكرمِِي  يَزِيٍد الصَّفَّاُر، ان َعْبُد  َثِم، ان أَبُو تَ ْوبََة، ان  ُد ْبُن اْْلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َل هللِا َصلَّ رَبِيَعَة الرَّْحِب ، َعْن َأيِب اأْلَْشَعِث الصَّغَاِن ، َعْن َأيِب ُعْثَماَن الصَّغَاِن ، َعْن ثَ ْواَبَن، َأنَّ َرُسو  َم، قَاَل: "  ى اَّللَّ

اِبْلَعرْ  ُمَعلََّقاٌت  بِ َثاَلٌث  ِإّنِ  اللُهمَّ  يَ ُقوُل:  الرَِّحُم  تَ ُقوُل: ِش:  َوالنِّْعَمةُ  ُأْختَاُن،  َفاَل  ِبَك  ِإّنِ  اللُهمَّ  تَ ُقوُل:  َواأْلََمانَةُ  أُْقطَُع،  َفاَل  َك 
 اللُهمَّ ِإّنِ ِبَك َفاَل ُأْكَفُر " 

 ضعيف جدا. ال المحقق: إسناده # ق
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َثِِن    يُوُنُس ْبنُ   َرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُو   -  7569 َحِبيٍب، أان أَبُو َداُوُد، ان ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ
رَُجٌل َفَسأَ  اْبِن َعبَّاٍس فَأَََتهُ  أَْنَت؟ َفَمتَّ َأيِب، قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد  لَهُ  َلُه: ِمَّْن  بَِعيَدٍة، فََأاَلَن  ِبَرِحٍم  َلهُ  اْلَقْوَل َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْعَرفُوا أَْنَساَبُكْم َتِصُلوا َأْرَحاَمُكْم، فَِإنَّهُ اَل قُ ْرَب اِبلرَِّحِم ِإَذا قُ صَ  ا ِإَذا   َقرِيَبًة، َواَل بُ ْعَد هبَِ ِطَعْت، َوِإْن َكاَنتْ لَّى اَّللَّ
  " ُوِصَلْت َوِإْن َكاَنْت بَِعيَدةً 

 رجاله موثقون. # قال المحقق: إسناده 
 

بَّاُس الد وِري ، م ، ان اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَصَ   -  7570
ْبُن َسِعيدٍ ان قُ رَ  نُوٍح، أان ِإْسَحاُق  أَبُو  اْبِن َعبَّاٍس، قَ اٌد  َنُه،  ، َعْن أَبِيِه، َعِن  َوبَ ي ْ َنهُ  بَ ي ْ إِلَْيِه ِبَرِحٍم  َوأاََن ِعْنَدُه، َفَمتَّ  رَُجٌل  أَََتهُ  اَل: 

َعبَّاسٍ  اْبُن  قَاَل  ُثَّ  َعبَّاٍس،  اْبُن  فَ َعَرفَ َها  صَ قَاَل:  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ  :  " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َتِصُلوا  لَّى  أَْنَساَبُكْم  اْحَفظُوا 
َماَم  نَّ ُكلَّ رَِحٍم آتَِيٌة أَ اَنْت َقرِيَبًة، َوإِ َمُكْم، فَِإنَّهُ اَل بُ ْعَد لِلرَِّحِم ِإَذا قُ ّرَِبْت، َوِإْن َكاَنْت بَِعيَدًة، َواَل قُ ْرَب َْلَا ِإَذا بَ ُعَدْت َوِإْن كَ َأْرَحا

 َويف َقِطيَعٍة ِإْن َكاَن َقطََعَها " ُد لَهُ ِبِصَلٍة ِإْن َكاَن َوَصَلَها، َصاِحِبَها يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َتْشهَ 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  7573 أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان  ِإْسَحا  َأْخرَباََن  الرَّزَّاِق، عَ الصَّغَاِن ، أان  َأيِب  ُق الدَّبَِري ، أان َعْبُد  َمْعَمٍر، َعْن  ْن 
اْْلَمْ  َوالّزاَِيدَ ِإْسَحاَق  اأْلََجِل،  يف  النَّْسأُ  َمْن َسرَّهُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، فَ ْلَداِنِّ الّرِْزِق  يف  هللَا،  ةُ  ي َتَِّق 

رَ  " َوْلَيِصْل   مِحَهُ 
 

ْعتُ  - 7574 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث َْلهُ    َعطَاًء اْْلَُراَساِنَّ يَ ُقوُل: َعنِ قَاَل َمْعَمٌر: َوَسَِ  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن َحْفِص ْبِن َعْبِد هللِا، َحدََّثِِن  ْبِن ََيََْي ْبِن ِباَلٍل، ان َأمْحَُد بْ ِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدِ َحدَّثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، أان أَبُو َحا  - 7575
ْبِن َضْمرَ  ََثِبٍت، َعْن َعاِصِم  َأيِب  ْبِن  ِإْسَحاَق، َعْن َحِبيِب  َأيِب  اْْلََرِوي ، َعْن  أَبُو رََجاٍء  َثِِن  َأنَّ َأيِب، َحدَّ  ،  َرُسوَل هللِا َة، َعْن َعِليٍّ

يف رِْزِقِه، َويُْدَفَع َعْنهُ ِميَتَة الس وِء، َوُيْسَتَجاَب ُدَعاُؤهُ فَ ْلَيِصْل   َأْن مُيَدَّ يف ُعُمرِِه، َويُ ْبَسطَ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأَحبَّ َصلَّى اَّللَُّ 
 َرمِحَهُ " 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َحاُق ْبُن َخالََوْيِه اْلَواِسِطي ، ان ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَقطَّاُن، ان ِإسْ اَن، أان أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ بُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَ َأْخرَباََن أَ  - 7576
، قَاَل:  َعِلي  ْبُن حَبٍْر، ان ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، أان َمْعَمٌر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضمْ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َرَة، َعْن َعِليٍّ

ُ َعَلْيهِ  ِصْل َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل لَهُ يف ُعُمرِِه، َويُ َوسََّع َلهُ يف رِْزِقِه، َويُْدَفَع َعْن ِميَتِة السَّْوِء، فَ ْلي َتَِّق هللَا، َوْليَ َوَسلََّم: " َمْن َسرَّهُ َأْن مَيُدَّ   اَّللَّ
 ِل، َكَذا قَاَل " لنَّْسأُ، لَْيَس الّزاَِيَدَة يف اأْلَجَ َوفََّق لَهُ فَ ي َُقوَم اِبللَّْيِل فَ ُهَو اْعِِن اِبلنَّْسِء: َأْن ي ُ " " َوي َ 



577 

 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، أان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن ْبنِ   -  7577 ، أان أَبُو اأْلَ   َحدَّ ْزَهِر السَِّليِطي ، ان ُعْثَماُن ْبُن  الشَّْرِقيِّ
،  َوفٍَّق، قَااَل: ان اْلَمْسُعوِدي ، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ َسِعيٍد اْلُمرِّي ، َواْلَفْضُل ْبُن مُ 

ُ َعلَ قَاَل: قَاَل َرُسو   أَْرَحاَمُكْم " ْيِه َوَسلََّم: " ات َُّقوا هللاَ َوِصُلوا ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ف والحديث حسن بشواهده.ضعي # قال المحقق: إسناده 

 

هِبَا، قَاَل: َحدَّ   -  7578 اْلِمْهَرَجاِن   َأمْحََد الص ويف   ْبُن َأيِب َخَلِف ْبِن  أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد  َبْكٍر حُمَمَّ َأْخرَباََن  أَبُو  ْبِن ثَ نَا  يَ ْزَداَد  ُد ْبُن 
 َعْبِد احْلَِميِد، ثَ نَا َشرِيٌك، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعِمريََة، َعْن َزْوِج ُدرَّةَ مَُّد ْبُن أَي وَب، ثَ نَا ََيََْي ْبنُ َمْسُعوٍد، ثَ نَا حمَُ 

َقاُهْم لِلرَّبِّ َلْت: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َمْن َخرْيُ َة بِْنِت َأيِب َْلٍَب، قَابِْنِت َأيِب َْلٍَب ِمْن ُدرَّ  ، َوَأْوَصُلُهْم لِلرَِّحِم،   النَّاِس؟ قَاَل: " أَت ْ
 َوآَمُرُهْم اِبْلَمْعُروِف، َوَأْنَاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َراَساِنِّ بِب َْغَداَد، ان أَبُو زَْيٍد  ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلُْ اِفُظ، أان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبنُ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن حُمَمَّ   -  7584
، قَاَل: قَاَل يل  َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احلَْ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن طَرِيٍف، ان نُ َعْيُم ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن َأيِب اْلُمتَِّئِد، ان َأيِب، َعْن   اِرِث، َعْن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َرُسو  َم: " َأاَل َأُدل َك َعَلى َخرْيِ َأْخاَلِق اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِيَن؟ " قَاَل: قُ ْلُت: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: "  ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ، َوَتِصُل َمْن َقطََعَك " ، َوتَ ْعُفو َعمَّْن ظََلَمكَ تُ ْعِطي َمْن َحَرَمكَ 
 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ

 

ا  -  7585 أَبُو  َبكْ َأْخرَباََن  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  النَّجَّاُد،  َسْلَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  ان  ِبْشَراَن،  ْبُن  ْبُن حْلَُسنْيِ  َأمْحَُد  ٍر 
أَبُو ُعْثَماَن     حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلكِ ْبُن َأيِب ُعْثَماَن الطَّيَاِلِسي ، ان  يُوُنَس الزَّاِهِد بِب َْغَداَد، ان َجْعَفرُ َماَن، َعِن احْلََسِن ْبِن  َسْل

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ اْلَكاِهِلي ، ان َسِعيُد ْبُن زَْيٍد اْلُقطَْيِعي ، ان قَ تَاَدُة، َعْن أََنِس ْبنِ  : " ِصْل َمْن  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َعمَّنْ  َواْعُف  ِخاَلٌل   َقطََعَك،   " قَاَل:  َمْوَِتَِما؟  بَ ْعَد  َشْيٌء  َواِلَديَّ  ِبرِّ  ِمْن  بَِقَي  َهْل  هللِا،  َرُسوَل  اَي  رَُجٌل:  فَ َقاَل   ،" ظََلَمَك 

 ا " رَِّحِم الَّيِت اَل رَِحَم ِإالَّ هِبِمَ َما، َوِإْكرَاُم َصِديِقِهَما، َوِصَلةُ الَما، َوِإنْ َفاذُ َوِصيَِّتهِ ااِلْسِتْغَفاُر ْلَُ 
 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 

 

، ِإْماَلًء، ان حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَؤمَِّل، أان - 7587 ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  مَيَ،  الشَّْعَراِن ، ان َسِعيُد ْبُن َأيِب َمرْ  اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد َحدَّ
 َعَلْيِه يِّ ْبِن يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: لَِقيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ان ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن َعلِ 

بِ َوَسلَّ  فََأَخْذُت  فَ بَاَدْرُت  بَِيدِ   -َيِدِه  َم  فََأَخَذ  فَ بَاَدَرِن  أُ   فَ َقالَ   -ي  َأْو  َأاَل  ُعْقَبُة،  اَي   " الد نْ يَا يل:  َأْهِل  َأْخاَلِق  أِبَْفَضِل  ْخرِبَُك 
وَ  َأاَل  ظََلَمَك،  َوتَ ْعُفو َعمَّْن  َحَرَمَك،  َمْن  َوتُ ْعِطي  َقطََعَك،  َمْن  َتِصُل  لَ َواآْلِخَرِة؟  مُيَدَّ  َأْن  َأرَاَد  رِْزقُهُ َمْن  َلهُ  َويُ َوسََّع  ُعُمرِِه،  يف   هُ 

 فَ ْلَيِصْل َذا رَِحٍم ِمْنهُ " 
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 اْبُن َوْهٍب، َعْن ََيََْي ْبِن أَي وَب، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن زَْحٍر، َعِن اْلَقاِسمِ  َرَواهُ  
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

مَُّد ْبُن ُعب َْيٍد، ان أَبُو ِإَداٍم ْبِن َعفَّاَن، ان حمَُ   َسُن ْبُن َعِليِّ أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان احلَْ   َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َأْخرَباََن أَبُو    - 7590
  َة َعَرفََة يف َحْلَقٍة، فَ َقاَل يل: " اَل  َعَلْيِه َوَسلََّم َعِشيَّ اأْلَْسَلِمي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب أَْوىَف، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

ِبَك؟ َهَذا    ٍم ِإالَّ قَاَم َعنَّا "، فَ َلْم يَ ُقْم ِإالَّ َفًّت َكاَن يف أَْقَصى احْلَْلَقِة، فَأََتى َخالًَة لَهُ فَ َقاَلْت: َما َجاءَ َيَِل  ِلَرُجٍل َأْمَسى قَاِطَع رَحِ 
ُ َعَلْيِه وَ ِرَك؟ فََأْخرَبََها ِِبَا  َعْن َأمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما  َسلََّم، ُثَّ رََجَع َفَجَلَس يف ََمْلِ قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ِسِه، فَ َقاَل َلهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َا اَل تَ ْنِزُل اَلْت َلُه، فَ َقاَل: " اْجِلْس، فَ َقْد َأحْ ا قَاَل ِْلَالَِتِه َوَما قَ يل مَلْ َأَر َأَحًدا قَاَم ِمَن احْلَْلَقِة َغرْيََك؟ " فََأْخرَبَهُ ِبَِ  َسْنَت، ِإالَّ َأنَّ
 رَّمْحَةُ َعَلى قَ ْوٍم ِفيِهْم قَاِطُع رَِحٍم " ال

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

َبْكٍر حمَُ   -  7593 أَبُو  اْلَفِقيُه، أان  الْ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر  احْلَُسنْيِ  ْبُن  يُوُسَف الس َلمِ مَُّد  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن َشْيٍخ،  َقطَّاُن، ان  ي ، ان َساملُ 
ُ َعَلْيِه   َرُسوُل هللِا َصلَّى   ِة، ان اْْلَْزرَُج ْبُن ُعْثَماَن، َعْن َأيِب أَي وَب، َمْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَالَ اِبْلَبْصرَ  اَّللَّ
َلَة اجْلُُمَعِة، َفاَل يُ ْرفَ : " تُ ْعَرُض اأْلَْعَماُل َعِشيََّة ُكلِّ َخَِ َوَسلَّمَ   ُع ِفيَها قَاِطُع رَِحٍم " يٍس لَي ْ

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

ُ َعَلْيِه وَ   -  7594  ِبِه ِمريَاًَث اًَث فَ َرَضهُ هللاُ َوَرُسولُهُ َقَطَع هللاُ َسلََّم: " َمْن َقَطَع ِمريَ َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِمَن اجْلَنَِّة " 

 ال بأس به. ل المحقق: إسناده # قا
 

هللِا ْبِن اْلُمنَاِدي، ان ان حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ،    -  7595
َلَة اجْلُُمَعِة، قَاَل: فَ َقَعَد النَّاُس  مٍَّد اْلُمَؤدُِّب، ان اْْلَْزرَُج، َعنْ يُوُنُس ْبُن حمَُ   َأيِب أَي وَب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َجاَء َعِشيََّة َخَِيٍس لَي ْ

َها، َشابٌّ فَأََتى َعمًَّة َلهُ َقْد َحرَّمَ  ِإالَّ قَاَم ِمْن ِعْنِداَن، قَاَل: فَ َقامَ َعَلى ُكلِّ قَاِطِع رَِحٍم َحْولَُه، قَاَل: ُأَحّرُِج  َها ُمْنُذ ِسِننَي، َفَسلََّم َعَلي ْ
ِطِع رَِحٍم ِإالَّ قَاَم ِمْن ِعْنِداَن، : ُأَحّرُِج َعَلى ُكلِّ قَافَ َقاَلِت: اْبَن َأِخي َما َجاَء ِبَك؟ قَاَل: اَل، ِإالَّ َأّنِ قَ َعْدُت ِإىَل َأيِب ُهَريْ َرَة فَ َقالَ 

ْت لَهُ َعمَُّتُه،  ْع إِلَْيِه فَاْسأَْلهُ ملَ قَاَل َذِلَك؟ فَ َرَجَع ِإلَْيِه فَ َقصَّ َعَلْيِه اْلِقصََّة َما َكاَن ِمْن َأْمرِِه َوَما قَالَ ّتَّ َكاَنِت الثَّالَِثُة، قَاَلِت: اْرجِ حَ 
أَبُو ُهَريْ َرَة: َسَِ ف َ  َعَلْيهِ َقاَل   ُ بَ   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْعَماَل  ِإنَّ  يَ ُقوُل: "  اجْلُُمَعِة، َفاَل َوَسلََّم  َلَة  تُ ْعَرُض ُكلَّ َخَِيٍس لَي ْ ِِن آَدَم 

 يُ ْقَبُل َعَمُل قَاِطِع رَِحٍم " 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن  ِر ْبِن َدَرْست ََوْيِه، ان يَ ْعُقوُب ْبنُ ان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أ  َأْخرَباََن أَبُو  -  7596  ُسْفيَاَن اْلَفاِرِسي ، َحدَّ
ُح، ُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان  بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلعَ   أَبُو ُموَسى ِعْمَراُن ْبُن َهارُوَن الرَّايَّ
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، َعِن ابْ مَُّد ْبُن َعْبِد احْلََكِم اْلِمْصِري  حمَُ  ِن  ، ان ِعْمَراُن ْبُن َأيِب ِعْمَراَن، ان ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعِن الشَّْعِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ عَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َعبَّاٍس، قَاَل:  ُر لِْلَقْوِم الدِّ اَّللَّ اَيَر، َويُْكِثُر َْلُُم اأْلَْمَواَل، َوَما َنظََر إِلَْيِهْم زَّ َوَجلَّ لَيُ َعمِّ

" ِبِصَلِتِهْم   قَاَل:  -وََكْيَف َذِلَك اَي َرُسوَل هللِا؟  ايَِة اْلَفاِرِسيِّ ِقيَل:  َويف رِوَ   -ُمْنُذ ُخُلَقُهْم بُ ْغًضا َْلُْم "، ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، َوملَ؟  
 "  َأْرَحاَمُهْم 

 
ِلي بِب َْلَخ، أان أَبُو َأمْحََد اْلُمْسَتمْ   َوَأْخرَباَْنهُ أَبُو َذرٍّ َعْبُد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْْلََرِوي  ِِبَكََّة، أان أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبنُ   -  7597

وَن اِبلرَّْمَلِة، ان أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر َوُهَو ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن، ان َداُوُد،  ُر، ان أَبُو َنِشيٍط حُمَمَُّد ْبُن َهارُ ِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن خَمَْلٍد اْلَعطَّاَعبْ 
 وَل هللِا؟ َكَما قَاَل اْلَفاِرِسي  : َفَكْيَف َذِلَك اَي َرسُ َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: ِقيلَ 

 حسن.المحقق: إسناده # قال 
 

يِصي ،    َأْخرَبانَ  -  7598 ُب، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبَدَة اْلِمصِّ اٍر،  ان ِهَشاُم ْبُن َعمَّ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ
، َوأَ ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن   ْبُن اْلَفْضِل اآْلَدِمي  ِِبَكََّة، ثَ نَا   ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َعيَّاٍش، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ َبَة َساملُ  َأْخرَبَِن أَبُو قُ ت َي ْ

، َعْن َعطَ ْفيَاُن الث َّْوِري ، َعْن ُعب َْيِد هللِا ِن اْبِن َعيَّاٍش، ثَ نَا سُ أَبُو َأمْحََد ْبُن َزجْنََوْيِه، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، عَ  اِء ْبِن ْبِن اْلَولِيِد اْلَوصَّايفِّ
إِ  اْلب َْيِت  َأْهَل  ِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "   ُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْبِن َعبَّاٍس،  تَ َواصَ َأيِب راََبٍح، َعِن  الَذا  ُأْجِرَي َعَلْيِهُم  ّرِْزُق، ُلوا 

:وََكانُوا يف َكَنِف هللِا َعزَّ وَ  يِصيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َجلَّ " َويف رَِوايَِة اْلِمصِّ  " يف َكفِّ الرَّمْحَِن "، َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل َأمْحَُد: " تَ َفرََّد بِِه ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعِن الث َّ   َوَصَلهُ َعْنهُ ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر " ْورِيِّ

 ضعيف جدا. ال المحقق: إسناده # ق
 

مَُّد ْبُن َم ْبِن ِهَشاٍم، ان حمَُ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبُن ِعيَسى، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا َهاِشُم ْبُن ِإبْ َراِهيَأخْ   -  7599
مْحَِن ْبِن اْلَقاِسِم، ان اْلَقاِسُم، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  حُمَمَُّد ْبُن هَبَْرَم، َعْن َعْبِد الرَّ ْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، ان  رَاِفٍع، ان عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِصَلةُ الرَِّحِم، َوُحْسُن اْلُْ   َر َويَزِْدَن يف اأْلَْعَماِر " ُلُق يُ َعمِّْرَن الدِّايَ اَّللَّ
 صحيح. حقق: إسناده # قال الم

 

أَ   -  7601 ِْمذِ َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيَل الرتِّ أَبُو  ْبُن َخْنٍب، أان  َبْكِر  أَبُو  اْلُمَؤذُِّن، أان  ْبُن َعِليٍّ  اْْلَاِلِق  اْلَقاِسِم َعْبُد  ْبنُ بُو  أَي وُب    ي ، ان 
َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل،   ِن ُعاَلثََة، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّاٍن، َعْن ََيََْي ْبِن ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعِن ابْ َحدَّ

، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " " ِإنَّ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأيِب َكِثرٍي اْلَيَماِميِّ َأْعَجَل الطَّاَعِة ثَ َوااًب    اَّللَّ
الرَّ  الرَِّحمَ ِصَلةُ  َوَصُلوا  ِإَذا  َعَدُدُهْم  َوَيْكثُ ُر  َأْمَواِْلِْم،  حَمَارًا يف  لََيُكونُوَن  اْلب َْيِت  َأْهَل  ِإنَّ  الْ ِحِم، َحّتَّ  َأْعَجَل  َوِإنَّ  ِعَقااًب ،  َمْعِصَيِة 

 دِّاَيَر َباَلِقَع " "  َماَل، َوتُ ْعِقُم الرَِّحَم، َوَتَذُر الُي، َواْلَيِمنُي اْلَفاِجَرةُ ُتْذِهُب الْ اْلب َغْ 
َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " " اْخت ََلُفوا ِفيِه َعَلى ََيََْي " "، َفِقيَل: َهَكَذا، َوِقيَل: َعْنُه، َعنْ  ُهَريْ َرَة، َوِقيَل:    َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب   قَاَل اإْلِ

َقِطًعا وَ   ُهَو َأَصح  َعْنهُ ُمن ْ
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 به.  ال بأس# قال المحقق: إسناده 
 

بْ   -  7602 احْلََسُن  اأْلَبْ ُيوْرِدي ، ان  ْبُن مَحَّاٍد  َأمْحََد، ان حُمَمَُّد  ْبُن  اْلَفِقيُه، أان َحاِجُب  أَبُو طَاِهٍر  اْلَعْبِدي ، َعْن  ُن َحبِ َأْخرَباََن  يٍب 
ِع ْبِن ََيََْي، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َعاَمَُ     َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " بُ ل وا َأْرَحاَمُكْم َوَلْو اِبلسَّاَلِم " " ِمٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ مِّ

 ْن َغرْيِِه " ْلَماِء، قَاَلهُ احْلَِليِمي  ِحَكايًَة عَ لَِتْسِكنِي احْلََرارَِة ابِ َوَمْعنَاهُ ِصُلوا َأْرَحاَمُكْم، َفَكأَنَّهُ َجَعَل َوْصَل الرَِّحِم 
 حسن. مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن يَ ْعُقوَب، ان  -  7603 أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  اْلَقاِضي، قَااَل: ان  َوأَبُو َبْكٍر  احْلَاِفُظ،  ِإْسَحاَق، ان   حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  مَُّد ْبُن 
َثُم ْبُن َخارَِجَة، َوَأْخرَباََن اْبُن  هَ  َثُم ْبُن َخارَِجَة أَبُو َأمْحََد، ان  َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد ال ي ْ صَّفَّاُر، ان اْبُن ُمَساِوٍر اجْلَْوَهرِي ، ان اْْلَي ْ

ِع ْبِن َجا ِه، َعْن  ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َُمَمِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ رِيََة، َعْن َعمِّ " بُ ل وا  َصلَّى اَّللَّ
 َأْرَحاَمُكْم َوَلْو اِبلسَّاَلِم " قَاَل: َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد َعم هُ يَزِيُد ْبُن َجارِيَةَ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد    اِضي، ان أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبنُ قَ تَاَدَة، أان ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلقَ   ْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبنُ َوأَ   -  7606
،  أَبِيِه، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا الْ يِب ََيََْي َسْحَبٍل، َعْن  اْلَمكِّي ، ان أَبُو َسِعيٍد، َمْوىَل َبِِن َهاِشٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن أَ  ُمْدجِلِيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َخرْيُِكُم اْلُمَداِفُع َعْن َعِشريَتِِه َما مَلْ َيَُْثَْ " َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ    َصلَّى اَّللَّ
: اَل َأْعَلُم َأحَ  اُم َأمْحَُد: " َقْد  بِيِه، َعْن َأيِب َسِعيٍد، قَاَل اإْلِمَ يِث، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَ ًدا قَاَل يف َهَذا احْلَدِ قَاَل أَبُو َعِليٍّ

 َعدَّ اْبُن َأيِب َعاِصٍم َخاِلًدا ِمَن الصََّحابَِة، َومَلْ يَ ث ُْبْت َلهُ ُصْحَبٌة، َوهللاُ َأْعَلُم " 
 حسن والحديث مرسل.  # قال المحقق: إسناده
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وَدَخَلَ فِي هَذَا كَظْمُ الْغَيْظِ، وَلِيُ الْجَانِبِ،   ميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ الس ابِعُ وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِ

 وَالتَّوَاضُعُ 
 

 

َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد ي وَب، ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَقْد  َمطٍَر، ان حُمَمَُّد ْبُن أَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َعْمرِو ْبُن    -  7609
، ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد اْلَعزِيِز، َعْن  الرَّمْحَِن الس   َن، َعِن حُمَمَِّد ْبِن َعْجاَل َلِمي ، ان احْلَاِكُم ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر، ان أَبُو اْلُمَثَنَّ

ُ عَ  َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَااْلَقْعَقاِع، َعنْ  َا بُِعْثُت أِلْتََِّم َصاِلَح اأْلَْخاَلِق " َويف َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم: " ِإَّنَّ
 رَِوايَِة اْبِن قَ تَاَدَة، َأْخرَبَِن اْبُن َعْجاَلنَ 

 حسن.ق: إسناده # قال المحق
 

ْبِن َحِبيٍب ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو،   بُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدِ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَ َأخْ   -  7610
ِهُر ْبُن نُوٍح اأْلَْهَواِزي ، ان ْعُقوَب اْلَعْدُل اأْلَْصب ََهاِن ، ان زَاأان يَ ْعُقوُب ْبُن َأيِب ي َ قَالُوا: أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر،  

ُ  ، قَاَل: قَاَل َرُسولُ ُر ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َخاِلٍد، ان يُوُسُف ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ُعمَ   هللِا َصلَّى اَّللَّ
َعاِل " َحاِسِن اأْلَْخاَلِق، وََكَماِل حَمَاسِ ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ بَ َعَثِِن ِبَِ َعلَ   ِن اأْلَف ْ

 ِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

يُد ْبُن َهارُوَن، أان َعْبُد مْحَُد ْبُن اْلَولِيِد اْلَفحَّاُم، ان يَزِ مٍَّد الصَّفَّاُر، ان أَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ   -  7611
َأْعَلُمهُ ِإالَّ اَل  ، قَاَل يَزِيُد: ْبُن َأيِب َبْكٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشبٍ الرَّمْحَنِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإّنِ رَُجٌل ِن َجَبٍل، قَاَل: َجاَء رَُجٌل َرُسوَل هللاِ ِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ بْ َعْن َعبْ   َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ فَ َقالَ  -اُف َعَلى نَ ْفِسِه َكأَنَّهُ َيََ   -ُأِحب  احْلَْمَد، ِإّنِ ُأِحب  َأْن ُأمْحََد  ُش   َوَسلََّم: " َما مَيْن َُعُك َأْن تَِعي  َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا بُِعْثُت َعَلى َْتَاِم حَمَاِسِن اأْلَْخاَلِق "  يًدا َوَْتُوَت َفِقريًا؟ َوِإَّنَّ  محَِ

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َخْنٍب، ان حُمَمَُّد  ُمَؤذُِّن، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حمَُ ِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق الْ و اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاَأْخرَباََن أَبُ   -  7612
 َحاِجُب  ُن احْلََسِن اْلَقاِضي، أان أَبُو حُمَمَّدٍ اَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بْ ْبُن َأمْحََد ْبِن يَزِيَد ْبِن َأيِب اْلَعوَّاِم، ان َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، ح َوَأْخربََ 

: قَاَل َرُسوُل حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، ان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَالَ ْبُن َأمْحََد الط وِسي ، ان  
ُ َعَلْيِه وَ هللاِ   ُكْم ِخيَارُُكْم لِِنَساِئُكْم "  ميَااًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا، َوِخيَاُر َسلََّم: " ِإنَّ َأْكَمَل اْلُمْؤِمِننَي إِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َويف رَِوايَِة َعْبِد اْْلَاِلِق، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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 ََيََْي: َوان َسِعيُد ْبُن  وَن، أان حُمَمٌَّد، قَاَل حُمَمَُّد ْبنُ مَُّد ْبُن ََيََْي، ان يَزِيُد ْبُن َهارُ و َبْكٍر، أان َحاِجٌب، ان حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُ   -  7613

ُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم ََنَْوهُ  َعاِمٍر، ان حُمَمٌَّد، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 حسن.لمحقق: إسناده # قال ا

 

ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ََيََْي، ان حُمَمٌَّد يَ ْعِِن اْبَن َسَلَمَة، َعْن بُو َبْكٍر، أان َحاِجُب ْبُن َأمْحََد،  َوَأْخرَباََن أَ   -  7614
ْعُت َرُسوَل  ْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ  اْلُمِغريَِة، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ْبِن عَ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبنِ حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث   : َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ َأْكَمَل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَااًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا "   هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِئَشَة، َوالَِّذي يُ ؤَكُِّد َما قَاَلهُ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ُفوَظنْيِ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َوَعاُد ْبُن ََيََْي: َأْرُجو َأْن َيُكواَن حمَْ َعْبِد هللِا َوُهَو حُمَمَّ   قَاَل أَبُو

 ُمْرَسُل َأيِب ِقاَلبََة، َعْن َعاِئَشةَ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َنَة، َعْن حُمَمَّ َرَوى يَ ْعُقوُب ْبُن َأيِب  َوَقْد    -  7616 ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن،  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن  َعبَّاٍد، َعِن اْبِن ُعي َي ْ َأيِب َسَلَمةَ 
َأْكَملَ  ِإنَّ  قَاَل: "  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  ِإميَااًن  َعْن  اْلُمْؤِمِننَي  َأْكنَ   اْلُمَوطَُّؤَن  ُخُلًقا،  افًا،  َأْحَسنُ ُهْم 

 ، َولَْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ َيََْلْف َومَلْ َيَْتَِلْف "  الَِّذيَن َيََْلُفوَن ويُ ْؤَلُفونَ 
احْلُسَ  ْبُن  َأمْحَُد  ان  َهِقي ،  اْلب َي ْ هللِا  َعْبِد  ْبُن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْْلُْسَرْوِجْرِدي ،َأْخرَباََن  بْ   نْيِ  مُحَْيُد  ان  احْلَُسنْيِ،  ْبُن  َداُوُد  َزجْنََوْيِه، ان ان  ُن 

َنَة، َفذََكَرُه. تَ َفرََّد بِِه يَ ْعُقوُب هِبََذا اإْلِْسنَادِ يَ ْعُقوُب ْبُن َأيِب    َعبَّاٍد، ان اْبُن ُعي َي ْ
 حسن غير أن شيخ المؤلف ال يعرف. # قال المحقق: إسناده 

 

ُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِمْلَحاَن، أان ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ان ُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان َأمْحَُد بْ ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  بْ   -  7619
َع َرُسوَل  اللَّْيُث، َعِن اْبِن اْْلَاِد، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ ِه، أَنَّهُ َسَِ وُل: " ُأْخرِبُُكْم هللِا َصلَّى اَّللَّ

َرُسوَل هللِا، قَاَل:   اْلَقْوُم: نَ َعْم ايَ ، َوأَق َْرِبُكْم ِمِنِّ ََمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة؟ " َفَسَكَت اْلَقْوُم، فََأَعاَدَها َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلًَث، قَاَل  أبََِحبُِّكْم ِإيَلَّ 
 ْحَسُنُكْم َأْخاَلقًا " " أَ 

 حسن.ه # قال المحقق: إسناد
 

ْبُن  اْلَمالِيِِن ، ان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى السَّْخِتيَاِن ، ان ُسْفيَاُن، ان اْلربََ   َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  7620 اءُ 
ُ َعَلْيهِ َشِقيٍق، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَا  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ َعْبِد هللاِ  َوَسلََّم: " َأاَل أُنَ بُِّئُكْم ِِبِيَارُِكْم؟ َأَحاِسُنُكْم    َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َفْيِهُقوَن " َأْخاَلقًا، َأاَل أُنَ بُِّئُكْم ِبِشَراِر َهِذِه اأْلُمَِّة؟ الث َّْرََثرُوَن اْلُمت َ 
 ضعيف والحديث حسن.: إسناده # قال المحقق 
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، ان  اَن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف  َأْخربََ   - 7621 احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَقطَّاُن، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد   اْْلََرِوي ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
أَبُ  بْ اجْلَْوَهِري ، ان  َوْهَراَم، عَ و َعاِمٍر، َعْن زَْمَعَة  ْبِن  اْبِن َعبَّاٍس، َعنِ ِن َصاِلٍح، َعْن َسَلَمَة  َعَلْيِه  ْن ِعْكرَِمَة، َعِن   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  

 َن اْلُمَتَشدِّقُوَن " ْرََثرُوَن اْلُمت ََفْيِهُقو َوَسلََّم قَاَل: " ِخيَارُُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا، اْلُمَوطَُّؤَن َأْكنَافًا، َوِإنَّ ِشَرارَُكُم الث َّ 
 ضعيف والحديث حسن. # قال المحقق: إسناده

 

فَّاُر، ح  ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ   أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، َوأَبُو حُمَمٍَّد الس كَِّري  قَالُوا: أان ِإَْسَاِعيلُ َأْخرَباََن    -  7622
، قَااَل: ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ان َعِلي  ْبُن َعاِصٍم، ان َداُوُد ْبُن  ْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّازُ و احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو جَ َوَأْخرَباََن أَبُ 

، قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَحب كُ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َأيِب ِهْنٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب ثَ ْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ ًسا ْم ِإيَلَّ َوأَق َْربُُكْم ِمِنِّ ََمْلِ لَّى اَّللَّ
ُن َهارُوَن، َعْن قًا " َورََواهُ يَزِيُد بْ اِوِئُكْم َأْخاَل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا، َوأَبْ َغُضُكْم ِإيَلَّ، َوأَبْ َعدُُكْم ِمِنِّ ََمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأسَ 

َفْيِهُقوَن "  ، َوزَاَد ِفيِه: " َمَساِوَئُكْم َأْخاَل َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْندٍ   قًا الث َّْرََثرُوَن اْلُمَتَشدِّقُوَن اْلُمت َ
 

ِقيِقي ، ان يَزِيُد ْبُن هَ   ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ َأْخرَباََنهُ َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ  - 7623 ارُوَن َفذََكَرهُ  اْلَمِلِك الدَّ
 ُه: " ََمِْلًسا "، َواَل قَ ْوَلُه: " اْلِقيَاَمِة " َومَلْ َيْذُكْر قَ ْولَ 

 حسن إال أنه منقطع.# قال المحقق: إسناده 
 

ان َأمْحَُد    ْبُن َأيِب ُمْسِلٍم احْلَرَّاِن ،ْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ان َعْبُد هللاِ ِل اْلَقطَّاُن، أان أَبُو سَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفضْ   -  7626
إِ  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:  اجْلَُهِِنِّ  َأِو   ، اْلُمَزِنِّ َعِن  ِإْسَحاَق،  أَبُو  ان  زَُهرْيٌ،  احْلَرَّاِن ، ان  َعْبِد هللِا  َرسُ ْبُن  عَ ىَل   ُ اَّللَّ َوَسلََّم  وِل هللِا َصلَّى  َلْيِه 

ٌن " قَاَل: َفَما َشر  َما أُْعِطَي؟ قَاَل: " قَ ْلٌب َأْسَوُد، َوُصورٌَة َحَسَنٌة، وَُكلََّما ْعِطَي اْلُمْسِلُم؟ قَاَل: " ُخُلٌق َحسَ فَ َقاَل: َما َخرْيُ َما أُ 
َعْلهُ ِإَذا خَ حتُِب  َأْن يُْذَكَر َعْنكَ َنظََر ِإىَل نَ ْفِسِه َأْعَجب َْتُه، فَاْنظُْر َما   َلْوَت "  يف اَنِدي اْلَقْوِم فَاف ْ

 يسم وبقية رجاله ثقات.   فيه رجل لم# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن ُموَسى، قَالُوا: ان  ْبُن احْلََسِن، َوحُمَمَّدُ َوَأْخرَباََن أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبَداَن الن َّْيَسابُوِري ، َوَأمْحَُد  - 7634
ُغ، ان َعْبُد احْلَِميِد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد هللِا اأْلََصم ، ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ   أَبُو اْلَعبَّاسِ  ٍد، ان َداُوُد ْبُن ِمْهَراَن الدَّابَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب َسعِ  ْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم،ْبِن َأيِب َسَلَمَة، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يٍد اْْلُْدرِيِّ  َصلَّى اَّللَّ
 َويَ ُقوُم اللَّْيَل "  " ِإنَّ اْلَعْبَد لَُيْدِرُك حِبُْسِن اْْلُُلِق َدرََجَة الصَّائِِم اْلَقاِنِت الَِّذي َيُصوُم الن ََّهاَر 

 ُسَلْيَمانَ رََّد ِبِِْسنَاِدِه َعْبُد احْلَِميِد ْبُن تَ فَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان أَبُو يَ ْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن َجاِبرٍ  -  7635 ان َسِعيُد ْبُن َأيِب   اْلَقطَّاُن،  َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
ثَهُ قَاَل: بَ َلَغِِن َأنَّ " الْ مَيَ، ان َماِلٌك، َأنَّ ََيََْي ْبَن َسِعيدٍ َمرْ  َمْرَء لَُيْدِرُك حِبُْسِن ُخُلِقِه َدرََجَة اْلَقائِِم اِبللَّْيِل الظَّاِمي اِبْْلََواِجِر " ، َحدَّ

ُ َعَليْ َحبَّاَن، َعْن َأيِب ُهَري ْ َورُِوَي أَْيًضا َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن   ِه َوَسلَّمَ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
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بُو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن ، ان أَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ   -  7636
، َعْن َأيِب قَِبيٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ْشرِيَن، أان َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعةَ ِإبْ َراِهيَم احْلََرِمي  َسَنَة َسْبٍع َوعِ 

َصاَلَتُُ  رَُجاَلِن،  يَْدُخُل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ َوِصيَاُمهُ اَّللَّ َواِحَدٌة،  َواْصطِ َما  َوِجَهاُدُِهَا،  َوَحج ُهَما،  َويَ ْفُضلُ َما،  َواِحٌد،  اْْلرَْيَ   نَاُعُهَما 
 َأَحُدُِهَا َعَلى َصاِحِبِه حِبُْسِن ُخُلِقِه ِبَدرََجٍة، َكَما َبنْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن احْلَُسنْيِ احْلُن َْيِِن ، ان ُمَعلَّى   ان حُمَمَّدُ   َأمْحََد ْبِن السَّمَّاِك،  ِبْشَراَن، أان أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبنُ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن  َوَأْخربََ   -  7641
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْبُن َأَسٍد اْلَعمِّي ، ان أَبُو بَْدٍر الضَّبِّ ، ان ََثِبٌت، َعْن أََنٍس، َعْن َرُسوِل هللِا صَ  َك  َم، قَاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ، َأاَل َأُدل  لَّى اَّللَّ

اْْلُُلِق، َعَلى َخْصَلَتنْيِ ُِهَا َأَخف  عَ  بَ َلى، قَاَل: " طُوُل الصَّْمِت، َوُحْسُن  ِمْن َغرْيِِِهَا؟ " قُ ْلُت:  َلى الظَّْهِر، َوأَثْ َقُل يف اْلِميَزاِن 
 ُق ِِبِْثِلِهَما " ِدِه َما َعِمَل اْْلَاَلئِ فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بِيَ 

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

َماُم أَبُو    -  7643 َعْبِد هللِا اْْلََرِوي ، ان َعِلي  ْبُن َعْبِد   الطَّيِِّب ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، أان أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َحدَّثَ نَا اإْلِ
ْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل  ِلٍد الزَّجْنِي ، َعِن اْلُعاَل ْبِن عَ هللِا ْبُن َمْسَلَمَة، ان ُمْسِلُم ْبُن َخايِز، ِِبَكََّة، ان َعْبُد  اْلَعزِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َكَرُم اْلُمْؤِمِن ِدينُُه،   َوَحَسُبهُ ُخلُُقهُ " هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف. المحقق: إسناده  # قال

 

أَبُو احلَْ َأْخرَباََن    -  7644 احْلَاِفُظ، أان  َحازٍِم  َسِعيٍد أَبُو  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  حُمَمَُّد  التَِّميِمي ، ان  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  َعْبِد هللِا  ْبُن  َسِن حُمَمَُّد 
رٍو، َعْن َرُسوِل هللِا  ْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعمْ ى ْبُن َعِليِّ ْبِن راََبٍح اللَّْخِمي ، عَ ٍح اْلِمْصِري ، ان ُموسَ اْلبُوَشْنِجي ، ان َرْوُح ْبُن َصاَل 

بِِه، َوَأَحلَّ  اْلُقْرآَن فَ َقاَم  اثْ ن ََتنْيِ: رَُجٍل آََتهُ هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " احْلََسُد يف   ُ اَمُه، َورَُجٍل آََتهُ هللاُ  َحاَلَلُه، َوَحرََّم َحرَ َصلَّى اَّللَّ
َوَرمِحَُه، َوَعمَ َمااًل فَ َوصَ  ِمنَ َل ِبِه أَْقراَِبَءهُ  َما زُِوَي َعْنهُ   َل ِبطَاَعِة هللِا، فَ ي ََتَمَنَّ َأْن َيُكوَن ِمث َْلُهَما، َوَمْن َيُكْن ِفيِه َأْرَبٌع َفاَل َيُضر هُ 

 ُق َحِديٍث، َوِحْفُظ َأَمانٍَة " َخِليَقٍة، َوَعَفاٌف، َوِصدْ الد نْ يَا: ُحْسُن 
 ضعيف. حقق: إسناده # قال الم

 

أَ   -  7646 يُوُنسَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَكْلِب ، ان  ُأَساَمَة  أَبُو  ، ان  اأْلَْعَرايِبِّ أَبُو َسِعيِد ْبُن  يُوُسَف، أان  ْبُن  ْبُن بُو حُمَمَِّد  ، ان ُفَضْيُل 
َعاِنِّ عِ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َسَلَمَة، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان َأمْحَُد  و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َأمْحَُد   حُمَمَِّد ْبِن ثَ ْوٍر، َوَأْخرَباََن أَبُ يَاٍض، َعِن الصَّن ْ

َعاِن  حُمَمَُّد ْبُن ثَ وْ  : قَاَل َرُسوُل يِب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَالَ ٍر، َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَ ْبُن يُوُنَس، ان ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض، ان الصَّن ْ
ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َكِرميٌ َيُِب  اْلَكَرَم َوَمَعايلَ اأْلَْخاَلِق، َويُ ْبِغُض َسْفَسافَ َها " هللِا َصلَّى اَّللَّ

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
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،ُن يُوُسَف، ان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعرَ ْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد بْ أَ   -  7647 ، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْهِديٍّ ان حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن ثَ ْوٍر،    ايِبِّ
، قَاَل: قَاَل َرسُ   َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيِب َحازٍِم، ُ عَ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ  َيُِب  َلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اأْلَْخاَلِق َوَيكْ  َأيِب َحازٍِم، َعْن طَْلَحَة ْبِن َكرِيٍز اْلُْ َمَعايلَ  َمْعَمٍر، َعْن  َعْن  الرَّزَّاِق، فَ َرَواهُ  َعْبُد  َسَفاِسَفَها " َخالََفهُ  ، قَاَل: َرهُ  زَاِعيِّ
 َرهُ َسَفاِسَفَها " اىَل َيُِب  َمَعايلَ اأْلُُموِر َوَيكْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ تَ عَ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
، ان الرََّماِدي ، انَأْخرَباََنهُ َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعرَ  - 7648 َرَواهُ   َعْبُد الرَّزَّاِق َفذََكَرُه، وََكَذِلكَ ايِبِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مُ ُسْفيَاُن الث َّْوِري ، َعْن أَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ْرَساًل يِب َحازٍِم، َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َكرِيٍز اْْلَُزاِعيِّ
 مرسل. إسناده  # قال المحقق:

 

احْلَاِفُظ، َحدَّ َأخْ   -  7649 أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َعْبدِ رَباََن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  اْلُعَماِن ،َثِِن  يُوُسَف  ْبِن  ْبُن َعْبِد    هللِا  أَبُو َسِعيٍد ُعب َْيُد  ان 
ِن ُجَبرْيٍ، َعْن ُكَمْيِل ْبِن  الث َمايل ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ ، َعْن َأيِب مَحَْزَة َوُهوَ اْلَواِحِد اْلُكويف ، ان ِضَراُر ْبُن ُصَرَد، ان َعاِصُم ْبُن مُحَْيدٍ 

، قَاَل: قَاَل َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب: اَي ُسْبَحاَن هللِا، َما َأْزَهَد َكِثريًا ِمَن النَّاِس يف َخرْيٍ عَ زاَِيٍد   هُ َأُخوهُ اْلُمْسِلُم  َجبًا ِلَرُجٍل يَِيئُ النََّخِعيِّ
لِْلَخرْيِ   يف  نَ ْفَسهُ  يَ َرى  َفاَل  ثَ َوا  احْلَاَجِة  يَ ْرُجو  اَل  فَ َلْو َكاَن  َمَكارِِم  َأْهاًل،  يف  ُيَسارَِع  َأْن  َلهُ  َبِغي  يَ ن ْ َلَكاَن  ِعَقااًب  ََيَْشى  َواَل  اًب، 

َا َتُدل  َعَلى َسِبيِل النََّجاِح، فَ َقامَ  ْعَت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّ َداَك َأيِب َوأُمِّي اَي أَِمرَي اْلُمْؤمِ ِإلَْيِه رَُجٌل فَ َقاَل: فِ  اأْلَْخاَلِق، فَِإنَّ ى ِننَي، َأَسَِ
، َوذِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم، َوَما ُهَو َخرْيٌ، َفذََكَر َحِديثًا يف ُقُدوِم ابْ َنِة َحاتٍِ الطَّاِئيِّ مَلْ ي َ   ْكرَِها َأْخاَلقَ اَّللَّ ُردَّ طَاِلَب أَبِيَها، َوأَنَّهُ 

َوذََكْراَنهَ   ، َقط  قَ َحاَجٍة  ِة،  الن  بُ وَّ َداَلئِِل  َأاَبَها َكاَن َيُِب  ا يف ِكتَاِب  فَِإنَّ  َها،  َعن ْ َخل وا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  فَ َقاَل  اَل: 
َيُِب   َوهللاُ  اأْلَْخاَلِق،  "َمَكارَِم  اأْلَْخاَلِق  َمَكارَِم  فَ َقالَ     نِيَاٍد  ْبُن  بُ ْرَدَة  أَبُو  َوَجلَّ فَ َقاَم  َعزَّ  هللاُ  هللِا،  َرُسوَل  اَي  َمَكارَِم :  َيُِب    

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة أَ   ِق " َحٌد ِإالَّ حِبُْسِن اْْلُلُ اأْلَْخاَلِق؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

ُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان أَبُو ََيََْي زََكرايَّ ْبُن َداُوَد اْْلَفَّاُف، ان َعْبُد هللِا ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرِ   -  7650
َبَسَة، َأنَّ رَُجاًل  َعْن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َعْمرِ   ُن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ذَْكَواَن،َحجَّاُج بْ    َخِليَفَة، انَصاِلٍح، ان َخَلُف ْبنُ  و ْبِن َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلُه: َما اإْلِميَاُن؟ قَاَل: " الصَّرْبُ َوالسَّمَ   اَحُة، َوُخُلٌق َحَسٌن "  َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َوالسََّماَحِة: َأْن َيْسَمَح أبََِداِء َما اْفرَتََض هللاُ، َوُخُلٍق َحَسٍن: َمَكارَِم   لصَّرْبِ الصَّرْبَ َعْن حَمَارِِم هللِا،اَل َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " يَ ْعِِن ابِ قَ 

 ْوِل بَ ْعِض رَُواتِِه َوَقْد " َهَذا الت َّْفِسرُي ِمْن ق َ اأْلَْخاَلِق َواْلَعَمِل: َهَكَذا َوَجْدتُهُ ُمْدرًَجا، وَ 
 ضعيف. : إسناده # قال المحقق 

 

َهِقي ، ان َداُوُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُ   -  7651 ، أان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ َهِقي  هَ   و َعْبِد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا اْلب َي ْ ِقي ، ان احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ
َبَسَة، جَّاُج ْبُن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَِّد  جْنََوْيِه، ان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، ان احلَْ مُحَْيُد ْبُن زَ  ْبِن ذَْكَواَن، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: مَ  اَل: قُ ْلُت: َما اإْلِميَاُن؟  يُب اْلَكاَلِم، َوِإْطَعاُم الطََّعاِم " قَ ا اإْلِْساَلُم؟ قَاَل: " طِ قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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ا  " "قَاَل:  َوَيِدِه  ِلَسانِِه  ِمْن  اْلُمْسِلُموَن  َسِلَم  َمْن   " قَاَل:  أَْفَضُل؟  اإْلِْساَلِم  َأي   قُ ْلُت:   ،" َوالسََّماَحةُ  َأي    لصَّرْبُ  قُ ْلُت:   قَاَل: 
 : " اْْلُُلُق احْلََسُن " اإْلِميَاِن أَْفَضُل؟ قَالَ 
 ضعيف. ناده # قال المحقق: إس

 

أَبُو عَ   -  7652 احْلَُسنْيِ، ان مُحَْيٌد، ان َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن  ْبُن  َهِقي ، ان َداُوُد  اْلب َي ْ ْبُن حُمَمٍَّد  َأمْحَُد  َهِقي ، ان  اْلب َي ْ ْبُن َصاِلٍح،  ْبِد هللِا   
َبِِن َسِلَمَة َكاَن َُيَدِّثُُه، أَنَّهُ َسَأَل َرُسوَل هللِا   َكْعُب ْبُن َماِلٍك، َأنَّ رَُجاًل ِمنْ    ُعَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخرَبَِن َثِِن اللَّْيُث، َحدََّثِِن َحدَّ 

َرُسوُل هللِا َصلَّى   فَ َقاَل  اإْلِْساَلِم،  َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َوَسلََّم: َصلَّى  َعَلْيِه   ُ الرَّ   اَّللَّ رَاَجَعهُ  "، ُثَّ  اْْلُُلِق  ُحْسُن  يَ َزْل "  فَ َلْم  ُجُل، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُحْسُن اْْلُُلِق " َحّتَّ بَ َلَغ ََخَْس َمرَّاتٍ َرُسوُل هللِا َصلَّ   ى اَّللَّ

 بأس به. ال # قال المحقق: إسناده 
 

ثَ نَا أَبُ   -  7657 ُن َأمْحََد ْبِن اْلِغْطرِيِف، أان أَبُو  َفِقيُه، أان أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد بْ ُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ الْ و ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم بْ َوَحدَّ
 حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، َعْن ُن ِعيَسى الرَّقَاِشي ، أانِإبْ َراِهيَم اجْلَارُوِدي ، ان اْلَفْضُل بْ   ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن َسْهٍل اجْلَْوِن ، ان ُسَهْيُل ْبنُ 

مَ َجاِبرٍ  هللِا،  َرُسوَل  اَي  قَالُوا:  قَاَل:   ، " اْْلُُلِق  ُسوءُ   " قَاَل:  الش ْؤُم؟   ا 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

أان  -  7658 اأْلَْهَواِزي ،  َبْكٍر  َأيِب  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ان  َوَأْخرَباََن  ُعب َْيٍد،  ْبُن  ُسَهْيُل    َأمْحَُد  ان  اجْلَْوِن ،  ِعْمَراَن  ِإبْ َراِهيَم  أَبُو  ْبُن 
َفذَكَ   َرُه، اجْلَارُوِدي ، 

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
اْْلَطَّ   -  7659 أَبُو  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ُسَهْيُل  ان  اَنِجَيَة،  ْبُن  َأمْحَُد  أان  احْلََسِن،  أَبُو  عُ َوَأْخرَباََن  اجْلَارُوِدي ، ان  ُسْفيَاَن اِب  ْبُن  هللِا  ب َْيُد 
اِن ، َفذََكَرُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، فَ َزاَد اْبُن اَنِجَيَة يف ِإْسنَاِدِه رَُجاًل، َوُهَو َأْوىَل،  ان اْلَفْضُل ْبُن ِعيَسى الرَّقَاِشي ، اْلُغدَّ

، َعْن َعاِئَشةَ  اِن  َوُهَو َضِعيٌف، َعْن َحِبيِب ْبنِ ْد َرَوى أَبُو َبْكٍر َعْبُد هللِا اْلَغسَّ  َضِعيُف اإْلِْسنَاِد، َوقَ وََكْيَف َكاَن فَ ُهوَ   ُعب َْيٍد الرَّْحِبِّ
 َمْرفُوًعا، قَاَل: " الش ْؤُم ُسوءُ اْْلُُلِق " 

 واه جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

هللِا ْبُن َصاِلٍح، َحدََّثِِن  ان َجدِّي، ان َعْبُد     الشَّْعَراِن ، ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضلِ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أانَأْخرَباََن أَبُو    -  7664
 ْبِن َعْمرٍو، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن  ْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللاِ َحْرَمَلةُ ْبُن ِعْمَراَن الت ِجيِب ، َأنَّ َأاَب الس َمْيِط َسِعيَد ْبَن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْهِريَّ َحدََّث، عَ 

ئًا "، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا زِْدِن، قَاَل: " ِإَذا  َأرَاَد َسَفًرا، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ   َجَبلٍ   َأْوِصِِن، قَاَل: " اْعُبِد هللاَ، َواَل ُتْشِرْك ِبِه َشي ْ
قَا  ،" فََأْحِسْن  زِْدِن َأَسْأَت  هللِا  َرُسوَل  اَي  ُخلُقُ َل:  َوْلَيْحُسْن  اْسَتِقْم،   " قَاَل:   ، "  َك 

 
احْلُسَ   -  7665 أَبُو  ُسَلْيَماَن  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ََيََْي  َسِعيٍد  أَبُو  ان  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ان  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أان  اْلَفْضِل،  ْبُن  نْيِ 

  ُخُلُقَك لِلنَّاِس " ُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َوْلَيْحُسنْ َحْرَمَلُة، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث ْلَ   اْبُن َوْهٍب، َحدََّثِِن اجْلُْعِفي ، َحدََّثِِن 
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
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7666  -    ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أَبُو َسِعيِد  يُوُسَف، أان  ْبُن  أَبُو حُمَمَِّد  ْبنُ َأْخرَباََن  َأيِب َمْرمَيَ،َجاِبٍر ا  ان ِإْسَحاُق  ْبُن  أان   ْلَقطَّاُن، ان َسِعيُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َماِلُك ْبُن أََنٍس، َحدََّثِِن َيَْ  َم ِحنَي  ََي ْبُن َسِعيٍد، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، قَاَل: َكاَن آِخُر َما َأْوَصى ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َجَبٍل " : " َأْحِسْن ُخُلَقَك لِلنَّاِس ُمَعاذُ ْبنَ ْجِلي يف اْلَغْرِز، قَالَ َجَعْلُت رِ 
 .رجمته والحديث منقطعفيه من لم أجد ت# قال المحقق: 

 

هللِا ْبُن ُموَسى،  ْبِن َعفَّاَن، ان ُعب َْيُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ    - 7667
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكَرُم    ، َعِن اْلُعاَل ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن،ان ُمْسِلُم ْبُن َخاِلدٍ  َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 لُُه، َوَحَسُبهُ ُخُلُقهُ " اْلَمْرِء ِدينُُه، َوُمُروَءتُهُ َعقْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان هُبْلُوُل ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن هُبُْلوٍل، َحدََّثِِن َأيِب، َعْن ََيََْي ْبِن رَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف  َوَأخْ   -  7672 ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
اْلَقسْ   اْلُمت َوَكِِّل، َعْن ِهاَللِ  َأيِب ِهاَلٍل  الْبِن  َماِلٍك، قَاَل  ْبِن  أََنِس  ، َعْن  َعَلْيِه َوَسلَّ َمِليِّ  ُ يُ ْفِسُد  نَِّب  َصلَّى اَّللَّ اْْلُُلُق الس وءُ  َم: " 

 ِن َشْيٍء ُخُلًقا "  اإْلِميَاَن َكَما يُ ْفِسُد الصَّرْبُ الطََّعاَم " قَاَل أََنٌس: " وََكاَن يُ َقاُل: ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِمْن َأْحسَ 
 "   ِوي يف َمْعنَاهُ ِبِِْسنَاٍد آَخَر َضِعيفٍ " َورُ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

مَِّد ْبِن َعْبِد َوان َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ   ْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب ُسَوْيٍد،أَ   -  7673
بَاُن، ان ِعيَسى ْبُن َميْ اْلَعزِيزِ  ْعُت حُمَمََّد ْبَن َكْعٍب اْلُقَرِظيَّ، َعِن ُموٍن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب، َوقَ ، قَااَل: ان َشي ْ اَل اْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   اجْلَِليَد " زَاَد اْبُن َعْبِد ِذيُب اْْلَطَااَي َكَما ُتِذيُب الشَّْمُس  قَاَل: " ُحْسُن اْْلُُلِق يُ اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َء يُ ْفِسَد اْلَعَمَل، َكَما يُ ْفِسُد اْْلَل  اْلَعَسَل "  اْلَعزِي  ِز: " َوِإنَّ اْْلُُلَق السَّيِّ

 يِب ُهَريْ َرةَ ، َورُِوي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعْن أَ ِن َكْعٍب وََكاَن َضِعيًفا تَ َفرََّد بِِه ِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن، َعْن حُمَمَِّد بْ 
 . جدا ضعيف# قال المحقق: إسناده 

 

ٌل، ان ُحَسنْيُ  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان َأْسَلمُ  - 7674   ْبُن َسَلَمَة ْبِن َأيِب ْبُن َسْهٍل حُمَشِّ
ِإْسَحاَق احلَْ  ْبُن  َمْعَبٍد  َكْبَشَة، ان يَ ْعُقوُب  اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ْضَرِمي ، ان النَّْضُر ْبُن  اجْلَْرِمي ، َعِن 

يُ  اْْلُُلِق  ُحْسَن  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْْلَِطيَئَة، َكَما  َصلَّى  ُسوءَ ِذيُب  َوِإنَّ  اجْلَِليَد،  الشَّْمُس  اْلَعَمَل َكَما   ُتِذيُب  يُ ْفِسُد  اْْلُُلِق 
 ِسُد الصَّرْبُ اْلَعَسَل "  يُ فْ 

 تَ َفرََّد بِِه النَّْضُر ْبُن َمْعَبٍد أَبُو َقْحَدٍم َوُهَو َضِعيفٌ 
 . جدا ضعيف# قال المحقق: إسناده 
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َخِْيِِن  ِِبَكََّة، ان أَبُو َحاتٍِ ُعْقَبةُ  َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن فَ ْرَضٍخ اأْلَ وُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أان أَبُو َبْكٍر  اَن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُ َوَأْخربََ   -  7675
اْلَمْرَوزِي ، ح   َلَة  َُثَي ْ َأيِب  اْبُن  ان  الزَّاِهُد،  اْلب َْلِخي   َحِبيٍب  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْبِد  ْبُن  أَبُو  َعْبدِ َوَأْخرَباََن  ْبُن  الز َبرْيُ  ان  احْلَاِفُظ،  اْلَواِحِد هللِا   

َلَة،، َوان أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َحاِمٍد اْلِفْراَييِب ، ان حُمَمَُّد ْبُن مَحَْداَن ْبِن. . . .، ان ابْ احْلَاِفُظ اأْلََسَدااَبِذي   ان    ُن َأيِب َُثَي ْ
ْبُن ُموَسى ا َسِعيدٍ اْلَفْضُل  ْبِن  ُسْفيَاَن  َعْن  بَاِن ،  ب ُ   لشَّي ْ َأيِب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن   ، َأيِب  الث َّْوِريِّ َجدِِّه  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َأيِب ُموَسى،  ْبِن  ْرَدَة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ لّزَِماُم بَِيِد  ْن َرمْحَِة هللِا يف أَْنِف َصاِحِبِه، وا ُحْسُن اْْلُُلِق زَِماٌم مِ   ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ
َواْلَمَلُك   صَ اْلَمَلِك،  أَْنِف  يف  هللِا  َعَذاِب  ِمْن  زَِماٌم  اْْلُُلِق  َوُسوءُ  اجْلَنَِّة،  ِإىَل  َيُر هُ  َواْْلرَْيُ  اْْلرَْيِ،  ِإىَل  والّزَِماُم  َيُر هُ  بَِيِد  اِحِبِه، 

ِإىَل الشَّرِّ، َوالشَّر  الشَّْيطَاِن، َوالشَّ  النَّاِر "ْيطَاُن َيُر هُ  ِإىَل  ِمْن َويف رِوَ    َيُر هُ  َبَدَل قَ ْوِلِه: "  ِمْن َغِضِب هللِا "،  يُوُسَف: "  اْبِن  ايَِة 
 َعَذاِب هللِا " َواْلبَاِقي َسَواٌء. "  

 َكَما  َر َضِعيٍف َعِن اْلَفْضِل ْبِن ُموَسى "ْت اَنزَِلًة. َورُِوي َذِلَك ِمْن َوْجٍه آخَ رَِوايَةُ َشْيِخنَا َوقَ عَ َورَِوايَةُ اْبِن يُوُسَف َعالَِيٌة، وَ 
 

ِْمِذي  ِِبَكَّةَ  - 7676 ِْمِذي ، ان مَُّد ْبُن اْلَمكِّيِّ ا، ان حمَُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو حُمَمٍَّد َصاِلُح ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َداُوَد الرتِّ لرتِّ
بْ  ْبُن َعْبِد رَبِّ أَبُو ُشَعْيٍب َصاِلُح  ْسنَاَدْيِن َضِعيٌف،  ُن َكاِمٍل، ان حُمَمَُّد  ُِ َوَمْعنَاُه، وَِكاَل اإْلِ ِبِِْسنَاِدِه  اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َفذََكَرهُ  ِه، ان 

، َعْن   أَبُو َبْكٍر احْلرِِيي ، َعْن حُمَمَّدِ  َحاِمِد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم  يُ َقاُل َلُه: حُمَمَُّد ْبنُ َوَرَواهُ َشْيٌخ ِمْن َأْهِل نَ ْيَسابُوَر  ْبِن ََيََْي الذ ْهِليِّ
 َأيِب نُ َعْيٍم، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلُه، َوُهَو ِفيَما 

 
ٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي  َأيِب ُعْثَماَن، ان حُمَمَُّد ْبُن َحامِ ، ان أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن   هللِا احْلَاِفُظ ِإَجازَةً أَنْ بََأِن أَبُو َعْبدِ   -  7677

  َأْعَلمُ َذا اْلَوْجِه َأْصٌل َوهللاُ الذ ْهِلي ، ان أَبُو نُ َعْيٍم، ان ُسْفيَاُن َفذََكَرُه، َوَهَذا َوْهٌم ِمْن َهَذا الشَّْيِخ، َولَْيَس لَهُ ِمْن هَ 
  ليس بالقوي. # قال المحقق: إسناده

 

 ْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان َعْبَداُن اجْلََوالِيِقي ، ان ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ان َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ا  -  7678
ْعُت َداُوَد بْ َبْكِري ، ان أَبُو َغسَّانَ ْبُن يَزِيَد الْ  ، قَاَل: َسَِ ْعُت أاََب   اْلِمْسَمِعي  ْعُت َرُسوَل هللِا َن فَ َراِهيَج، يَ ُقوُل: َسَِ ُهَريْ َرَة، يَ ُقوُل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل َوهللِا، َما َحسََّن هللاُ ُخُلَق رَُجٍل َوَخْلَقهُ ف َ   َتْطَعَمهُ النَّاُر "  َصلَّى اَّللَّ
  َأيِب َغسَّاَن حُمَمَِّد ْبِن ُمطَرِّفٍ َواهُ أَْيًضا َسوَّاُر ْبُن ُعَمارََة، َعنْ َورَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َماُم أَبُو ِإْسَحاَق اإْلِْسَفَرايِيِِن ، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اجلَْ   -  7679 ْبُن ُسْفيَاَن، ان ِهَشاُم ْبُن ْوَسَقاِن ، ان احْلََسُن  َأْخرَباََن اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعمَ َعمَّاٍر، ان َر، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِشْقَوتِِه ُسوءُ اْْلُُلِق "  َم ُحْسُن اْْلُُلِق، َوِمنْ ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آدَ 
 ضعيف. إسناده  # قال المحقق:

 



589 

 

أَبُو  -  7681 الْ   َأْخرَباََن  ْبُن  ُمَعاذُ  ان  بِب َْغَداَد،  اْلُمْقِرُئ  َثِم  اْْلَي ْ ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  هللِا  اْلَعْنربَِ َعْبِد  ي ،  ُمَثَنَّ 
َثِِن َأيِب، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    ، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة ْبِن َأيِب ُموَسى،الشَّْعِبِّ    ُشْعَبَة، َعْن ِفَراٍس، َعنِ َحدَّ َعْن َأيِب ُموَسى، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:  َورَُجٌل َأْعَطى َسِفيًها َمالَُه، َوَقْد    هُ َدْيٌن فَ َلْم ُيْشِهْد،قَاَل: " َثاَلثٌَة َيْدُعوَن هللاَ َفاَل َيْسَتِجيُب َْلُْم: رَُجٌل َكاَن لَ 
 [ َورَُجٌل َكاَنْت ِعْنَدهُ اْمَرَأٌة َسيَِّئةُ اْْلُُلِق فَ َلْم يُطَلِّْقَها " 5وا الس َفَهاَء َأْمَواَلُكْم{ ]النساء:  }َواَل تُ ْؤتُ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

 مِنَ الْمُسْلِمِيَ وَجْهِ وَحُسْنِ الْبِشْرِ لِمَنْ يَلْقَاهُ  فَصْلٌ فِي طَلَاقَةِ الْ 
 

ُل ان ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل أَبُو َسَلَمَة، َوَسهْ   َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان اْبُن رَاِشٍد التَّمَّاُر،  َأْخرَبانَ   -  7690
ُ َعَلْيِه دََّثِِن ُعب َْيَدةُ اْْلَُجْيِمي ، َعنْ ان َعْبُد السَّاَلِم، َصاِحُب الطََّعاِم، حَ ْبُن َبكَّاٍر، قَااَل:  ، أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ  َأيِب ُجَريٍّ اْْلَُجْيِميِّ

ُه، فَ ُقْلُت: َعَلْيَك السَّاَلُم،  َعَلْيِه َوَسلََّم يف بُ ْرَدَتنْيِ لَ ا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َوَسلََّم َعَلى قَ ُعوٍد يل َشَدْدتُهُ اِبْلَمْسِجِد، َوَدَخْلُت فَِإذَ 
َرنَّ هللاُ، قَاَل: " اَل حَتْقِ  ِِن ِمَّا َعلََّمكَ َل: " َعَلْيَك السَّاَلُم حتَِيَّةُ اْلَمْوَتى "، فَ ُقْلُت: ِإانَّ قَ ْوٌم ِمْن َأْهِل اْلَبْدِو، َوِفينَا َجَفاٌء، لِتُ َعلِّمَ فَ َقا

ئًا، َوَلْو َأنْ  َبِسٌط " َأظُن ُه، قَاَل: "  تُ ْفرَِغ ِمْن َدْلِوَك يف ِإاَنِء الْ ِمَن اْلَمْعُروِف َشي ْ ُمْسَتْسِقي، َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك َوَوْجُهَك إِلَْيِه ُمن ْ
: " ف َ  ئًا " قَاَل أَبُو ُجَريٍّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوالَِّذي َذَهَب بِن َْفِس حمَُ َواَل َتُسُبََّّ َشي ْ ئًا، َواَل بَعِ مٍَّد َصلَّى اَّللَّ ريًا، َواَل َما َسب َْبُت بَ ْعَدهُ َشي ْ

َا ِمَن اْْلَُياَلِء، َوِإنَّ هللاَ اَل َيُِب  اْْلَُياَلَء "  َك واإْلِْسبَاَل، فَِإنَّ  ُغاَلًما، َوِإايَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان رََجا، أان َِهَّاٌم، َعْن َأيِب قَ تَاَدَة،    ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان ِهَشامُ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي    -  7691 ْبُن َعِليٍّ
َنِبَّ هللِا َصلَّى اَّللَُّ  أََتى  أَْنهُ  َأيِب ُهَريْ َرَة،  َمْيُمونََة، َعْن  َأيِب  ِإَذا رَأَيْ ُتَك طَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ قَ َعْن  َنِبَّ هللِا،  اَي  نَ ْفِسي َوقَ رَّْت اَل:  اَبْت 

 ِبْئِِن َعْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلَق هللاُ، قَاَل: " َخَلَق هللاُ ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اْلَماِء " َعْيِِن، فَأَنْ 
نَّاُس  اأْلَْرَحاَم، َوَصلِّ اِبللَّْيِل َوالْفِش السَّاَلَم، َوَأِطِب اْلَكاَلَم، َوِصلِ ُت اجْلَنََّة، قَاَل: " أَ قَاَل: فَأَْنِبْئِِن بَِعَمٍل ِإْن ُأَحدِّْث بِِه َدَخْل

 نِيَاٌم، ُثَّ اْدُخِل اجْلَنََّة ِبَساَلٍم " 
 صحيح. # قال المحقق: إسناده 

 

زََكرِ   -  7692 َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  هللاِ َأْخرَباََن  َعْبُد  ان  قَااَل:   ، ْبنِ ايَّ ِإْسَحاَق  ْبُن  ان     ، حُمَمٍَّد    اْْلَُراَساِنِّ ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد 
اجْلَُرْيرِي ، َعْن  الرَّقَ  اْلَقاِضي، ان  احْلََسِن  التَّمَّاُر، ان ُعب َْيُد هللِا ْبُن  ْبُن َعاِمٍر  الن َّ اِشي ، ان أَبُو َحْفٍص ُعَمُر  ، قَاَل:  َأيِب ُعْثَماَن  ْهِديِّ

ْعُت عُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َمَر ْبَن اْْلَطَّاِب، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسو َسَِ ُهَما َعَلى َصاِحِبِه ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َم: " ِإَذا اْلت ََقى اْلُمْسِلَماِن َفَسلََّم ُكلٌّ ِمن ْ
ن َُهَما ِماَئةُ َرمْحٍَة: لِْلبَادِ ْشًرا ِلَصاِحِبِه، َونَ َزلَ َوَتَصاَفَحا َكاَن َأِحب َُّهَما ِإىَل هللِا تَ َعاىَل َأْحَسنُ ُهَما بِ  ي َتْسَعْوَن، َولِْلُمَصاِفِح َعْشٌر " ْت بَ ي ْ

 ْفُظ َحِديِث َأيِب زََكرايَّ لَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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7693  -    ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أان  يُوُسَف،  ْبُن  َعْبُد هللِا  طَالِ َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  ََيََْي  ْبِن َعطَاٍء، أان  اْلَوهَّاِب  َعْبِد  َعْن  ان  ٍب، 
َوأَ َسِعيٌد، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلَسَ  النَّاِس،  ُتَسلَِّم َعَلى  َأْن  ِمَن الصََّدَقِة  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ   ُ َأْن َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْنَت ِن، 

 ْجِه " ُمْنطَِلُق اْلوَ 
 مرسل.  # قال المحقق: إسناده

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ان َسِعيٌد، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن رُزَ َوَعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب،    -  7694 ْيٍق َأْو زُرَْيٍق، َعِن احْلََسِن، َأْن َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل  ، َوأَْنَت طَْلُق اْلَوْجهِ قَاَل: " ِمَن الصََّدقَِة َأْن ُتَسلَِّم َعَلى النَّاسِ 

 مرسل. ناده # قال المحقق: إس
 

أَبُو سَ   -  7695 انَأْخرَباََن  ْبُن َكِثرٍي،  حُمَمَُّد  احْلُبَاِب، ان  ْبُن  اْلَفْضُل  أان  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أان  اْلَمالِيِِن ،  ُسْفيَاُن   ْعٍد 
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،     َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َسِعيدٍ ، َعْن َأيِب َعبَّاِد ْبنِ الث َّْورِي   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،اْلَمْقرُبِيِّ َوَأْخرَباََن   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

، َوحُمَمَُّد ْبُن حمَُ َد الطَّرَبَاِن ، ان مُ أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمحَْ  مٍَّد التَّمَّاُر، قَااَل: ان اْبُن  َعاذُ ْبُن اْلُمَثَنَّ
ُ  كَ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ وَن  اَل: " ِإنَُّكْم اَل َتَسعُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ ِثرٍي، ان ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب َعبَّاٍد، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ

 ُن اْْلُُلِق " ُعُهْم ِمْنُكْم َبْسُط اْلَوْجِه، َوُحسْ النَّاَس أبَِْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َيسَ 
ْن َأيِب ُهَريْ َرَة،  ْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، عَ ، عَ تَ َفرََّد بِِه أَبُو َعبَّاٍد َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َورُِوَي َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِإْدرِيَس اأْلَْوِديِّ 

َصلَّ  النَِّبِّ  مِ َعِن  َورُِوَي  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َمْرفُوًعا، ى  َعاِئَشَة  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َضِعيٍف،  آَخَر  َوْجٍه   ْن 
 

، ان اْبُن َأيِب الد نْ يَا، حَ أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَ   َأْخرَباََنهُ أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف،  -  7696 َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد احْلَِميدِ ْعَرايِبِّ  اْلَعْبِدي  دَّ
 ُن اْلِبْشِر " َطاَلَقةُ اْلَوْجِه، َوُحسْ  اَل: "ِِبَكََّة، ان ِبْشُر ْبُن حُمَمٍَّد الرَّاِزي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن ِهَشاٍم َفذََكَرهُ َغرْيَ، أَْنهُ قَ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبنُ   -  7697 أَبُو حُمَمَِّد  ، ان أَبُو َسِعيدٍ َأْخرَباََن  اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أَبُو َسِعيِد  يُوُسَف، أان  َأيِب، َعْن     ْبِن ِهَشاٍم، ان  ُمَعاِذ  ، َعْن  احْلَارِِثي 
، َأْن َنِبَّ قَ تَاَدَة، َعْن ُمَورِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ٍق اْلِعْجِليِّ  السَّْهَل الطَِّليَق "  قَاَل: " ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل َيُِب   هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ليس بالقوي والحديث مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

ُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ان اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َأمْحَُد بْ ، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى   -  7698
ُ َعَلْيِه يََة، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َواِسٍع، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ أَبُو ُمَعاوِ  َوَسلََّم: " ِإنَّ  ى اَّللَّ

 ب  السَّْهَل الطَِّليَق " هللاَ َيُِ 
 ضعيف جدا. إسناده # قال المحقق: 
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ان    ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَالُوا: ان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر،  بُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َومَحَْزةُ َأْخرَباََن أَ   -  7704
َعاُن، ان ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَعمِّي ، ان َأيِب،  اْلَعْدُل أَبْصب ََهاَن، َوَلَقبُهُ َسَْ يُل ْبُن ََيََْي ْبِن َعْمرٍو اْلَعْسَكِري  أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاعِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " رَْأُس ا اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَ  ْلَعْقِل بَ ْعَد اإْلِميَاِن لَّى اَّللَّ
نْ يَا َْلُْم َدرََجٌة يف اجْلَنَِّة، َوَمْن َكاَنْت لَهُ يف اجْلَنَّ اِبهلِل الت َّ  ِعْلِم   اجْلَنَِّة، َوِنْصُف الْ ِة َدرََجٌة فَ ُهَو يف َود ُد ِإىَل النَّاِس، َوَأْهُل الت ََّود ِد يف الد 

ِفي ِنْصُف الن ََّفَقِة، َورَْكَعتَاِن ِمْن رَُجٍل َورٍَع أَْفَضُل ِمْن أَْلِف رَْكَعٍة ِمْن   يف اْلَمِعيَشِة ِنْصُف اْلَعْيِش، َتكْ ُحْسُن اْلَمْسأَلَِة، َوااِلْقِتَصادُ 
رِّ يَِتمَّ َعْقُلُه، َوالد عَ   خُمَلٍِّط، َوَما تَّ ِديُن اْلُمْسِلِم َقط  َحّتَّ  ، َوَصَدَقةُ الْ   اءُ يَ ُرد  اأْلَْمَر، َوَصَدقَةُ السِّ َعاَلنَِيِة َتِقي تُْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ

ن ْ هْ ِميَتَة الس وِء، َوَصنَاِئُع اْلَمْعُروِف ِإىَل النَّاِس َتِقي َصاِحب ََها َمَصارَِع الس وِء: اآْلفَاِت واْلُمْهِلَكاِت، َوأَ  يَا ُهْم ُل اْلَمْعُروِف يف الد 
َقِطُع ِفيَما َبنْيَ َأْهُل اْلَمْعُروِف يف اآْلِخَرةِ  ت ََعَلهُ "  ، َواْلَمْعُروُف يَ ن ْ َقِطُع ِفيَما َبنْيَ هللِا َوَبنْيَ َمِن اف ْ   النَّاِس، َواَل يَ ن ْ

 َعمِّيِّ َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف، َواحْلَْمُل ِفيِه َعَلى اْلَعْسَكِريِّ والْ 
 ضعيف. اده # قال المحقق: إسن

 

َعْبدِ   -  7705 أَبُو  َمنْ   َأْخرَباََن  أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ،  اْلَعْنرَبِي  هللِا  هللِا  َعْبِد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  نَزِيُل    ُصوٍر  الن َّْيَسابُورِي   الص ويف  
َثِِن َأيِب جَ ي  ْبُن ُموَسى الرَِّضا، ان ُموَسى ْبُن جَ  َعاِمٍر، ان َأيِب، ان َعلِ بَ ْغَداَد، ان َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبنِ  ْعَفُر ْبُن  ْعَفٍر اْلُمْرَتَضى، َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ْلَعْقِل بَ ْعَد ْيِه َوَسلََّم: " رَْأُس ا َعلَ حُمَمٍَّد، ان َأيِب، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ
 لِّ بَ رٍّ َوفَاِجٍر " النَّاِس، واْصِطنَاُع اْْلرَْيِ ِإىَل كُ  الدِّيِن الت ََّود ُد ِإىَل 

اَّللَُّ  النَِّبِّ َصلَّى  َعِن  اْلُمَسيِِّب،  اْبِن  َعِن  يَزِيَد،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  النَّاِس  ِإىَل  الت ََّود ِد  ُمرْ َورُوِّينَا يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َأيِب    َعْن  َساًل َورُوِّينَاهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يَِة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ اجْلَُوْيرِ    َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

 فَصْلٌ فِي التَّجَاوُزِ وَالْعَفْوِ وَتَرْكِ الْمُكَافَأَةِ 
 

ث َ   -  7714 ، ان أَبُو  ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأمْحََد التَّاِجُر، أ َعْبَدِوي  احْلَاِفُظ، أان أَبُو َسِعيٍد  نَا ُعَمُر ْبُن َأمْحََد الْ َحدَّ ان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلُمَثَنَّ
َبَة، ان وَِكيٌع، َعْن َعْزرََة ْبِن ََثِبٍت، َعْن َُثَاَمَة ْبِن َعْبِد هللاِ   ، قَاَل: َخَدْمُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

، فَ َلْم يَ ت ََهيَّْأ يل ِإالَّ قَاَل: " َلْو ُقِضَي َلَكاَن، َوَلْو ُقدَِّر َلَكاَن " َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِننَي، فَ   َما َأْرَسَلِِن يف َحاَجٍة َقط 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن َأمْحََد ْبِن َشاَذاَن، قَااَل:   ى ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، َوأَبُو ِعيسَ احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان  َأْخرَباََن أَبُو  -  7718
ُسوُل هللِا َصلَّى ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: أَْبَصَر َعَليَّ رَ اَق، َعْن َأيِب اأْلَْحَوصِ ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ان أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب ِإْسحَ 

ُ َعَلْيِه َوسَ  نَّ  َلْيَك "، قُ ْلُت: إِ لََّم ثِيَااًب ِخْلَقااًن، فَ َقاَل: " أََلَك َماٌل؟ " قُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: " أَْنِعْم َعَلى نَ ْفِسَك َكَما أَنْ َعَم هللاُ عَ اَّللَّ
 ، أَفَأَْقرِيِه؟ قَاَل: " نَ َعْم " َريْ ُتُه، َفَمَرْرُت ِبِه فَ َلْم يَ ْقِرِن رَُجاًل َمرَّ يِب فَأَق ْ 
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 صحيح بطرقه. المحقق: إسناده  # قال
 

ان ُشْعَبُة، َعْن َأيِب ، ان َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ  - 7719
َأيِب  اأْلَْحَوِص،ِإْسَحاَق، َعْن  أَت َ     أَبِيِه، قَاَل:  َماٌل؟ " َعْن  َلَك  َوَأاَن َقِشٌف، قَاَل: " فَ َهْل  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِبِل َواْْلَْيِل َواْلغََنِم " قُ ْلُت: ِمْن ُكلِّ اْلَماقُ ْلُت: نَ َعْم، قَاَل: " ِمْن َأيِّ اْلَماِل؟   َمااًل فَ ْلرُيَ َوالرَِّقيِق، قَاَل: " فَِإَذا آََتَك هللاُ ِل: ِمَن اإْلِ
َتُشق َها َأْو  فَ ت َُقوُل: َهِذِه حُبٌُر، وَ   َعَلْيَك "، ُثَّ قَاَل: " َهْل تُ ْنِتُج ِإِبُل َأْهِلَك ِصَحاًحا آَذاُنَا، فَ ت َْعِمُد ِإىَل اْلُموَسى فَ ت َْقَطُع آَذاَنَا،

فَ ت َقُ  ُجُلوَدَها،  َعَليْ َتُشق   فَ ُتَحّرُِمَها  ُصُرٌم،  َهِذِه  ِمْن وُل:  َأَشد   هللِا  َوَساِعُد  ِحلٌّ،  هللاُ  آََتَك  َما  فَِإنَّ   " قَاَل:  نَ َعْم،  قَاَل:   " َك؟ 
ِِبَا َصَنَع ْكرِْمِِن، ُثَّ نَ زََّل يِب ُأَجازِيِه ٌل نَ َزْلُت ِبِه فَ َلْم يَ ْقِرِن َومَلْ يُ ُت: اَي َرُسوَل هللِا، رَجُ َساِعِدَك، َوُموَسى هللِا َأَحد  ِمْن ُموَساَك " قُ ْل

 َأْم أَْقرِيِه؟ قَاَل: " َبْل أَْقرِِه " 
 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 

 

َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبنُ   -  7721 ان    ِن ِإَْسَاِعيَل الشَّاِشي  اْلَفِقيُه،َعِليِّ بْ   ، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَمانَ   َحدَّثَ نَا اإْلِ
ْفيَاَن ْبِن َأيِب اْلُمتَِّئِد َخاُل سُ  يَ ْعُقوُب ْبُن  ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَاِِشِي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن أَي وَب اْلَمْخَرِمي ، ان َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْرِمي ، ان

َنَة، َعْن َأيِب ِإْسَحا ، قَالَ ُعي َي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل َأُدل ُكْم َعَلى َأْكَرِم َأْخاَلِق  َق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َقطََعَك، َوتُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك " ْن ظََلَمَك، َوَتِصَل َمْن الد نْ يَا َواآْلِخَرِة؟ َأْن تَ ْعُفَو َعمَّ 

 ضعيف. المحقق: إسناده # قال 
 

ْبُن  َأْخرَبانَ   -  7722 الد وِري ، ان ََيََْي  حُمَمٍَّد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ان  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  احْلَاِفُظ، ان  َعْبِد هللِا  أَبُو  ْبُن  َمِعنٍي، ان مَحَّاُد   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُعْد َمْن اَل يَ ُعوُدَك، َواْهِد وَب ْبِن َمْيَسَرَة، َأنَّ النَِّبَّ صَ َة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَي  ُأَساَمَة أَبُو ُأَسامَ  لَّى اَّللَّ

 ِلَمْن اَل يَ ْهِدي َلَك "  
ُحْسَن اْْلُُلِق يف    ٌد ِفيِه َتَِْكيٌد ِلَما َفسَّْراَن ِبهِ اَل َأمْحَُد: " َواحْلَِديُث ُمْرَسٌل َجيِّ َسَرَة َهَذا َمَدِنٌّ، قَ قَاَل ََيََْي ْبُن َمِعنٍي: أَي وُب ْبُن َميْ 

 َأوَِّل اْلبَاِب " 
 جيد مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

اِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، ان ُن َشرِيٍك، ان َعْبُد اْلَوهَّاِب، ان ِإَسَْ ُن ُعب َْيٍد، ان ُعب َْيُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد بْ  - 7723
ْبُن   ، قَاَل:ُأَسْيُد  اجْلَُهِِنِّ ْبِن َعاِمٍر  ، َعْن ُعْقَبَة  ْبِن َُمَاِهٍد اللَّْخِميِّ اْْلَث َْعِمي ، َعْن فَ ْرَوَة  الرَّمْحَِن  َأْمِشي َذاتَ   َعْبِد  َمَع    ُكْنُت  يَ ْوٍم 

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل  َرُسوِل هللِا    ُ ُ َعَلْيِه وَ َصلَّى اَّللَّ َمْن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَأْعِط  ْبَن َعاِمٍر، ِصْل َمْن َقطََعَك،  اَي ُعْقَبةُ  َسلََّم: " 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َحَرَمَك َواْعُف َعمَّْن ظََلَمَك " ُثَّ قَاَل يل َرُسوُل هللِا َصلَّى ا اَنَك، َواْبِك َعَلى " اَي ُعْقَبةُ ْبَن َعاِمٍر: " أَْمِسْك ِلسَ َّللَّ

ُتَك " قَاَل: وََكاَن ُعْرَوةُ ْبُن َُمَاِهٍد يَ ُقوُل ِإَذا َحدََّث هِبََذا احْلَِديِث: " َأاَل فَ ُربَّ َمْن اَل  َخِطيَئِتَك، َوْليَ  اَل  مَيِْلُك ِلَسانَُه، وَ َسْعَك بَ ي ْ
ُتهُ "  يَ ْبِكي َعَلى َخِطيَئتِ   ِه، َواَل َيَسُعهُ بَ ي ْ

، َعْن ِإَْسَاِعيَل يف ََتبَ َعهُ عَ    احْلَِديِث اأْلَوَّل اِصُم ْبُن َعِليٍّ
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 رجاله ثقات. # قال المحقق: إسناده 
 

 ْبُن اْلَفْضِل ْبُن   اْْلَطَّاِب اْلَعْنرَبِي ، ان َعْبُد هللاِ يْ ن َْوِري ، ان ُعَمُر ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن فَ ْنَجَوْيِه الدَّ  - 7724
،َداِجَرَة، ان حمَُ  ُ عَ   مَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَِّمي  ، َعِن الصَّْهبَاِء، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم  ان َداَلُل بِْنُت َأيِب اْلُمِدلِّ

 ِصَل َمْن َقطََعَك، َوتُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوجَتَاَوَز َعمَّْن ظََلَمَك " ِق يف الد نْ يَا َواآْلِخَرِة؟ َأْن تَ َأاَل َأُدل ُكْم َعَلى َكَرائِِم اأْلَْخاَل قَاَل: " 
 فيه مجاهيل. # قال المحقق: إسناده 

 

 ِإْماَلًء، ان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َعِلي  ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ  ِن ِفْهٍر اْلِمْصرِي  ِِبَكََّة، ان أَبُوِن َعِلي  ْبُن احْلََسِن بْ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ  - 7725
يِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:  ٍب، َعِن احْلََسِن، َعْن أَ ِإْسَحاَق ْبِن هُبُْلوٍل، ان َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعْن حُمَمَِّد ْبِن يُوُنَس ْبِن ُحبَاٍب، َعْن يُوُنَس ْبِن َخبَّا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل قَاَل َرُسوُل هللِا   نْ يَا َواآْلِخَرِة؟ " قَالُوا: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا َصلَّى َصلَّى اَّللَّ  َأُدل ُكْم َعَلى َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق يف الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَا  َمَك "َأْعِط َمْن َحَرَمَك، َواْعُف َعمَّْن ظَلَ َل: " ِصْل َمْن َقطََعَك، وَ اَّللَّ

 رفه والحديث منقطع.فيه من لم أع# قال المحقق: إسناده 
 

مٍَّد، ان أَبُو م ، ان اْلَعبَّاُس ْبُن حمَُ اأْلَصَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاسِ   -  7727
، َعْن ََثبِ النَّْضِر، ان حُمَمَُّد بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُْكِثُر َأْن يَ ُقوَل: ُن َعْبِد هللِا اْلَعمِّي  ٍت، ان أََنُس ْبُن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اًل ِفيَمْن َكاَن هللِا؟ قَاَل: " َكاَن أَبُو َضْمَضٍم رَجُ قَالُوا: َوَما أَبُو َضْمَضٍم اَي َرُسوَل  َن ِمْثَل َأيِب َضْمَضٍم؟ "" أَيَ ْعَجُز َأَحدُُكْم َأْن َيُكو 
َلنَا ِإَذا َأْصَبَح، قَاَل: اللُهمَّ ِإّنِ أََتَصدَُّق اْلي َْوَم بِِعْرِضي َعَلى َمْن ظََلَمِِن "  قَ ب ْ

 يف. ضع# قال المحقق: إسناده 
 

َأمحَْ َأْخرَباََن عَ   -  7729 أان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ْبنُ ِلي   َعبَّاُس  ُعب َْيٍد، ان  ْبُن  ْبُن الْ   ُد  حُمَمَُّد  اْلُمْنِذِر، ان  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  َفْضِل، ان 
ِبِّ َصلَّى ِن َحارِثَُة، رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَّ َليََّة ْبِن زَْيٍد، َأْخربََ طَْلَحَة، ان َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َأيِب ِعيَسى، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن عُ 

َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ َعَلْيهِ اَّللَّ  ُ ِمْن َخْلِقَك، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َمْن اَنَلِِن  بِِعْرِضي َعَلى  َتَصدََّقْت  ِإّنِ  اللُهمَّ  َوَسلََّم: " أَْيَن    ، قَاَل: 
 ِبَل َصَدقَ َتَك " ، قَاَل: " ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل َقْد قَ ْلبَارَِحَة؟ " قَاَل: َأاَن اَي َرُسوَل هللاِ اْلُمَتَصدُِّق ِبِعْرِضِه ا 

َنةُ ْبُن َبْدٍر، َوِلَعْبِد اْلَمِجيِد:   يُح َما ذََكْراَنُه، َوَقْد ْبُد احْلَِميِد، َوالصَّحِ عَ قُ ْلُت: " مَلْ يُِقْم َشْيُخنَا ِإْسنَاَدُه، يُ َقاُل ِلُعَليََّة ْبِن زَْيٍد: ُعي َي ْ
 َوِة تَ ُبوَك ُمْرَساًل َوُهَو َشاِهٌد ِْلََذا " ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر يف َغزْ ذََكَرَه حُمَمَّ 

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

وَر، ان أَبُو َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن  مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن يُوُسَف بِن َْيَسابُ ِرُئ، ان أَبُو َبْكٍر حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمقْ   -  7731
، َعِن اْلَعْزرَِميَّ،   ْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشعَ حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيٍد اْلُقَرِشي ، ان َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم، ان أَبُو ُمطَرٍِّف ُمِغريَةُ الشَّاِمي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َجَعَ دِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اجَ   هللاُ تَ َعاىَل اْْلَاَلِئَق اَنَدى ُمنَاٍد: أَْيَن َأْهُل اْلَفْضِل؟ فَ ي َُقوُم اَنٌس ُهْم َّللَّ
اجْلَنَِّة فَ ت َ  ِإىَل  اْلَماَلِئَكُة،َيِسرٌي، فَ ي َْنطَِلُقوَن ِسَراًعا  إِ   َلقَّاُهُم  نَ َراُكْم ِسَراًعا  ِإانَّ  أَنْ تُْم؟ فَ ي َُقو فَ ي َُقولُوَن:  َفَمْن  َأْهُل ىَل اجْلَنَِّة،  لُوَن: ََنُْن 
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نَا َغفَ  نَا َحُلْمنَا، فَ يُ َقاُل ْراَن، َوِإَذا ُجِهَل َعَلي ْ اْلَفْضِل، فَ ي َُقولُوَن: َما َكاَن َفْضُلُكْم؟ فَ ي َُقولُوَن: ُكنَّا ِإَذا ظُِلْمنَا َصرَباَْن، َوِإَذا ُأِسيَء ِإلَي ْ
  "  اجْلَنََّة فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنيَ   َْلُُم: اْدُخُلوا

 َهَذا َمِْتٌ َغرِيٌب، َويف ِإْسنَاِدِه َضْعٌف َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

و ُمْصَعٍب ِن َأيِب َصاِلٍح احْلَرَّاِن ، ان أَبُ ْبُن َداُوَد بْ   يٍّ احْلَاِفُظ، ان َأمْحَدُ أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ،    -  7732
َثِِن أَبُو َمْوُدوٍد، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل:   ْعُت  اْلَمَدِن  الَِّذي يُ َلقَُّب ِِبُطَرٍِّف، َحدَّ  َعَلْيِه  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َسَِ

َيْستَ  يَ ُقوُل: " اَل  لِن َْفِسِه، َلَقْد َدَخَل  ْكِمُل اْلَعْبَد اإْلِميَاَن َحّتَّ َيَْ َوَسلََّم،  يَ َود   َما  لِلنَّاِس  يَ َودَّ  َوَأْن  َيْشِفي َغْيظَُه،  ُسَن ُخُلُقُه، َواَل 
  اإْلِْساَلِم، َوََسَاَحِة الصَّْدِر "  وَل هللِا؟ قَاَل: " اِبلنَِّصيَحِة أِلَْهلِ َل: ِبَ َدَخُلوَها اَي َرسُ اجْلَنََّة رَِجاٌل ِبَغرْيِ َأْعَماٍل "، ِقي 

 ِت " ا َبنْيَ احلَِْكاايَ قَاَل أَبُو َأمْحََد: أَبُو َمْوُدوٍد اَْسُهُ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب ُسَلْيَماَن، َأْخرَباََن بِِه يف فَ َوائِِدِه ِفيمَ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ 
 

ارِِمي ، ان حُمَمَُّد    اِفُظ، ان أَبُو النَّْضِر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  7750 ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
َبَسةُ ْبُن َعْبِد الْ ْبُن َبكَّاٍر، ان ، قَاَل: قَاَل رَ َواِحِد، َعْن َأيِب ِعْمَراَن، َعْن َأيِب   َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَاِطَمَة اإْلِاَيِديِّ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َذِلَك فَ َرًجا "   َيَْعَل هللاُ لَهُ ِمنْ لَْيَس حِبَِكيٍم َمْن مَلْ يُ َعاِشْر اِبْلَمْعُروِف َمْن اَل يَُِد ِمْن ُمَعاَشَرتِِه بُدًّا َحّتَّ 
َا نَ ْعِرُف َهَذا اْلَكاَلَم َعْن حُمَمَِّد اْبِن احْلََنِفيَِّة ِمْن قَ ْولِِه،   : مَلْ َنْكتُ ْبهُ َعْنهُ ِإالَّ هِبََذاقَاَل أَبُو َعْبِد هللاِ   اإْلِْسنَاِد، َوِإَّنَّ

 ليس بالقوي.# قال المحقق: إسناده 
 

 امَةِ الص دْرِ ي لِيِ الْجَانِبِ، وَسَلَ فَصْلٌ فِ 
 

، ان َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكرٍ َأْخرَباََن أَبُو    -  7765  َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أان َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه وَ ْبِد هللِا، َأْو َعْن ََنِْوِه، ِمْن َأْصحَ َجاِبِر ْبِن عَ   ِدِر، َعنْ أَبُو أَُوْيٍس، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنكَ  َسلََّم، قَاَل: " َأاَل اِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُفوَن " ُأْخرِبُُكْم أبَِْكَمِلُكْم ِإميَااًن؟ َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا، اْلُمَوطَُّؤَن َأْكنَافًا، الَِّذيَن َيََْلُفوَن َويُ ْؤلَ 
ُ َعَلْيهِ َسَقَط ِمْن ِكتَا    َوَسلَّمَ يِب: َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 به. ال بأس # قال المحقق: إسناده 
 

َحْرَمَلةُ   -  7766 ان  اأْلَْنَصاِري ،  َحِكيٍم  أَبُو  ان  ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  أان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   َوَأخْ َأْخرَباََن  َسِعيٍد ،  أَبُو  رَباََن 
،اْلمَ  ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  ا   الِيِِن ، أان أَبُو  ْبُن َداُوَد، قَااَل: ان اْبُن َوْهٍب، ان َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن  أَبُو الرَّبِيِع ُسَلْيَماُن  أْلَْشَعِث، ان 
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َثِِن أَبُو َصْخٍر، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َأيِب َصاِلحٍ  ُ َعلَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَ َحدَّ   ْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْؤِمُن َيََْلُف، اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
   َواَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيََْلُف، َواَل يُ ْؤَلُف "

ُ َعَلْيِه ٍم، َوزِيُد ْبُن َأْسَلَم، زَاَد اْلَمالِيِِن  يف رَِوايَِتِه، قَاَل أَبُو َصْخٍر: َوَحدََّثِِن َصْفَواُن ْبُن ُسَليْ   َوَسلََّم ِبَذِلكَ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

بُو ُن ُحبَاٍب، َأْخرَباََن أَ ُد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ان َأمحَْ   -  7767
حُمَمَُّد ْبُن َمْعُروٍف أَبُو َعْبِد هللِا اْلُقَرِشي ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى، قَااَل: ان   مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، انطَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر حمَُ 

ْبُن ََثِبٍت،   ُمْصَعُب  يُوُنَس، ان  ْبُن  َأيِب َحازٍِم، َعْن سَ ِعيَسى  النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن  ْبِن َسْعٍد، َعِن  ِمُن   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:" اْلُمؤْ ْهِل 
 َمْأَلَفٌة، َواَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيََْلُف، َواَل يُ ْؤَلُف" 

 ضعيف والحديث حسن بشاهديه. # قال المحقق: إسناده 
 

أَبُو عَ   -  7770 احْلَاِفُظ، أان  َوَأْخرَباََن  ْبِن  ْبِد هللِا  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  َحاِمٍد  ْبُن َعمَّ   ُشَعْيبٍ أَبُو  َسْهُل  ْبُن  اْلَفِقيُه، ان  ان حُمَاِضُر  اٍر، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّ اْلُمَورِِّع، ان َسْعُد ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِري ، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعِن اْلُمطَِّلِب، َعْن َأيِب ُهَري ْ  ى اَّللَّ

 هُ هللاُ َعَلى النَّاِر " َكاَن َهيِّنًا لَيِّنًا َقرِيبًا َحرَّمَ   قَاَل: " َمنْ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ان يَ ْعَلى ْبُن ي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َد ْبِن احْلََسِن احلِْريِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ  - 7771
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َرُسو ُعب َْيٍد، ان ُجَوْيرِبُ    َل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ْبُن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َواِسٍع، َعْن َأيِب َصاِلٍح احْلََنِفيِّ
ٍ قَ اَل: اَي َرُسوَل هللِا، َمْن َأْهُل اجْلَنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ قَ  ٍ َلنيِّ  رِيٍب َسْهٍل " ِة؟، فَ َقاَل: " ُكل  َهنيِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

قَااَل: َوَأمْحَُد ْبُن اْلَقاِسِم اجْلَْوَهِري ،   ََيََْي احْلُْلَواِن ،  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، أان َأمْحَُد ْبنُ   -  7774
ُ ز برَْيِي ، َحدََّثِِن َأيِب، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ان ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد هللِا ال   َصلَّى اَّللَّ

ٍ رِبُُكْم َعَلى َمْن حُتَرَُّم النَّاُر؟ عَ ْيِه َوَسلََّم: " َأاَل ُأخْ َعلَ  ٍ َلنيِّ  "  َلى ُكلِّ َسْهٍل َقرِيٍب َهنيِّ
   ضعيف. # قال المحقق: إسناده

 

، ان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ُه، ان َسْهُل ْبُن َعمَّارٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُشَعْيٍب اْلَفِقي   -  7775
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ِعيَاِض ْبِن َجْعَدْيِه، َعْن َصْفَوانَ أان يَزِيُد ْبنُ   ْبِن ُسَلْيٍم، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ٌ ٌ َلنيِّ   َأمْحََق " ، ََتَالُهُ ِمَن اللِّنيِ " اْلُمْؤِمُن َهنيِّ
، َورُِوَي مِ تَ َفرََّد بِِه يَزِيُد ْبُن عِ   ْن َوْجٍه آَخَر َصِحيٍح ُمْرَساًل يَاٍض َولَْيَس اِبْلَقِويِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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ُن َوْهٍب، ان م ، ان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ان ابْ ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَصَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل:    - 7776
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْؤِمُن    ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، ٌ َحّتَّ يُ َقاَعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َل  َلنيِّ

 ِمْن لِيِنِه َأمْحَُق " 
 طع.رجاله ثقات إال أنه منق# قال المحقق: إسناده 

 

، ان َأمْحَُد ْبُن زَْيٍد، ان احْلَُسنْيُ اْلَمْرَوِزي ، ان اْبُن اْلُمبَاَأْخرَباََن َعْبُد هللِا بْ   -  7777 َرِك، ان ُن يُوُسَف، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْؤِمنُ ْكُحوٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن مَ   َسِعيُد ْبنُ  وَن َهيِّنُوَن لَيُِّنوَن َكاجْلََمِل اأْلَِنِف، ِإْن اَّللَّ

 ِقيَد انْ َقاَد، َوِإْن أُنِيَخ اْست َنَاَخ َعَلى َصْخَرٍة " 
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 مرسل. اده # قال المحقق: إسن
 

ن َّْيَسابُوِري ، ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمَعاٍذ اْْلََرِوي ،  ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْْلَرَّاِن  الْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َوَقْد أَ   - 7778
هللِا   َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسولُ   َأيِب َروَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن اَنِفٍع،ُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن  ثَ نَا َعِلي  ْبُن َشكَّاَن السَّاِوي ، ان َعْبُد هللِا بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْؤِمنُوَن َهيِّنُوَن لَيُِّنوَن ِمْثُل اجْلََمِل اأْلَِنِف، ِإْن ُقْدَتهُ انْ َقاَد،  َتهُ اْست َنَاَخ "  َوِإْن َأَنَْ   َصلَّى اَّللَّ
 ُل َمَع ِإْرَسالِِه َأَصح  اأْلَوَّ 

 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ
 

 تَرْكِ الز هْوِ، والص لَفِ، وَالْخُيَلَاءِ، وَالْفَخْرِ، وَالْمَدْحِ فَصْلٌ فِي التَّوَاضُعِ، وَ 
 

يُد ْبُن َهارُوَن، أان ِمْصرِي ، ان َماِلُك ْبُن ََيََْي، ان يَزِ َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد الْ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو احْلََسنِ   -  7786
ِإالَّ رَفَ َعُه، قَاَل: " يَ ُقولُ َعاِصُم ْبُن حمَُ  َمْن   هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:  مٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاَل: اَل َأْعَلُمهُ 

َهَكَذا بِبَاِطِن    -  تَ َواَضَع يل  اْلُيْمََن  بَِيِدِه  ِمنَ َوَأَشاَر  َوَأْداَنَها  اأْلَْرِض  ِإىَل  اأْلَْرِض  َكفِِّه  ِإىَل   -  اَبِطَن َكفَّْيِه  َوَجَعَل  َهَكَذا،  رَفَ ْعُتهُ 
 السََّماِء َورَفَ َعُهَما ََنَْو السََّماِء " 

 جيد. # قال المحقق: إسناده 
 

ِقيِقي ، ان يَزِيُد ْبُن  ِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان حمَُ  ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان ِإَْسَاَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  - 7787 مَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َل: َوأُرَاهُ رَفَ َعهُ ِإىَل َهارُوَن، ان َعاِصُم ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، قَا َم، قَاَل: " يَ ُقوُل   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َعزَّ َوَجلَّ  تَ َواَضَع يل َهَكَذا  هللاُ  بَِبْطِنِهَما ِإىَل اأْلَْرِض    -: َمْن  َوَأَشاَر  اْلُيْمََن  َهَكَذا    -َوَبَسَط َكفَّهُ  اْلُيمْ   -رَفَ ْعُتهُ  ََن َوَبَسَط َكفَّهُ 
 َهارُونَ  " َوَأرَاان يَزِيُد ْبنُ  -ِإىَل السََّماِء َوَأَشاَر بِبَاِطِنها 

 جيد. # قال المحقق: إسناده 
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َساَلٍم    -  7790 ْبُن  َسِعيُد  ي ، ان  اْلُكَدميِْ ان  اْلُمَؤمَِّل،  ْبُن  َعِلي   أان   ، الرَّمْحَِن الس َلِمي  َعْبِد  أَبُو  َعِن  اْلَعطَّاُر، ان  َأْخرَباََن  الث َّْوِري ، 
ْعُت َرُسوَل هللِا  بِيَعَة، قَاَل: قَاَل ُعَمُر َوُهَو َعلَ َعاِبِس ْبِن رَ   ِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم َعنْ اأْلَْعمَ  ى اْلِمْنرَبِ: أَي  َها النَّاُس، تَ َواَضُعوا فَِإّنِ َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن تَ َواَضَع َّللَِِّ    ِظيٌم، َوَمْن َتَكربََّ َوَضَعهُ هللاُ، نَ ْفِسِه َصِغرٌي، َويف َأْعنُيِ النَّاِس عَ رَفَ َعهُ هللاُ، فَ ُهَو يف  َصلَّى اَّللَّ
 فَ ُهَو يف َأْعنُيِ النَّاِس َصِغرٌي، َويف نَ ْفِسِه َكِبرٌي، َحّتَّ َْلَُو َأْهَوُن َعَلْيِهْم ِمْن َكْلٍب َأْو ِخْنزِيٍر " 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان    َأْخرَبانَ   -  7791 ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان حمَُ َعِلي   احْلََنِفيِّ زَْمَعَة، َعْن  َأمْحَُد  أَبُو َعِليٍّ  يُوُنَس، ان  ْبُن  مَُّد 
هللِا َصلَّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َوَسلَّ َسَلَمَة،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ رَْأِسهِ ى  ِإالَّ يف  آَدِميٍّ  ِمْن  َما   " ِسْلِسَلتَاِن،  َم:   

اْلَمَلُك الَِّذي بَِيِدِه ِسْلِسَلٌة ِمَن السََّماِء، وَ ِسْلِسَلٌة يف السََّما بَ ْتهُ  ِإَذا جَتَربََّ َجذْ ِء، َوِسْلِسَلٌة يف اأْلَْرِض، فَِإَذا تَ َواَضَع اْلَعْبُد رَفَ َعهُ 
ْلِسَلةُ الَّيِت    يف اأْلَْرِض "  السِّ

 قَ ْنِدي ، َعِن احْلََنِفيِّ هللِا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن السََّمرْ  َوَرَواهُ أَْيًضا َعْبدُ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

رَّازِي ، ان أَبُو  أَبُو زُْرَعَة َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ الاِبْلُكوَفِة، َأْخرَباََن    َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َحِشيٍش اْلُمْقِرئُ   -  7792
الث ََّقِفي ، ان  أَبُو ُموَسى حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَنَّ الزَِّمُن، ان ُعب َْيُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَمِجيدِ  َد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَكاِتُب، بِب َْغَداَد، انحُمَمَِّد ْبُن َداوُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َما ِمْن آَدِميٍّ ِإالَّ يف رَْأِسِه  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ  ْبُن َصاِلٍح، َعْن َسَلَمَة، َعْن ِعْكرَِمةَ زَْمَعةُ   َصلَّى اَّللَّ
ْلِسَلِة الَّيِت يف السََّماِء، َوإِ َعِة، فَِإَذا تَ َواَضَع رَفَ َعهُ هللاُ ابِ ْخَرى يف اأْلَْرِض السَّابِ ِسْلِسَلتَاِن: ِإْحَداُِهَا يف السََّماِء السَّابَِعِة، َواأْلُ  َذا  لسِّ

 َأرَاَد َأْن يَ ْرَفَع نَ ْفَسهُ َوَضَعهُ هللاُ " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َهاُل ْبُن َخِليَفَة، َعْن يُوُسَف، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان الْ   َقطَّاُن، ان َأمْحَُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر الْ  -  7793 ِمن ْ
ُ عَ َعِليِّ بْ  َما ِمْن آَدِميٍّ  َلْيِه َوَسلََّم: " ِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْرَفْع ِحْكَمَتُه، َوِإِن اْرتَ َفَع ِقيَل لِْلَمَلِك: َضْع ِحْكَمَتهُ "  ٍك، فَِإْن تَ َواَضَع ِقيَل لِْلَمَلِك: ا رَْأِسِه َحَكَمةُ احلِْْكَمِة بَِيِد َملَ ِإالَّ يف 

 َسِعيٍد اْلُمرِّي  ََتبَ َعهُ َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َوَغرْيُهُ َعْن ُعْثَماَن ْبِن 
 ضعيف. لمحقق: إسناده # قال ا

 

أَ   -  7794 اَأْخرَباََن  أَبُو  احْلَاِفُظ، أان  الرَّمْحَِن  بُو َعْبِد هللِا  ْبِن َعْبِد  الرَّْمِلي  ِِبَكََّة، ان َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيِد  حْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حَمُْبوٍب 
، َعْن أَبِيِه،  ُن ُموَسى، ان ُشْعَبُة، َعنِ الز ْهِري ، ِِبِْصَر، ان َأَسُد بْ  ُ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسُ  الن  ْعَماِن ْبِن َساملٍِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 " هللاُ  رَفَ َعهُ  ََتَش ًعا  َّللَِِّ  تَ َواَضَع  َوَمْن  هللاُ،  َوَضَعهُ  تَ َعظ ًما  َتَكربََّ  َمْن   " َوَسلََّم:   َعَلْيِه 
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اِمغَاِن  َأْخرَباََن أَبُو َمْنصُ   -  7795 َهَق، أان أَبُو َأمْحََد َعبْ   وٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ ُد هللِا ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان َعْبُد هللِا ْبُن  َسَكَن بَ ي ْ
، ِِبِْصَر، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث ْ   َلهُ َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن الز ْهِريِّ

 يه من لم أعرفه. ف# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحاتٍِ الزَّاِهُد، ان أَبُو َسِعيٍد اْلَقَهْنَدرِي ، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي، أان أَبُو    َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان إِبْ َراِهيمُ َأْخرَباََن أَبُو    -  7800
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ   ُجَوْيرِبٍ، َعِن احْلََسِن،ُمَعاِويََة، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن   َم: " َأْرَبٌع اَل ُتَصُْبَ  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِإالَّ ِبُعْجٍب: الصَّْمُت َوُهَو َأوَُّل اْلِعبَاَدِة، َوالت ََّواُضُع، َوِذْكُر هللِا، َوِقلَّةُ الشَّْيِء " 
 ضعيف جدا. المحقق: إسناده # قال 

 

ُن َجْعَفٍر النَّْحِوي ، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان أَبُو اْلَيَماِن، َوَعِلي  ْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان َعْبُد هللِا بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ا  - 7804
ْعُت َعْبَد الرَّمْحَنِ َماَن، َعْن َسِعيِد ْبِن مَ ْبُن َعيَّاٍش احْلِْمِصيَّاِن، قَااَل: ان ُحَريْ ُز ْبُن ُعثْ    ْبَن َحْوَشٍب َُيَدُِّث، َعْن ثَ ْواَبنَ   ْرثٍَد، قَاَل: َسَِ

ْعُت ُكَرْيَب ْبَن أَبْ َرَهَة، َوُهَو َجاِلٌس َمَع َعْبِد اْلَمِلِك يف َسْطٍح، َوذََكُروا اْلِكرْبَ، ْعُت َأاَب َرَْيَانََة، فَ َقاَل ُكَرْيٌب: َسَِ  ْبِن َشْهٍر، قَاَل: َسَِ
َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ْعُت  يَ يَ ُقوُل: َسَِ اَل  يَ ُقوُل: "  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  ِإّنِ   َرُسوَل هللِا،  اَي  قَاِئٌل:  قَاَل   ،" اجْلَنَّةَ  اْلِكرْبِ  ِمَن  َشْيٌء  ْدُخُل 

ب  َس اِبْلِكرْبِ، ِإنَّ هللاَ جَِيٌل َيُِ هللا َعَلْيِه َوسلََّم: " ِإنَّ َذِلَك لَيْ فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى    ِبِعاَلِق َسْوِطي، َوِشْسِع نَ ْعِلي،   ُأِحب  َأْن َأجَتَمَّلَ 
ن َْيِه "، َواللَّْفُظ أِلَيِب اْلَيَمانِ  َا اْلِكرْبُ َمْن َسِفَه احْلَقَّ، َوَغَمَص النَّاَس ِبَعي ْ  اجْلََماَل، ِإَّنَّ

 . جيد# قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن َأيِب، ان   حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ و طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُ   -  7805 َبٍل، َحدَّ ، ان َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ
َلَة اْلُعَقيْ  َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َعب ْ ، ِمْن أَْهِل بَ ْيِت اَمْرَواُن ْبُن ُشَجاٍع، َحدَّ الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف،   ْلَمْقِدِس، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبدِ ِلي 

َي َعْبُد هللِا  ْبُن َعْمرٍو، َوبَقِ  ى َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر، وَعْبُد هللِا ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َعَلى اْلَمْرَوِة، فَ َتَحدَََّث ُثَّ َمَضى َعْبُد هللاِ قَاَل: اْلت َقَ 
ُ هَ   اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن؟ قَاَل:يَ ْبِكي، فَ َقاَل َلهُ رَُجٌل: َما يُ ْبِكيكَ  ْبُن ُعَمرَ  َع َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َذا يَ ْعِِن َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرٍو، ِإنَّهُ َسَِ

 َوْجِهِه يف النَّاِر "  ِكرْبٍ َكبَّهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى  َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمنْ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َكاَن يف قَ ْلِبِه ِمث َْقالُ 
 حسن.ناده # قال المحقق: إس

 

َبَة اْلَقاضِ   -  7810 ان    ، ان َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى،ي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َبكَّاُر ْبُن قُ ت َي ْ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، رَفَ َعُه: اْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقربُِ  " َثاَلثَةُ أَثْ َواٍب أَتَّزُِر اِبْلِعزَِّة، َوأََتَسْربَُل اِبلرَّمْحَِة، َوَأْرَتِدي اِبْلِكرْباَِيِء، َفَمْن  يِّ

َفَذِلَك الَِّذي يُ قَ تَ َعزََّز ِبَغرْيِ َما َأَعزَّهُ    هللاُ، َفَذِلَك الَِّذي َتَسْرَبَل  َكِرميُ، َوَمْن رَِحَم النَّاُس َرمِحَهُ اُل َلُه: ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز الْ هللاُ 
َبِغي َلُه، فَِإنَّهُ تَ بَارَ  َبِغي َلُه، َوَمْن اَنزََع هللاَ رَِداَءهُ الَِّذي يَ ن ْ َبِغي ِلَمْن اَنزََعِِن َأْن أُْدِخَلهُ  َك َوتَ َعاىَل يَ ُقوُل: اَل ِبِسْراَبلِِه الَِّذي يَ ن ْ  اجْلَنَّةَ يَ ن ْ

 " 
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ان    -  7817 اْلَعطَّاُر،  َصاِدٍق  َوأَبُو  اْلُمْقِرُئ،  َحاِمٍد  َأيِب  ْبُن  حُمَمَِّد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلعَ َأْخرَباََن  ْبُن أَبُو  حُمَمَُّد  بَّاِس 
اِسِم اْلَيَماِمي ، َأنَّ ِعْكرَِمَة ْبَن َخاِلٍد اْلَمْخُزوِميَّ َحدَّثَُه، ح ْبُن يُوُنَس، ان َأيِب يُوُنُس ْبُن اْلقَ وَب، ان حُمَمَُّد ْبُن ِسنَاٍن، ان ُعَمُر  يَ ْعقُ 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاسِ  ْبُن يَ ْعُقوَب،    َوَأْخرَباََن  ْبُن َمْرزُوٍق اْلَبْصِري  حُمَمَُّد  ِإبْ َراِهيُم  ْبِن  ان  ْبُن يُوُنَس  ، ِِبِْصَر، ان ُعَمُر 
َحدَّثَهُ  اْلَمْخُزوِميَّ  اْلَعاِص  ْبِن  َسِعيِد  ْبِن  َخاِلِد  ْبَن  ِعْكرَِمَة  َأنَّ  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ اْلَيَماِمي ،  َعبْ اْلَقاِسِم  لَِقَي  أَنَّهُ  ْبِن ،  ُعَمَر  ْبَن  هللِا  َد 

قَ ْوٌم ِفينَا ََنَْوٌة، َويف رَِوايَِة اْبِن ِسنَاٍن: اَي أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن، ِإانَّ قَ ْوٌم ِفينَا الرَّمْحَِن، ِإانَّ بَ ُنو اْلُمِغريَِة    اْْلَطَّاِب، فَ َقاَل َلُه: اَي أاََب َعْبدِ 
ْعَت َرُسوَل هللِا   ئًا؟ فَ َقاَل َعبْ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلَّ ََنَْوٌة، فَ َهْل َسَِ ْعُت َرُسوَل هللاِ َم يَ ُقوُل يف َذِلَك َشي ْ  َصلَّى هللا  ُد هللِا ْبُن ُعَمَر: َسَِ

ِه ِإالَّ لَِقَي  َواَل اْختَاَل يف َمْشيِ  -  َويف رَِوايَِة اْبِن ِسنَاٍن: َيْست َْعِظُم يف نَ ْفِسهِ  -َعَلْيِه َوسلََّم، يَ ُقوُل: " َما ِمْن رَُجٍل يَ ت ََعاظَُم يف نَ ْفِسِه  
  َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَاُن " هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل 

 ضعيف والحديث صحيح بطرقه. قق: إسناده # قال المح
 

َثِِن   -  7820 ، قَاَل:   حُمَمَُّد ْبُن ُسْفيَاَن،  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم، َحدَّ ان ُموَسى ْبُن َعِليٍّ
أَ  ْعُت  َمالِ َسَِ ْبِن  اجْلَنَِّة، يِب َُيَدُِّث، َعْن ُسَراَقَة  ُأْخرِبُُكْم أبَِْهِل  َأاَل  ْبِن ُجْعُشٍم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم: "  ِك 

َل: َوزَاَد ِفيِه َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو  نَِّة الض َعَفاءُ اْلَمْغُلوبُوَن " قَاَجوَّاٍظ ُمْسَتْكرِبٍ، َوِإنَّ َأْهَل اجلَْ النَّاِر ُكل  َجْعظَِريٍّ  َوَأْهِل النَّاِر؟ فََأْهُل  
 يف َكاَلِم النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َجَّاٍع َمنَّاٍع " 

 حسن.: إسناده # قال المحقق 
 

ْبِن يُوُسَف اْلَعْدُل، ان ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ان زَْيُد ْبُن بُو اْلَفْضِل احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب  رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَ َأخْ   -  7821
ْبِن َماِلٍك، قَااحْلُبَاِب، َحدََّثِِن ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن راََبٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن    َوسلََّم: " َأاَل  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيهِ ُسَراقَةَ 

 ِل اجْلَنَِّة؟ اْلَمْغُلوِبنَي الض َعَفاِء، َوَأْهُل النَّاِر ُكل  َجْعظَرِيٍّ ُمْسَتْكرِبٍ " أُنَ بُِّئُكْم أبَِهْ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  7822 احلُْ َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  احْلََسِن  ا و  اْلب َزَّاُر  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبِن  اْلفَ َسنْيِ  أَبُو حُمَمٍَّد  أان  َأيِب ْلب َْغَداِدي ،  ْبُن  ََيََْي  أَبُو  ان  اِكِهي ، 
ْعُت َأيِب َُيَدُِّث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن   ، قَاَل: َسَِ  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم  َعْمرٍو: " َأنَّ َرُسوَل هللاِ َمَسرََّة، ان اْلُمْقِرُئ، ان ُموَسى ْبُن َعِليٍّ

   ِريٍّ َجوَّاٍظ ُمْسَتْكرِبٍ َجَّاٍع "َد ِذْكِر َأْهِل النَّاِر: ُكل  َجْعظَ قَاَل ِعنْ 
َو اْلَكِثرُي اللَّْحِم، اْلُمْختَاُل يف  وُع اْلَمُنوُع، َوِقيَل: هُ قَاَل َأمْحَُد: " قَاَل َصاِحُب اْلَغرِيَبنْيِ: اجْلَْعظَرِي : اْلَفظ  اْلغَِليُظ، َواجْلَوَّاُظ: اجْلَمُ 

 ِمْشَيِتِه " 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّدُ   -  7826 هللِا اْلب َْغَداِدي ، ان ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف الس وِسي 
َأيِب ََيََْي يَ ْعِِن اْلَقتَّاَت، َعْن َُمَاِهٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى ُن ِإَْسَاِعيَل، ان ِإْسَرائِيُل، َعْن ِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان َماِلُك بْ عَ 

أُنَ بُِّئكُ  َأاَل   " قَاَل:  َوسلََّم  َعَلْيِه  قَاهللا  النَّاِر؟ "  َجعْ ْم أبَِْهِل  " ُكل  َجظٍّ  قَاَل:  بَ َلى،  قُ ْلُت:  َوَماَل:  قُ ْلُت:  قَاَل:   ،" ُمْسَتْكرِبٍ   ٍظ 
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ِة؟ " قَاَل: قُ ْلُت: ْم أبَِْهِل اجْلَنَّ اجْلَظ ؟ قَاَل: " الضَّْخُم "، قَاَل: قُ ْلُت: َوَما اجْلَْعُظ؟ قَاَل: " اْلَعِظيُم يف نَ ْفِسِه "، قَاَل: " َأاَل أُنَ بُِّئكُ 
  َعَلى هللِا أَلَبَ رَّهُ " ْمَرْيِن اَل يُ ْؤبَهُ لَُه، َلْو أَْقَسمَ ، قَاَل: " ُكل  َضِعيٍف ُمَتَضعٍِّف ِذي طِ بَ َلى

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َعلَ   -  7828 َدَخْلنَا  قَاَل:   ، الشَّْعِبِّ َعِن  اْلِباَلِد،  َأيِب  َعْن  ِمْسَعٌر،  ان  َعاِئَشةَ قَاَل:  ابْ   ى  لَهُ  َوِعْنَدَها  تَ ْقطَُع  َوِهَي  َمْكتُوٍم،  أُمِّ  ُن 
 ِقيَل َْلَا، فَ َقاَلْت: " َما زَاَل تُراُد َهَذا بِِه ِمْن آِل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم ُمْنُذ َعاَتَب هللاُ نْ َزًجا ِبَعَسٍل َوُتْطِعُمُه، قَاَل: فَ أَ 

، َوَقْد ُخوِلَف ِفيهِ  " َكَذا قَاَل يف ِإْسنَاِدِه: َعِن الشَّ لَّى هللا َعَلْيِه َوسلَّمَ ِفيِه نَِبيَّهُ صَ   ْعِبِّ
 جيد. قق: إسناده # قال المح

 

ُد ْبُن ْسَحاُق ْبُن ُموَسى، ان َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أان أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّْد آاَبِدي ، ان أَبُو َحاتٍِ الرَّاِزي ، ان إِ   -  7829
وٍق، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة َوِعْنَدَها رَُجٌل َمْكُفوٌف تُ َقطُِّع َلهُ اأْلُت ُْرجَّ،  َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُصب َْيٍح، َعْن َمْسرُ َبِشرٍي، َعْن َأيِب اْلِباَلِد، 

اِبْلَعَسِل، فَ ُقْلُت: َمْن هَ  هُ  ِفيِه نَِبيَّهُ صَ ؟ فَ َقاَلْت: َهَذا اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم  َذا اَي أُمَّ اْلُمْؤِمِننيَ َوُتْطِعُمهُ ِإايَّ لَّى هللا َعَلْيِه  الَِّذي َعاَتَب هللاُ 
هللاِ  َرُسوُل  فَأَق َْبَل  َبُة،  َوَشي ْ َبُة،  ُعت ْ َوِعْنَدهُ  َوسلََّم،  َعَلْيِه  هللا  َصلَّى  النَِّب   أََتى   " قَاَلْت:  َوسلَّ   َوسلََّم،  َعَلْيِه  هللا  َعَلْيِهَما  َصلَّى  َم 

 ُن أُمِّ َمْكُتوٍم " [ َأْن َجاَءهُ اأْلَْعَمى ابْ 2{ ]عبس: فَ ن ََزَلْت: }َعَبَس َوتَ َوىلَّ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

 ، ان أَبُو اْلَيَماِن، ان ِإَْسَاِعيُل ْبنُ ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر،    -  7831
ْعُت الن  ْعَماَن ْبَن َبِشرٍي، َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ، يَ قُ   ْبنُ   َعيَّاٍش، ثَ نَا أَبُو َرَواَحَة يَزِيدُ  ، قَاَل: َسَِ َثِم ْبِن َماِلٍك الطَّائِيِّ وُل:  َأهْبََم، َعِن اْْلَي ْ

ْعُت   ِإنَّ لِلشَّْيطَ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا عَ َسَِ يَ ُقوُل: "  َمَصالِيًا َوُفُخوًخا، َوِإنَّ ِمنْ َلْيِه َوسلََّم  بِِنَعِم هللِا،   اِن  اْلَبطََر  َوُفُخوِخِه  َمَصالِيِه 
 اِت هللِا َعزَّ َوَجلَّ " َواْلَفْخَر بَِعطَاِء هللِا، َواْلِكرْبَ َعَلى ِعبَاِد هللِا، َواتِّبَاَع اْْلََوى يف َغرْيِ ذَ 

 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #
 

، أان ُعَمُر ْبُن ِسنَاٍن، ان أَبُو يُوُسَف حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَداَلِن ، ح اَن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُ َأْخربََ   -  7833 و َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ْبُن  قَااَل: ان ََيََْي ْبُن زاَِيٍد    قِّي ،، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َخاِلٍد الرَّ ُد ْبُن مَحَّاٍد الرَّقِّي  قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوان َأمحَْ  الرَّقِّي ، ان ِفْهٌر، ان طَْلَحةُ 

ْعُت    َرْيٍح، َعْن نُ َعْيِم ْبنِ زَْيٍد، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعب َْيٍد، َوقَاَل اْبُن ِسنَاٍن: َعْن يَزِيَد ْبِن شُ  ، قَاَل: َسَِ َِهَّاٍز اْلَغطََفاِنِّ
ُقُص، َوقَاَل ِفيِه: " بِْئَس اْلَعْبُد  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلَّ  َعْبٌد  َم يَ ُقوُل: " بِْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد جَتَربََّ " َوذََكَر احْلَِديَث يَزِيُد َويَ ن ْ

 ِذل هُ " ِفيِه رََغٌب يُ 
 ضعيف جدا. ناده # قال المحقق: إس
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ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أان احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج، ان مَحَّاُد ْبُن  ْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحَدَ َأْخرَباََن أَبُو سَ  - 7837
ِه َوسلََّم، قَاَل: ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليْ َنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ اٍش، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن أَ َسَلَمَة، َعْن َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّ 

ت ََقُل َعَلْيِهْم " َورُِوَي َهَذا ِبِِ  ِيَن يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُيَْعلُوَن يف تَ َوابِيَت ِمْن اَنٍر يُ ن ْ  ِن َمْسُعوٍد ِمْن قَ ْوِلهِ ْسنَاٍد ُمْرَسٍل، َعِن ابْ " ِإنَّ اْلُمَتَكربِّ
 ضعيف. سناده # قال المحقق: إ

 

  ِن زاَِيٍد، ان َعْبدُ ْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن أَي وَب الض َبِعي ، ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ بْ َأْخرَباََن أَبُو نَ  - 7839
َة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلمَ ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن    اْلَعزِيِز اأْلَُوْيِسي ،

 ْعت ََقَل الشَّاَة فَاْحت ََلب ََها "َماَر اِبأْلَْسَواِق، َواَعَلْيِه َوسلََّم: " َما اْسَتْكرَبَ َمْن َأَكَل َمَعهُ َخاِدُمُه، َورَِكَب احلِْ 
 حسن.محقق: إسناده # قال ال

 

: " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلَّمَ   ْلُعَمِري ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:َوَرَوى اْلَقاِسُم ا
اْلِكرْبِ  ِمَن  فُ َقَراءِ بَ َراَءٌة  َوَُمَاَلَسةُ  الص وِف،  لَبُوُس  وَ     احْلَِماِر،  َورُُكوُب  اْلَبِعرِي  اْلُمْؤِمِننَي،  ُز    -اْعِتَقاُل  اْلَعن ْ قَاَل:   -َأْو 

ْبنُ   -  7840" حُمَمَُّد  أان  اْلُمْقِرُئ،  السَّقَّا  َعِليٍّ  َأيِب  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  بْ َأْخرَباََنهُ  ُعَمرْيُ  ان  يَ ْزَداَد،  بَُكرْيٍ   ْبُن  حُمَمَُّد  ان  ِمْرَداٍس،  ُن 
 ْضَرِمي ، ان اْلَقاِسُم َفذََكَرهُ احلَْ 
 ضعيف. قال المحقق: إسناده  #

 

وَب الزَّاِهُد، ان أَبُو  ِري ، ان ََيََْي ْبُن أَي  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َعيَّاُش ْبُن َْتِيٍم الس كَّ   -  7843
اْلمُ  اأْلَْعَوِر، َعنْ ِإَْسَاِعيَل  ُمْسِلٍم  َعْن  َوسلََّم َؤدُِّب،  َعَلْيِه  هللِا َصلَّى هللا  َرُسوُل  " َكاَن  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  َسِعيِد   

 لشَّاَة، َويُِيُب َدْعَوَة اْلَمْمُلوِك " ى اأْلَْرِض، َويَ ْعَتِقُل اَيِْلُس َعَلى اأْلَْرِض، َوَيَُْكُل َعلَ 
َقْد َكاَن َيطُْلُب اْلِعْلَم، ُثَّ َحدََّثِِن َعْن َُمَاِهٍد، قَاَل: "  قَاَل أَبُو ِإَْسَاِعيَل، َفَحدَّْثُت بِ  لََقْد  ِه اأْلَْعَمَش، َعْن ُمْسِلٍم، قَاَل: َأَما ِإنَّهُ 

 شَِّعرِي فَ ُيِجيبُهُ " َكَذا قَالَ سلََّم َشْطَر اللَّْيِل َعَلى ُخْبِز الْدُعو َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه وَ  ِمْن َأْهِل اْلَعَوايل يَ َكاَن الرَُّجلُ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ي ، ان َعبَّاُد ْبُن  ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلرُبُل سِ و اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، انَوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف آَخرِيَن، قَالُوا: ان أَبُ  -  7844
لََّم  ى هللا َعَلْيِه َوسِإَْسَاِعيَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َكاَن النَِّب  َصلَّ ُموَسى، ان أَبُو  
 وِك " ُل الشَّاَة، َويُِيُب َدْعَوَة اْلَمْملُ ِض، َوَيَُْكُل َعَلى اأْلَْرِض، َويَ ْعَتقِ َيِْلُس َعَلى اأْلَرْ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

بِب َْغَدادَ   -  7845 اجْلَبَّاِر الس كَِّري ،  ْبُن ََيََْي ْبِن َعْبِد  ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن  ، أان  مٍَّد الصَّفَّاُر، ان َأمْحَُد 
، َوِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، قَاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة: َهْل َكاَن َرُسوُل وٍر الرََّماِدي ، ان َعْبُد الرَّزَّاقِ َمْنصُ  ، أان َمْعَمٌر، َعِن الز ْهِريِّ
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ْوبَُه، َوََيِْصُف نَ ْعَلُه، َويَ ْعَمُل َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم يَ ُرف  ث َ   ْيِتِه؟ قَاَل: " نَ َعْم َكاَن َرُسوُل هللاِ ِه َوسلََّم يَ ْعَمُل يف ب َ هللِا َصلَّى هللا َعَليْ 
 يف بَ ْيِتِه َكَما يَ ْعَمُل َأَحدُُكْم يف بَ ْيِتِه " 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

، ان َشبَابَةُ ْبُن َسوَّاٍر، ان اْبُن  ٍد الصَّفَّاُر، ان َعِلي  ْبُن َسْهلٍ ِل اْلَقطَّاُن، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ و احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفضْ َأْخرَباََن أَبُ  -  7846
قَاَل: أَبِيِه،  َعْن  ُمْطِعٍم،  ْبِن  ُجَبرْيِ  ْبِن  اَنِفِع  َعْن  َعبَّاٍس،  ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  ِذْئٍب،  التِّ   َأيِب  اْبُن  احْلَِماَر،  يَ ُقولُوَن يل  رَِكْبُت  َوَقْد  يِه، 

  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم: " َمْن فَ َعَل َهَذا فَ َلْيَس ِفيِه ِمَن اْلِكرْبِ َشْيٌء " الشَّْمَلَة، َوَحَلْبُت الشَّاَة، َوَقدْ  َولََبْستُ 
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

 إِبْ َراِهيُم اْلَورَّاُق، ان ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّاٍر،  ب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم، ان ُمْسِلٌم ِضُْبُ مْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن عُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن أَ   -  7850
يَ ْعِِن    -َمٌة  َن َساَلٍم يف الس وِق َعَلى رَْأِسِه ُحزْ نَّهُ رََأى َعْبَد هللِا بْ ان حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم، قَاَل: َوزََعَم َعْبُد هللِا ْبُن َحْنظََلَة ْبِن رَاِهٍب أَ 

ْعُت رَ قَاَل: فَ قُ   -ِمْن َحَطٍب   ُسوَل هللِا  ْلُت َلُه: أَلَْيَس َقْد َأْوَسَع هللاُ َعَلْيَك؟ قَاَل: بَ َلى، َوَلِكْن َأرَْدُت َأْن َأْرَفَع اْلِكرْبَ، َوَقْد َسَِ
َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمنْ ُل: " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن يف قَ ْل َعَلْيِه َوسلََّم يَ ُقو َصلَّى هللا   ِكرْبٍ " ِبِه ِمث ْ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

ِن ، ان ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ان ِإْسَحاَق الصَّغَا   ُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَّ   -  7853
ِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم: " َمْن مَحََل ِبَضاَعَتهُ فَ َقْد  ُة، َعْن ُعَمَر ْبِن ُموَسى، َعِن اْلَقابَِقيَّ 

 بَِرَئ ِمَن اْلِكرْبِ "  
  ِإْسنَاِدِه َضْعفٌ يف 

 ضعيف جدا. المحقق: إسناده # قال 
 

وَ   -  7858 َعْبُد  قَاَل:  قَاَل: َكاَن  َماِلٌك،  َدْهَرهُ َحدََّثِِن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َساملٌ  وََكاَن  فَ َيْشرَتِي،  الس وِق  ِإىَل  ََيُْرُج  ُعَمَر  ْبُن  هللِا 
ي َحَواِئَجهُ  َل َأْن ََيُْرَج ِإىَل الس وِق، فَ َيْشرتَِ َل ِلَماِلٍك: أََتْكَرهُ الرَُّجَل اْلَفاضِ ِل َأْهِل زََمانِِه، َفِقي َيْشرَتِي يف اأْلَْسَواِق، وََكاَن ِمْن أَْفضَ 

اِق، َفِْلَيِّ اَم َومَيِْشي يف اأْلَْسوَ طَّعَ فَ ُيَحاََب ِبَفْضِلِه؟ فَ َقاَل: اَل، َوَما أبٌَْس ِبَذِلَك؟ َقْد َكاَن َساملٌ يَ ْفَعُل َذِلَك، َوقَ َرأَ َماِلٌك: َيَُْكُل ال
   هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم َكاَن مَيِْشي يف اأْلَْسَواِق "  َواِق؟ َوذََكَر َماِلٌك " َأنَّ َرُسولَ َشْيٍء مَيُْشوَن يف اأْلَسْ 

َا ُكرَِه َذِلَك لِْلقَ  َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " َوِإَّنَّ   ا َأْن مَيِيَل أِلَْجِلَها َعِن احْلَقِّ بِن َْفِسِه َخْوَف اْلُمَحااَبَة، َورِبََّ   اِضي َأْن يَ ت ََوىلَّ َذِلكَ قَاَل اإْلِ
 ِإَذا رََفَع ِإلَْيِه َمْن َحااَبهُ َمْكُرَمًة، َواِبهلِل الت َّْوِفيُق " 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

نَ ٍل، ان ََيََْي ْبُن الرَّبِيِع اْلَمكِّي  أان أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَل   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه،  -  7859 َة، َعِن اْبِن ، ِِبَكََّة، ان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ
 ُل اْلغَاِئِط َواْلب َْوِل " [، قَاَل: " َسِبي21ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن اْلُمْرَتِفِع، َعِن اْبِن الز َبرْيِ: }َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن{ ]الذارايت: 

 صحيح بطرقه. # قال المحقق: إسناده 
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، َوأَبُو حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، قَااَل: ان اأْلََصم ، ان اْْلَِضُر ْبُن َأاَبَن، ان َسيَّاٌر، ان َجْعَفٌر، ثَ نَا ََثِبٌت، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 7860
 َقاَل: " أَلَْيَس بَ ْعَدهُ اْلَمْوُت؟ " ، َما َأْعظََم جَتَرب َ ُفاَلٍن؟ قَاَل: ف َ هُ ِقيَل: اَي َرُسوَل هللاِ قَاَل: بَ َلَغنَا أَنَّ 

 ضعيف مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

يْ ن ََورِي ، أان أَبُو اْلَقاِسِم َعْبدُ   - 7870 ِن الدَّقَّاُق، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد  َعْبِد الرَّمحَْ    هللِا ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الدَّ
َثِِن النَّْصُر ْبُن حُمْرٍِز، َوااْلَعزِيِز، ان أَبُو يُوُسَف حُمَمَُّد بْ  ، َعْن ُن َأمْحََد الصَّْيَداَلِن  الرَّقِّي ، ان اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة اأْلَْزِدي ، َحدَّ أْلَْوزَاِعي 

َا   ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاَعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، النَّاِس، فَِإنَّ ُكْم َوُمَشارَّةُ  َعَلْيِه َوسلََّم: " ِإايَّ
 رَِّة ُحْسَن الرَُّجِل " َتْدِفُن اْلُغرََّة، َوُتْظِهُر اْلِعرََّة " قَاَل اْلَولِيُد: " يَ ْعِِن اِبْلغُ 

َها، َوهللاُ َأْعَلُم " أْلُرُدِن ، َوَلهُ ِمْن َأْمثَاِل َهذَ " تَ َفرََّد ِبِه اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة ا  ا أَف َْراٌد مَلْ يُ تَاَبْع َعَلي ْ
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

أَ   -  7889 أان  الر وْذاَبِري ،  َعِليٍّ  أَبُو  ْبُن كَ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َبْكٍر  اْلَقاِضي،بُو  َخَلٍف  ْبِن  ْبُن  بِب َْغَداَد،    اِمِل  حُمَمَُّد  ِإَْسَاِعيٍل  أَبُو  ان 
ٍم َأاَن َوَأيِب، تَ ْيُت ََمِْلَس قَ وْ اِعيَل ْبِن يُوُسَف، ان ُسَلْيَماُن ْبُن أَي وَب الطَّْلِحي ، ان َأيِب، َعْن َجدِّي، َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحَة، قَاَل: أَ ِإَسَْ 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى ىَل َأْن َيِْلَس يف َصْدِر اْلَمْجِلسِ وا لَهُ ِمْن ُكلِّ اَنِحَيٍة، َفَدَعْوهُ إِ فََأْوَسعُ  ، َفَجَلَس يف أَْداَنُه، ُثَّ قَاَل َْلُْم: ِإّنِ َسَِ
 وِن ِمْن َشَرِف اْلَمْجِلِس " زَّ َوَجلَّ الرَِّضا اِبلد  هللا َعَلْيِه َوسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ الت ََّواُضَع َّللَِِّ عَ 

 ضعيف. ق: إسناده # قال المحق
 

،  اْلَقاِضي، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن النَّْضِر اجْلَارُوِدي   و َصاِلِح ْبُن َأيِب طَاِهٍر اْلَعْنرَبِي ، أان َجدِّي ََيََْي ْبُن َمْنُصورٍ َأْخرَباََن أَبُ  - 7890
ِن ْبِن َعْوٍف َوقَ َرْأتُهُ َعَلْيِه، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن رَارََة ْبِن ُمْصَعِب ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ  ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن احْلَاِرِث ْبِن زُ ان أَبُو ُمْصَعٍب َأمْحَدُ 

وَل هللِا َصلَّى هللا  ْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرسُ َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَ   حُمَمٍَّد الدَّرَاَوْرِدي ، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ََثِبٍت، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ 
 قَاَل: " َخرْيُ اْلَمَجاِلِس َأْوَسُعَها "  َعَلْيِه َوسلَّمَ 

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه وَ    سلَّمَ َورُوِّينَاهُ أَْيًضا ِمْن َحِديِث َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ
 ال بأس به في الشواهد.ه # قال المحقق: إسناد

 

َبَة يَ ْعِِن َأيِب ُعثْ َويُْذَكُر َعْن مُ  َماَن ْبَن طَْلَحَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوسلََّم: " ِإَذا انْ ت ََهى ْصَعِب ْبِن َشي ْ
فَِإنَّ  اْلَمَجاِلِس،  ِإىَل  فَ ْلَيْجِلسْ َأَحدُُكْم  َلهُ  َع  ُوسِّ ي َ   َمَكاٍن  َأْوَسَع  فَ ْلي َْنظُْر  َوِإالَّ  ِفيَما،  َوُهَو   " ِفيِه  فَ َيْجِلَس   َراهُ 

 
اْبُن ب ََغِوي ، ان لَُوْيٌن، ان  ْلَقاِسِم الْ أَنْ بََأِن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  ِإَجازًَة، َأنَّ أاََب َعْبِد هللِا اْلُعْكرَبِيَّ َأْخرَبَُهْم، ان أَبُو ا  -  7893

َنَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن زُ  َبَة َفذَ ُعي َي ْ  َكَرهُ رَارََة، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َشي ْ
 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
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 فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْغَضَبِ، وَفِي كَظْمِ الْغَيْظِ، وَالْعَفْوِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ "  
 

، َعْن َأيِب ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي،  َعْبِد اْلَعزِيزِ  ِزي ، أان َعِلي  ْبنُ  الس َلِمي ، ان أَبُو احْلََسِن اْلَكارِ اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ َأْخربََ  - 7922
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْجاَلنَ  َهَذا؟ "   َقْوٍم يَ ْربَ ُعوَن َحَجًرا، فَ َقاَل: " َما، رَفَ َعُه: أَنَّهُ َمرَّ بِ َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ

 اِء، فَ َقاَل: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم أبََِشدُِّكْم؟ َمْن َمَلَك نَ ْفَسهُ ِعْنَد اْلَغَضِب "  قَالُوا: َهَذا َحَجُر اأْلَِشدَّ 
 َذِلَك لِيُ ْعَرَف بِِه ِشدَّةُ الرَُّجِل " َجَر اِبْلَيِد، يُ ْفَعُل قَاَل أَبُو ُعب َْيَدَة: " الرَّْبُع: َأْن َيِشيَل احلَْ 

 مرسل ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

، َعنْ   -  7923 ْبِن اأْلََشجِّ ْبِن َسْعٍد، َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعْبِد هللِا  اللَّْيِث  أَبُو النَّْضِر، َعِن  ْبِن َسْعدٍ   قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد، َوان  ، َأنَّ  َعاِمِر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِنَاٍس يَ تَ النَِّبَّ َصلَّى ا دَّةُ َأْن مَيْتَِلَئ الرَُّجُل  َحاَدْوَن ِمْهَراًسا، فَ َقاَل: " َأَتَْ َّللَّ َا الشِّ دََّة يف مَحِْل احلَِْجارَِة؟ ِإَّنَّ َشْوَن الشِّ

 َغْيظًا ُثَّ يَ ْغِلَبهُ " 
 مرسل. # قال المحقق: إسناده 

 

، ان َعِلي   اْلَقاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّيَّارِي   ِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 7925 ، ِِبَْرَو، ان حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبِن َحاتٍِ
اأْلَْعَمِش، َواِقٍد، َعِن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  اْبِن َشِقيٍق، أان  احْلََسِن ْبِن  أَ   ْبُن  َأيِب َصاِلٍح، َعْن  َنِبِّ هللِا يِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل  َعْن 

ُ َعَلْيِه وَ  ، قَالَ َصلَّى اَّللَّ َوَأََتهُ  : " اَل تَ ْغَضْب "، َسلََّم، فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللِا، ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتهُ َدَخْلُت اجْلَنََّة، َواَل ُتْكِثْر َعَليَّ
، قَاَل: " ُكْن حُمِْسنًا "، فَ َقاَل: َكْيَف َأْعَلُم َأّنِ حُمِْسٌن؟ ٍل ِإَذا َعِمْلُتهُ َدَخْلُت اجْلَنَّةَ اَل: اَي َنِبَّ هللِا، ُدلَِِّن َعَلى َعمَ رَُجٌل آَخُر، فَ قَ 

    ُمِسيٌء، فَِإنََّك ُمِسيٌء "ٌن، َوِإْن قَالُوا: ِإنَّكَ قَاَل: " َسْل ِجريَاَنَك، فَِإْن قَالُوا: ِإنََّك حُمِْسٌن، فَِإنََّك حُمْسِ 
بَاُن، َعِن ُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد، َعِن اأْلَعْ َرَواهُ َعبْ  َمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ يف اْلَغَضِب، َوَرَواهُ أَبُو ُمَعاِويََة، َوَشي ْ

َأيِب صَ  َعْن  ُهَريْ رَ اأْلَْعَمِش،  َأيِب  َعْن  وَ اِلٍح،   "  ، اِبلشَّكِّ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  َأْو  لِلشَّ َة،  رَاَوَعهُ  َحِصنٍي  َأيِب  ِلرَِوايَِة رَِوايَةُ  َوَشاِهَدٌة  ِك، 
حَِّة َوهللاُ َأْعَلُم "   احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقٍد اِبلصِّ

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َعْبدِ   -  7926 أَبُو  َوأَبُو    َأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  ْبنُ هللِا  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلََسِن،  ْبُن  اْلَعبَّ   َبْكِر  أَبُو  ان  قَالُوا:  َعْمرٍو،  ْبُن َأيِب  حُمَمَُّد  اِس 
َة، َعِن اأْلَْحَنِف ْبِن يِب الّزاَِنِد، َعْن ُعْروَ يَ ْعُقوَب، ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ، ان ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْْلَاِِشِي ، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن أَ 

َة ْبِن ُقَداَمَة، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ُقْل يل قَ ْواًل َوأَْقِلْل لَِعلِّي َأْعِقُلُه، قَاَل: " اَل ْخرَبَِن اْبُن َعمٍّ يل، َعْن َحارِثَ قَ ْيٍس، قَاَل: أَ 
ُ َعَليْ  ِمَرارًا، وَُكل  َذِلَك  تَ ْغَضْب "، قَاَل: فَ ُقْلُت َلهُ   ِه َوَسلََّم: " اَل تَ ْغَضْب "  يَ ُقوُل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َعِن اْبِن َأيِب الّزاَِنِد، عَ َهَذا الْ  ِّ َوَة، َعِن اْبِن ْن أَبِيِه، َعْن ُعرْ َمْحُفوُظ، َوَرَواهُ َعبَّاٌس الد ورِي ، َوَغرْيُُه، َعْن َداُوَد ْبِن َعْمرٍو الضَّبِّ
 اَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ ُعَمَر، قَ 

 حسن.ق: إسناده # قال المحق
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فَ َقْد َرَواهُ    ا،بُو َبْكٍر، َوأَبُو َسِعيٍد، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس، َفذََكَرُه، َوَهَذا َوُهٌم ظَاِهٌر ِمْن َروَّاِد ْبِن َعْمرٍو َهذَ َأْخرَباََنهُ أَ   -  7927
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، مٍّ َلهُ أَنَّهُ أََتى َرُسوَل هللِا صَ بِيِه، َعِن اأْلَْحَنِف ْبِن قَ ْيٍس، َعْن عَ اُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَ ِهشَ  لَّى اَّللَّ

 " ُع ِإلَْيِه: " اَل تَ ْغَضبْ ِمَرارًا ُكل  َذِلَك يَ ْرجِ ُقْل يل قَ ْواًل َوأَْقِلْل لََعلِّي َأِعيِه، قَاَل: " اَل تَ ْغَضْب "، فََأَعاَد َلهُ  
 .حسنإسناده  # قال المحقق:

َثَمَة،  و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ان أَبُو النَّْضِر، ان " َأْخرَباََنهُ أَبُ   - 7928 أَبُو َخي ْ
 َكَرهُ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َفذَ ان 

 صحيح. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن عَ   -  7929 َأمْحََد  ْبُن  َْلِيَعَة، َعْن َأْخرَباََن َعِلي   اْبُن  ْبِن َجاِبٍر، ان َكاِمٌل، ان  اْلَفْضِل  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد  َأمْحَُد  ْبَداَن، أان 
اْلَعاِن ْبِن ُحَجرْيََة، َعْن  َدرَّاٍج، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ  ْبِن  ْبِن َعْمرِو  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْمرٍو، قَالَ َعْبِد  : َسأَْلُت َرُسوَل هللِا  ِص، َعْن َعْبِد هللِا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َما يُ ْبِعُدِن ِمْن َغِضِب هللِا؟ قَاَل: " اَل تَ ْغَضْب "   َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

يَ ْعُقوَب، ان َعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، ان ُشْعَبُة،    مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبنُ احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو   - 7934
ُ َعَليْ  ُروا  َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُروا، َوِإَذا َغِضَب َأَحدُُكمْ ِه َوَسلََّم: " َيسِّ  َواَل تُ َعسِّ

 فَ ْلَيْجِلْس " 
 ن وفيه شيخ المؤلف ال يعرف. حس# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا َعلِ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن ِفَراٍس، ِِبَكََّة، أان أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ال   -  7935 ي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان  ضَّحَّاِك، َوَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُن الرَّبِيِع، ان َعْبُد هللِا ْبُن ِإدْ احْلََسُن بْ  رِيَس، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُروا َواَل  ُروا   " َعِلُموا َوَيسِّ  َغِضْبَت فَاْسُكْت " َمرََّتنْيِ  َوِإَذا َغِضْبَت فَاْسُكْت، َوِإَذا  -اٍت َثاَلَث َمرَّ  -تُ َعسِّ
، َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب سُ َوِبَِ   َلْيمٍ ْعنَاهُ َرَواهُ َحاِتُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َهارُوَن اْلَبَجِليِّ اْلُكويفِّ

 حديث حسن بشواهده.فيه من لم أعرفه والإسناده  # قال المحقق:
 

يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، قَااَل: ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن   و طَاِهٍر اْلَفِقيُه، وَعْبُد هللِا ْبنُ َأْخرَباََن أَبُ  - 7936
اْلب َْغَداِدي ، َعْن   بَُكرْيٍ، ان مَحَّ احْلَاِرِث  ْبِن  ْبِن زَ ََيََْي  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ  َأيِب سَ اُد  َنْضَرَة، َعْن  َأيِب  ، قَاَل: ْيٍد، َعْن  اْْلُْدِريِّ ِعيٍد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْطَبًة ِإىَل َمْغراَِبِن الشَّْمِس، َحِفظََها َمْن َحِفظَهَ  ا، َوَأْخرَباََن ِِبَا ُهَو ا، َوَنِسي ََها َمْن َنِسي َهَ َخطَب َنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِإىَل   َوأَثْ َكاِئٌن  اْلِقيَاَمِة، محََِد هللاَ  ِفييَ ْوِم  ُمْسَتْخِلُفُكْم  تَ َعاىَل  نْ يَا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوِإنَّ هللاَ  الد  بَ ْعُد، فَِإنَّ  َأمَّا  َها  ََن َعَلْيِه، ُثَّ قَاَل: " 

فَات َّقُ فَ نَاِظٌر َكْيَف   َأاَل  َأاَل تَ ْعَملُوَن،  النَِّساَء،  َوات َُّقوا  الد نْ يَا،  طَب َقَ   وا  َعَلى  ُخِلُقوا  آَدَم  َبِِن  ُمْؤِمنًا ِإنَّ  يُوَلُد  َمْن  ُهْم  َفِمن ْ  ، اٍت َشّتَّ
ُهْم َمْن يُوَلُد َكاِفًرا َوََيََْي َكاِفًرا َوميَُ  ُهْم مَ َوََيََْي ُمْؤِمنًا، َومَيُوُت ُمْؤِمنًا، َوِمن ْ مَيُوُت َكاِفًرا، ْن يُوَلُد ُمْؤِمنًا َوََيََْي ُمْؤِمنًا وَ وُت َكاِفًرا، َوِمن ْ

يُوَلدُ  َمْن  ُهْم  َأمَلْ  َوِمن ْ اْبِن آَدَم،  تَ ت ََوقَُّد يف َجْوِف  اْلَغَضَب َجَْرٌة  ِإنَّ  َأاَل  ُمْؤِمنًا،  َومَيُوُت  ِإىَل مُحَْرةِ  َكاِفًرا َوََيََْي َكاِفًرا  ن َْيِه، تَ َرْوا   َعي ْ
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ِمنْ َواْنِتَفاِخ   َأَحدُُكْم  َوَجَد  فَِإَذا  اِبأْلَْرضِ َأْوَداِجِه؟،  فَ ْلي َْلَزْق  ئًا  َشي ْ َذِلَك  َسرِيَع   اْلَغَضِب  َبِطيَء  َمْن َكاَن  الّرَِجاِل  َخرْيَ  ِإنَّ  َأاَل   ،
َمْن َكاَن َبِطيَء اْلَفْيِء َسرِيَع اْلَغَضبِ  الّرَِجاِل  الرَُّجُل سَ   ،اْلَفْيِء، َوَشرَّ  اْلَفْيِء فَِإنََّ فَِإَذا َكاَن  ا هِبَا، َوِإَذا َكاَن رِيَع اْلَغَضِب َسرِيَع 

َا هِبَا، َأاَل َوِإنَّ َخرْيَ الت جَّاِر َمْن َكاَن َحَسَن اْلَقَضاِء َحَسَن الطََّلِب، َوَشرَّ َبِطيَء اْلَغَضبِ  َن َسيِّيءَ الت جَّاِر َمْن َكا   َبِطيَء اْلَفْيِء فَِإنَّ
ا هِبَا، َوِإَذا َكاَن الرَُّجُل َسيِّيَء اْلَقَضاِء َحَسَن الطََّلِب  َن اْلَقَضاِء َسيِّيَء الطََّلِب فَِإنََّ يَء الطََّلِب، َوِإَذا َكاَن الرَُّجُل َحسَ اْلَقَضاِء َسيِّ 

َا هِبَا، َأاَل اَل مَيْن ََعنَّ رَُجاًل َمَهابَةُ النَّاِس َأْن ي َ  َأاَل َوِإنَّ    بَِقْدِر َغْدرَتِِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة،َمُه، َأاَل ِإنَّ ِلُكلِّ غَاِدٍر ِلَواًء  ُقوَل اِبحْلَقِّ ِإَذا َعلِ فَِإنَّ
 َمْغراَِبِن الشَّْمِس،  ٍر "، فَ َلمَّا َكاَن ِعْندَ  َجائِ َأْكرَبَ اْلَغْدِر َغُدُر أَِمرِي اْلَعامَِّة، َأاَل َوِإنَّ أَْفَضَل اجْلَِهاِد َمْن قَاَل َكِلَمَة احْلَقِّ ِعْنَد ُسْلطَانٍ 

نْ يَا ِفيَما َمضَ قَاَل: " َأاَل ِإنَّ   ى ِمْنهُ َكَمَثِل َما بَِقَي ِمْن يَ ْوِمُكْم َهَذا ِفيَما َمَضى "  َما بَِقَي ِمَن الد 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

مَّْن، أان َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، عَ غَاِن ، ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم،  أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  7937
َع احْلََسَن، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ان أَبُ  ، َأمْحَُد ْبُن اْلُمبَاَرِك و ُعَمَر، وَ َسَِ اْلُمْسَتْمِلي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْبِن ََيََْي، ان احْلَُسنْيُ ْبُن اْلوَ ان زََكرايَّ ْبُن ََيََْي  لِيِد اْلُقَرِشي ، ان َعْوٌف، َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
قَ ْلبِ  َجَْرٌة يف  اْلَغَضَب  تَ َروْ ِإنَّ  َأمَلْ  آَدَم،  اْبِن  َأْوَداِجِه، ومُحَْرِة    اْنِتَفاِخ  ِإىَل  َذِلَك شَ ا  ِمْن  َأَحسَّ  َفَمْن  ن َْيِه؟  فَِإْن َكاَن قَائًِما َعي ْ ئًا  ي ْ

ن َْيِه؟ فَِإَذا   اَل: " أمََلْ تَ َرْوا ِإىَل فَ ْلي َْقُعْد، َوِإْن َكاَن قَاِعًدا فَ ْلَيْضَطِجْع " َويف رَِوايَِة َمْعَمٍر: " تُوَقُد يف قَ ْلِب اْبِن آَدَم "، قَ  َراِر َعي ْ امحِْ
 ي َتَِّكْئ َمَكاَن فَ ْلَيْضَطِجْع " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل دُُكْم َذِلَك َفذََكَرهُ "، قَاَل: " فَ ْلَوَجَد َأحَ 

 مرسل وفيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

ْن َمْعَمٍر، َعْن ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، عَ ُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان َأمْحَُد   ِبْشَراَن، أان ِإَْسَاِعيَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبنُ   -  7939
ِمَن الشَّْيطَاِن، َوِإنَّ مِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَغَضُب   ُ َأْسَلَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْبِن  اْبِن  اْلَغَضِب طََعنَااًن يف ق َ   نَ زَْيِد  ْلِب 

نَاهُ "   َذُر َأْوَداَجُه؟ " َأْحِسبُُه، قَاَل: "آَدَم، َأاَل تَ َرْوَن َكْيَف يَ   َوحَتَْمر  َعي ْ
َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ

 مرسل. # قال المحقق: إسناده 
 

، ، قَااَل: ان أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل ْبنُ َوأَبُو َحازٍِم احْلَاِفظُ   َحدَّثَ نَا أَبُو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد اْلَواِعُظ،  -  7941  جُنَْيٍد الس َلِمي 
 أَبِيِه، َعْن  ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر الدَِّمْشِقي ، ان خُمَيُِّس ْبُن َْتِيٍم، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيٍم، َعنْ   هللِا حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن اْْلَِليِل، ان  ان أَبُو َعْبدِ 

ُ َعلَ َجدِِّه، قَ   ِسُد اإْلِميَاَن َكَما يُ ْفِسُد الصَّرْبُ اْلَعَسَل "  ْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَغَضَب لَيُ فْ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 قَاَل أَبُو َحازٍِم: تَ َفرََّد بِِه ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َعْن خُمَيِِّس ْبِن َْتِيمٍ 

 أعرفه والحديث ضعيف.  فيه من لم ال المحقق: إسناده # ق
 

أَ   -  7945 إِبْ َراَأْخرَباََن  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  اْبُن  بُو  ان  اْلَعْبِدي ،  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  حُمَمَُّد  َعْبِد هللِا  أَبُو  َجْعَفٍر السَّْخِتيَاِن ، ان  ْبُن  ِهيُم 
اللَّْيُث، َعْن ِهَشا أَ   ِم ْبِن َسْعٍد، َعْن زَْيدِ بَُكرْيٍ، ان  بَ َلَغِِن  أَنَّهُ قَاَل:  َأْسَلَم،  َعَلْيهِ ْبِن   ُ  َوَسلََّم، قَاَل: َوذََكَر نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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َورَُجلٌ  َعَلْيِه،  اَل  لَهُ  َفَذاَك  اْلَغَضِب،  بَِعيُد  الرَِّضا  َسرِيُع  رَُجٌل   " َأْخاَلِقِهْم:  النَّاِس يف  ا   َكِلَمَة  بَِعيُد  الرَِّضا  َفَذاَك بَِعيُد  ْلَغَضِب، 
 ْيِه اَل َلهُ " الرَِّضا َسرِيُع اْلَغَضِب، َفَذاَك َعلَ  َكَفاٌف، َورَُجٌل بَِعيدُ 

 مرسل وفيه شيخ الحاكم ال يعرف. # قال المحقق: إسناده 
 

َبَة، ان ُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان ُعْثَماُن ْبُن أَ يَ عْ   هللِا ْبُن َجْعَفٍر، انَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان َعْبُد    -  7946 يِب َشي ْ
اجْلَرَّاحِ  ْبُن  النَِّبَّ صَ وَِكيُع  أَتَ ْيُت  ، قَاَل: "  الر َواِسيِّ َماِلٍك  ْبِن  َلُه: طَاِرٌق، َعْن َعْمرِو  يُ َقاُل  أَبِيِه، َعْن َشْيٍخ،  َعَلْيهِ ، َعْن   ُ  لَّى اَّللَّ

رَ  اَي  فَ ُقْلُت:  فََأْعَرضَ َوَسلََّم  قَاَل:   ، َعِنِّ اْرَض  هللِا،  رَ ُسوَل  اَي  قُ ْلُت:  قَاَل:  َثاَلًَث،  َعِنِّ  َفرَيَْضى،    لَُيرَتَضَّى  الرَّبَّ  ِإنَّ  هللِا،  ُسوَل 
، قَاَل: فَ َرِضَي َعْنهُ "   فَاْرَض َعِنِّ

 ال بأس به. # قال المحقق: إسناده 
 

َعاِن  ِِبَكََّة، ان ِإسْ ُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن عَ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن  - 7947 َحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أان َعْبُد الرَّزَّاِق، ِليٍّ الصَّن ْ
، َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، قَاَل: قَاَل َرسُ  ُ عَ َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق اْْلََمَذاِنِّ ى َخرْيِ َلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل َأُدل ُكْم َعلَ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا َوا  آْلِخَرِة؟ َأْن َتِصَل َمْن َقطََعَك، َوتُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوتَ ْعُفَو َعمَّْن ظََلَمَك "  َأْخاَلِق َأْهِل الد 
َلهُ ِفيهِ َهَذا ُمْرَسٌل َحَسٌن َوَقْد ذََكْراَن يف اجْلُْزءِ   َمَسانِيدَ   اأْلَوَِّل قَ ب ْ

 مرسل حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

بَاِن  اِبْلُكوَفِة، ان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا   - 7948 ِن ِإبْ َراِهيَم احْلَاِفُظ، أان أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َحَسِن ْبِن ُعْقَبَة الشَّي ْ
وََكاَن أََتى َعَلْيِه ِعْشُروَن َوِمائَةُ َسَنٍة    -ْوىَل َعِليٍّ  ْعَفٍر، ان َعْبُد هللِا ْبُن قَ ْنرَبٍ، مَ مَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلَفرَّاءُ أَبُو جَ ْرَوزِي  احْلَاِفُظ، ان حمَُ اْلمَ 
َثِِن َأيِب قَ ْنرَبٌ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ    - ُ َعَلْيِه َوسَ َحدَّ اؤُ َصلَّى اَّللَّ َها، الَِّذيَن ِإَذا َغِضُبوا لََّم، قَاَل: " ِخيَاُر أُمَّيِت َأِحدَّ

 " رََجُعوا 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

ُعْثَماَن اْلَفرَّاُء، ان اْبُن َطنيٌَّ، ان حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن السَّرَّاُج، ان مُ   -  7949
َأيِب،   ، قَاَل: قَاَل َرسُ قَ ْنرَبٍ، ان  َوَقْد  َعْن َعِليٍّ ِإَذا َغِضبُوا رََجُعوا،  الَِّذيَن  اُؤُهُم  َأِحدَّ أُمَّيِت  َوَسلََّم: " ِخيَاُر  َعَلْيِه   ُ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِفُر هللاَ َعزَّ َوَجلَّ " رََجْعُت، َوأاََن َأْست َغْ 
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

َعاِن ، ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أان َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعمَّْن،    ْبِد هللِا احْلَاِفُظ،َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  7955 أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّن ْ
َع احْلََسَن، قَاَل:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ُجْرَعٌة َأَحبَّ ِإىَل هللاِ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َسَِ َكظََمَها رَُجٌل، َأْو ُجْرَعِة     ِمْن ُجْرَعِة َغْيظٍ اَّللَّ

 ِة َدٍم يف َسِبيِل هللِا " َصرْبٍ ِعْنَد ُمِصيَبٍة، َوَما َقْطَرٌة َأَحبَّ ِإىَل هللِا ِمْن َقْطَرِة َدْمٍع ِمْن َخْشَيِة هللِا، أَْو َقْطرَ 
 مرسل وفيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
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حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي، أان أَبُو َبْكٍر    ، ان أَبُو اْلَولِيِد اْلُقَرِشي  ِإْماَلًء، أان َجْعَفُر ْبنُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  7956
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَِقيُلوا َذِوي ِن َأيِب َبْكٍر، قَاَل: قَاَلْت َعْمَرُة: قَاَلْت َعاِئَشُة: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ ِديِِن ، َعْن حُمَمَِّد بْ اَنِفٌع اْلمَ  لَّى اَّللَّ

َِتِْم "  ئَاِت زالَّ  اْْلَي ْ
 [َراِتِهْم ِإاله اْلُحُدوَد"وا َذِوي اْلَهْيَئاِت َعثَ "َأِقيلُ ( بلفظ 4375]الحديث عند أبي داود ) حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن َأمْحََد ْبِن نُوِح ْبِن طَْلَحَة اأْلَْزَهرِي    َرِوي  يف اْلَمْسِجِد احْلََراِم، ان أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَّدُ اْلَْ   َأْخرَباََن أَبُو َذرٍّ َعْبُد ْبُن َأمْحَدَ   -  7958
احْلَْلَقاِن ، أان أَبُو ُعَمَر َمْوىَل  ٍم  ي ، ان َسَلَمةُ ْبُن َشِبيٍب، ان زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، ان الرَّبِيُع ْبُن ُسَليْ ُد ْبُن َسِعيٍد اْلُبوَشْنجِ ِإْماَلًء، ان حُمَمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نَهُ َسرَتَ هللاُ َعْورََتُه، َوَمْن َكفَّ  قَاَل: " َمْن َخَزَن ِلَسا   أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اْلِقيَاَمِة، َوَمِن اْعَتَذَر ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ قَِبَل ُعْذرَهُ "   ْومَ َغَضِبِه َكفَّ هللاُ َعْنهُ َعَذابَهُ ي َ 

 َما َورُِوَي َهَذا اْلَمِْتُ يف َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو كَ 
 يف والحديث حسن في الشواهد.ضع# قال المحقق: إسناده 

 

لصَّفَّاُر، ان َْتْتَاٌم، ان حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ان َعْبُد هللِا ْبُن بَُكرْيٍ، اَن، ان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد اَأْخرَباََنهُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ   -  7959
ُ َعَليْ اَن، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشعَ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ِمْهرَ  ِه َوَسلََّم: " َمْن َمَلَك ْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا قَِبَل هللاُ َوَمْن َمَلَك َغَضَبهُ َكفَّ هللاُ َعْنهُ َعَذابَُه، َوَمِن اْعَتَذَر ِإىَل هللِا يف  انَهُ َسرَتَ هللاُ َعْورَتَُه،ِلسَ   َمْعِذرَتَهُ "  الد 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َبةَ ْبِن ُعب َْيٍد، ان اأْلَْسَقاِطي ، ان أَبُو َسَلَمَة َوُهَو ََيََْي ْبُن َخَلٍف، ان  ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن عُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   -  7960 ت ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ نَاٍن، َعْن غَاِلٍب اْلَقطَّ اْلَفْضُل ْبُن سِ  اَن  ، قَاَل: " يُ نَاِدي ُمنَاٍد: َمْن كَ اِن، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

هللاُ  قَاَل  َأِخيِه،  َعْن  َعَفا  َمْن  فَ ي َُقوُم  َمرََّتنْيِ،  اجْلَنََّة،  فَ ْلَيْدُخِل  هللِا  َعَلى  وَ   َأْجُرهُ  َعَفا  }َفَمْن  هللِا{ تَ َعاىَل:  َعَلى  فََأْجُرهُ  َأْصَلَح 
 [ " 40]الشورى: 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

َثِم، ان أَبُو اْلَعبَّاِس احْلَُسنْيُ ْبُن َسِعيٍد اْلُمْقِرُئ إِ َأْخرَباََن أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن ا  - 7974  ْماَلًء ِبَراْم ُهْرُمَز، ان حْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْْلَي ْ
ِد اأْلَْعَلى، ان َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، أان َعْمُرو  الطَّرَبِي ، قَااَل: ان يُوُنُس ْبُن َعبْ حُمَمَُّد ْبُن الرَّبِيِع ْبِن ُسَلْيَماَن اجْلِيِزي ، َوحُمَمَُّد ْبُن َجرِيٍر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل ُموَسى ْبنُ َة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َدرَّاٍج، َعِن اْبِن ُحَجريَْ   ِعْمَراَن ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ، َمْن َأَعز  ِعبَاِدَك ِعْنَدَك؟ قَاَل: َمْن ِإَذا َقَدَر َغَفَر "َعَلْيِه السَّاَلُم: اَي َربِّ 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  7977 َمُر ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن اْلَفاِرِسي ، ان عُ  احْلَاِفُظ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست ََوْيِه اْلَفاِرِسي 
ْبِن َسْهٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،  الرَّمْحَِن ْبُن ُعْقَبَة  ْبُن رَاِشٍد اْلَمِديِِن ، َمْوىَل َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أاََبَن ْبِن ُعْثَماَن، ان َعْبدُ 
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ُ َعَليْ َأيِب ُهَريْ َرَة، قَ  َعنْ  هُ ِعْنَد هللِا ِه َوَسلََّم: " يُ َناِدي ُمنَاٍد يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة: اَل يَ ُقوُم اْلي َْوَم َأَحٌد ِإالَّ َأَحٌد لَ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا بَ ْعَد قُ وُل اْْلَاَلِئُق: ُسْبَحاَنَك، بَْل َلَك اْلَيُد، فَ ي َُقوُل َذِلَك ِمَرارًا، فَ ي َقُ َيٌد، فَ ي َقُ   ْدرٍَة " وُل: بَ َلى َمْن َعَفا يف الد 

 تَ َفرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن رَاِشدٍ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب    ِليِّ ْبِن اْلُمَؤمَِّل، ان أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِري ،حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن عَ َأْخرَباََن أَبُو    -  7978
ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ ْبِن َحِبيٍب ا َثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َشي ْ   ْلَفرَّاُء، ان ُقَداَمةُ  َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   َبَة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،ُقَداَمَة، َحدَّ

ُ َعَليْ   ِإالَّ َمْن َشَفى َغْيظَهُ ِبَسَخِط هللِا َعزَّ َوَجلَّ "   ِه َوَسلََّم: " لِلنَّاِر اَبٌب اَل يَْدُخُل ِمْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اِعيَل َهَذا تَ َفرََّد بِِه ُقَداَمُة، َعْن ِإَسَْ 

 . جدا ضعيفق: إسناده # قال المحق
 

َوحُمَمَّدُ   -  7979 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ عْ   َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  ُموَسى،  اجْلَبَّاِر  ْبُن  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ان  ُقوَب، 
ُ َعَلْيِه  ، َعْن َشْيٍخ ِمْن َبِِن ُقَشرْيٍ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْندٍ اْلُعطَارِِدي ، ان أَبُو ُمَعاِويََة، عَ   َصلَّى اَّللَّ

 ى اْلُفُجوِر " َك فَاْخرَتِ اْلَعْجَز َعلَ اِس زََماٌن َُيَريَُّ الرَُّجُل َبنْيَ اْلَعْجِز َواْلُفُجوِر، فَِإْن َأْدرَْكَت َذلِ َوَسلََّم: " َسيَْأِت َعَلى النَّ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان أَبُو ُأَساَمَة احْلََلِب ،  حْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ان أَبُو الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا  -  7982
َأمْحَدُ  ْبنِ   ان  اْلَمِلِك  اْلِغريَ   ْبُن َعْبِد  ْبِن  اْلَعطَّاُر، َعْن ُعب َْيِد هللِا  اْلُمَثَنَّ أَبُو َحاتٍِ  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َواِقٍد، ان  اْلَقاِسِم  ، َعِن  اْلَماِزِنِّ اِر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَِقيُلوا ا َعاِئَشةَ   ْلِكَراَم َعثَ َراَِتِْم " ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 حسن.قال المحقق: إسناده  #
 

أَبُ   -  7985 ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  انَأْخرَباََن  َسِعيٍد،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َجْعَفٍر  ْبُن    و  ِبْشٍر  اْلَعبَّاُس  ْبُن  احْلََسُن  ان  مَحَْزَة، 
َثِِن اللَّْيُث، حَ الس َلِمي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ  َثِِن إِبْ َراِهيُم ْبُن َأْعنَيَ اْلِمْصرِي  ِمْن َبِِن ِعْجٍل، َعْن َأيِب َعمْ ، َحدَّ ، َعْن دَّ رٍو اْلَعْبَدِويِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمِن اْعَتَذَر ِإىَل َأخِ   َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعْن َرُسولِ  يَ ْقَبْل ُعْذرَهُ َكاَن َعَلْيِه  يِه فَ َلْم يَ ْعُذْرهُ َأْو  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِمْثُل َخِطيَئِة َصاِحِب َمْكٍس "  

ُتهُ لَِلْيِث ْبِن سَ برَْيِ: َواْلَمكَّاُس: اْلَعشَّاُر، َوقَاَل أَبُو َصاِلٍح: َوَقْد َسَِ قَاَل أَبُو الز    ْعدٍ َعْتهُ ِمْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َأْعنَيَ َوأاََن َكت َب ْ
 عيف. ض# قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن أَبُو اْلَفْضلِ   -  7986 ْبِن ِإْسَحاَق    َنْصُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اْلَعْدُل، ان ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيلَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
َثِِن  أَُوْيٍس، َحدَّ َأيِب  اْبُن  َأيِب، ان  الز ْهِريِّ اْلَقاِضي، ان  اْبَن َعبَّاٍس، يَ ُقوُل يف  َماِلٌك، َعِن  ْعُت  ْعُت ُعب َْيَد هللِا، يَ ُقوُل: َسَِ ، قَاَل: َسَِ

يِب  َل: " الرَِّضا بَِغرْيِ ِعتَاٍب " قَاَل اْلَقاِضي: " قَاَل يل اْبُن أَ [، قَا85ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }فَاْصَفِح الصَّْفَح اجْلَِميَل{ ]احلجر:  ق َ 
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ِعيَل َوَسأَْلُتهُ َعْن َهَذا احْلَِديِث فَ َلْم ََيَْفْظُه، َومَلْ َذا احْلَِديِث، قَاَل لَنَا أَبُو َعْبِد هللِا: ُثَّ َلِقيُت ُموَسى ْبَن ِإَْسَاأَُوْيٍس: َخَصْصُتَك هبَِ 
  ِإلَْيِه " يُِْبِِن 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

َحامِ   -  8007 أَبُو  َخلَ َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  َأمْحَُد  ْبنِ ٍد  يَ ْزَداَد  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  هِبَا،  اإْلِْسَفَرايِِن   حُمَمَّ   ٍف  ان  ْبِن  َمْسُعوٍد،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد 
َذرٍّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيِب ْبُن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوِن ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ُسَلْيَماَن أَبُو أَي وَب اْلَبْصِري ، ان ُعَوْيُد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َأاَب ذَ   رٍّ، زُْر ِغبًّا تَ ْزَدْد ُحبًّا " هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 
 

ْبِن اْلَعبَّاِس اأْلَْصب ََهاِن ، ان إِبْ َراِهيُم    بَّاُس ْبُن َأمْحَدَ ََيََْي النَّاِقُد، ان اْلعَ أَبُو َجْعَفٍر اْلُمْسَتْمِلي، َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن  َأْخرَباََن    -  8008
ْعُت النَّْصَر ْبَن ُِشَْيٍل يَ ُقوُل: ُكنَّا َنَِْت يُوُنَس ْبَن َحِبيبٍ ْبُن اَنصِ  ثْ ُتهُ هِبََذا  النَّْحِويَّ فَ َنْسأَلُهُ َعْن َغرِيِب احْلَِديِث؟ َفَحدَّ ٍح، قَاَل: َسَِ
َأيِب ُهَريْ َرَة،  احْلَِديثِ  ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن  ثَ نَا طَْلَحةُ  اَي َأاَب  ، فَ ُقْلُت: َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْر ِغبًّا تَ ْزَدْد ُحبًّا " ُهَريْ َرَة، زُ 

 

حَ  ْبُن  يُوُنُس  اْلَمْعََن: َوأَْنَشَداَن  َهَذا  يف   بِيٍب 
الكامل[   ]البحر 
اْسَتَجدَّ  َكالث َّْوِب  يَ َراَك  ...  َق  دِّي   الصِّ زاَِيرََتَك   هْ اْغِبْب 

 ِإنَّ الصَِّديَق مُيِل هُ ... َأْن اَل يَ َزاَل يَ َراَك ِعْنَدهْ 
 ضعيف جدا. ده # قال المحقق: إسنا

 

، قَااَل: ان  َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن اآْلَدِمي ، َوأَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ا اِفُظ، ان أَبُو احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   - 8015 حْلَْنظَِلي 
ُ    ، قَاَل: قَاَل يل َرُسولُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   أَبُو ِقاَلبََة الرَّقَاِشي ، ان أَبُو َعاِصٍم النَِّبيُل، ان طَْلَحةُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َوَقْد رُِوَي َهَذا احْلَِديُث أبََِسانِيَد هَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أاََب ُهَريْ َرَة، زُْر ِغبًّا تَ ْزدَ   َذا َأْمثَ ُلَها ْد ُحبًّا " طَْلَحةُ ْبُن َعْمرٍو َغرْيُ َقِويٍّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

َهِذهِ َوقَ  بَ ْعِض  رُِوَي يف  زُ   ْد  قَاَل:   " ُهَريْ َرَة؟  أاََب  اَي  أَْمِس  أَْيَن ُكْنَت   " َلُه:  قَاَل  أاََب اأْلََسانِيِد:  اَي   " فَ َقاَل:  َأْهِلي،  ِمْن  اَنًسا  ْرُت 
" ُحبًّا  تَ ْزَدْد  ِغبًّا  زُْر   ُهَريْ َرَة، 

 
،    رْييف ، ان حُمَمَُّد ْبُن السَِّريِّ ْبِن ِمْهَراَن، ان حُمَمَُّد ْبُن َعبَّادٍ َبْكِر ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ   رَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أانَأخْ   -  8016 اْلَمكِّي 

ُ َعلَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسو ان أَبُو َسِعيٍد َمْوىَل اْبِن َهاِشٍم، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب ُسَلْيَماَن، َعْن َعطَاءٍ  ْيِه َوَسلََّم ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َفذََكَرهُ 
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 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

الرَِّحيِم الصَّفَّاُر، ان َعِلي    ان َعِلي  ْبُن َعْبدِ   ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف التَّارِيِخ، أان أَبُو طَاِهٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ،َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  8050
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َحازٍِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل:   ُحْجٍر السَّْعِدي ، ان عَ ْبنُ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َة "،  بَِعَمٍل ِإالَّ الشََّهادَ  َسب ََقُهْم ِِبِْدَمٍة مَلْ َيْسِبُقوهُ َسيُِّد اْلَقْوِم يف السََّفِر َخاِدُمُهْم، َفَمنْ 
ُهمْ  ذََكَرهُ يف تَ ْرَجَِة َأيِب احْلََسِن الن َّْيَسابُوِري  الصَّفَّاُر ِمنْ    فُ َقَهاِء َأْصَحاِب الرَّْأِي، َوِمْن َأْهِل اْلَورَِع ِمن ْ

 فيه من لم أعرفه. # قال المحقق: إسناده 
 

 ا فْقِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَ مِ وَالت ؤَدَةِ وَالرِّ فَصْلٌ فِي الْحِلْ 
 

، ان احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد الزَّْعَفَراِن ، ان َعِلي  ْبُن حَبٍْر، ان َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، ان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَعْ   -  8057 َرايِبِّ
ْعُتهُ َعْن عَ َر ْبِن َكْيَساَن، قَاْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعمَ   طَاِلٍب، قَاَل:  ْبِد هللِا ْبِن َوْهِب ْبِن ُمن َبٍِّه، َعْن َأيِب َخايَِفَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب َل َأيِب: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ رَِفيٌق َيُِب  الّرِْفَق، َويُ ْعطِ   ِطي َعَلى اْلُعْنِف " ي َعَلْيِه َما اَل يُ عْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 المحقق: إسناده حسن. # قال

 

أَبُو طَاهِ   -  8060 اْلَفِقيُه، أان  أَبُو طَاِهٍر  بِب َْغَداَد، ان َأْخرَباََن  ْبِن َعْبِد هللِا  ْبُن َهارُوَن  اْلُمَحمَّْد آاَبِدي ، ان أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى  ٍر 
ْبِن َعبَّاِس ْبنِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن حمَُ  أَ  ُعْثَماَن الشَّاِفِعي ،  مَِّد  ْبِن َأمْحََد اْلَفاِمي ، ان  ْبُن َعِليِّ  َأمْحَُد  َنْصٍر  َوَأْخرَباََن أَبُو  َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن  ح  بُو 

َهِقي ، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد، بَّاِس ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ  ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن اْلعَ ح َوَأْخرَباََن أَبُو    اْلُمَؤمَِّل، ان َعْبَداُن َعْبُد احْلَِليِم ُهَو اْلب َي ْ
ِت، ان َعْبُد هللِا ْبُن الصَّْقِر، ان إِبْ َراِهيُم  اْلُقَرِشي  اْْلََرِوي  يف الرَّْوَضِة ِِبَدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ان اْبُن الزَّايَّ ْبُن حُمَمٍَّد  يَنِة الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ

هَ ِعي ، ان أَبُو ِغَرارَةَ االشَّافِ  َثِِن َأيِب، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: لتَِّميِمي ، َحدَّ ا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
لّرِْفِق، َوِإنَّ الّرِْفَق مَلْ َيُكْن يف َشْيٍء َقط  ِإالَّ زَانَُه، َأْدَخَل َعَلْيِهْم اَبَب اْهِل بَ ْيٍت َخرْيًا  " الّرِْفُق مُيٌْن، واْْلُْرُق ُشْؤٌم، َوِإَذا َأرَاَد هللاُ أبَِ 

اجْلَنَّةِ َوِإنَّ اْلُْ  اإْلِميَاَن يف  اإْلِميَاِن، َوِإنَّ  ِمَن  احْلَيَاَء  َشانَُه، َوِإنَّ  ِإالَّ  َقط   َشْيٍء  َيُكْن يف  مَلْ  احْلَيَ ْرَق  َوَلْو َكاَن  رَُجاًل ،  َلَكاَن  رَُجاًل    اءُ 
  ْو َكاَن اْلُفْحُش رَُجاًل َلَكاَن رَُجاًل ُسوًءا، ِإنَّ هللاَ مَلْ ََيُْلْقِِن فَاِحًشا " َصاحِلًا، َوِإنَّ اْلُفْحَش ِمَن اْلُفُجوِر، َوِإنَّ اْلُفُجوَر يف النَّاِر، َولَ 

 : َهِقيِّ لنَّاِس َلَكاَن  "، َويف رَِوايَِة َأيِب ِعْمَراَن: " َوَلْو َكاَن اْلُفْحُش رَُجاًل مَيِْشي يف ا مَلْ ََيُْلْقِِن َفحَّاًشا " َوهللاُ َعزَّ َوَجلَّ َويف رَِوايَِة اْلب َي ْ
 رَُجاًل ُسوًءا "، َومَلْ َيْذُكْر َما بَ ْعَدهُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

بَ   اِضي، ان حُمَمَُّد ْبنُ َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلقَ هللِا احْلَاِفُظ، أان  َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  -  8065 َسةُ ْبُن َعْبَدَة اْلَقزَّاُز، ان َعْبَدةُ ْبُن حُمَمٍَّد، ان َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلُث ِخاَلٍل، َمْن ملَْ  ُهنَّ َكاَن اْلَكْلبُ  َيُكْن ِفيِه َواِحدَ َسِعيٍد، َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ٌة ِمن ْ

 َجْهَل َجاِهٍل، أَْو ُحْسُن ُخُلٍق يَِعيُش ِبِه يف النَّاِس "  َخرْيًا ِمْنُه: َورٌَع ََيِْجُزهُ َعْن حَمَارِِم هللِا، أَْو ِحْلٌم يَ ُرد  بِِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن النَِّبِّ َصلَّى َهَكَذا رُِوَي َهَذا ُمْرَساًل، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر   َكَمااَّللَّ
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 مرسل ضعيف # قال المحقق: إسناده 
 

ِنِسي ، ان   َعْبَداَن، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِري ، ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاَل َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبنِ   - 8066
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن مَلْ َتُكْن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َأنَّ النَِّبَّ  ْبنُ ْبُن اَنِفٍع، ان حُمَمَُّد زََكرايَّ   َصلَّى اَّللَّ

، َأْو ِحْلٌم َيُكف  َسِفيًها، َأْو ُخُلٌق يَِعيُش ِبِه يف  ُجُزهُ َعْن حَمَارِِم هللاِ ْن َعَمِلِه: تَ ْقَوى حتَْ ِفيِه َواِحَدٌة ِمْن َثاَلٍث َفاَل ََيِْسَُبَّ ِبَشْيٍء مِ 
 النَّاِس " 

  َعْن ُوَهْيٍب اْلَمكِّيِّ ِمْن قَ ْوِلِه، َكَما َورُِويَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ََيََْي ْبُن يُوُسَف الذِّمِّي ، ان أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُعب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم، ان  اَن، أان َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبدَ   -  8075
َيِْلْس، َوقَاَل:ِإْدرِيَس، عَ  َومَلْ  اْلَقَدِر، َفَمَضى  َعْن قَ ْوٍم ََيَْتِصُموَن يف  بَ َلَغهُ  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:  أَبِيِه، َعِن  النَِّب  َصلَّ   ْن  ُ  قَاَل  ى اَّللَّ
 تَ َزاُل خُمَاِصًما " : " َكَفى ِبَك ِإَْثًا َأْن اَل تَ َزاُل ُِمَاراًِي، وََكَفى ِبَك ظُْلًما َأْن اَل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُهْم، َوقَاَل َغرْيُُه: َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن أَبِ  ْدرِيَس ُهَو اْبُن  ُمن َبٍِّه، ِإالَّ َأنَّ إِ   يِه، َوُهَو َوْهُب ْبنُ َواْنَصَرَف َعن ْ
 ْن أَبِيِه، َوَأرَاَد َجدَُّه، َوهللاُ َأْعَلمُ ِسنَاٍن اْبَن بِْنِت َوْهِب ْبِن ُمن َبٍِّه، َفَكأَنَّهُ قَاَل: عَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اْلَفِقيُه،    -  8079 طَاِهٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  َحاِمِد  أَبُو  ْبُن  أان  حُمَمَُّد  ْبِن ِباَلٍل، ان  حُمَمَِّد  َعْن  ُمَعاوِيََة،  أَبُو  ان  اأْلَمْحَِسي ،  ِإَْسَاِعيَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمَثُل اْلُمنَاِفِق كَ    َأيِب َجْعَفٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل:ُسوَقَة، َعنْ  الرََّبَضنْيِ، َمَثِل الشَّاِة َبنْيَ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها "  ِإْن َجاَءتْ  َها، َوِإْن َجاَءْت ِإىَل َهِذِه َنَطَحت ْ  ِإىَل َهِذِه نََطَحت ْ

المحقق:   قال  موثقون. #  رجاله  )  إسناده  النسائي  صغرى  في  بلفظ  5052]الحديث   )
 [ "ري أيهها َتتبعُ مرًة ال تد هذه مرًة وفي هذهِ  الغنَميِن، تعيُر في بين العائرةِ  الشاةِ  كمثلِ  المنافقِ  مثلُ "

 

ان حُمَمَُّد ْبُن احْلَاِرِث، بِب َْغَداَد، ان َحْفُص ْبُن     ْبِن َمْنُصوٍر،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َسِعيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَّدِ   -  8081
، ان أَبُو َجْعَفٍر حمَُ ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن عَ ُعَمَر اأْلَيِْلي ، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ  ْعُت ِليٍّ ، قَاَل: َسَِ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ مَُّد ْبُن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َمْن َكثُ َر َِه هُ َسُقَم بََدنُُه، َوَمْن َساَء ُخُلُقهُ َعذَّبَ رَ  ى الّرَِجاَل َسَقَطْت  نَ ْفَسُه، َوَمْن اَلحَ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 وَءتُُه، َوَذَهَبْت َكَراَمُتهُ " ُمرُ 

َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوُماَلَحاةِ َوقَاَل  اْْلَْمِر،  َوُشْرِب  اأْلَْوََثِن،  ِعبَاَدِة  َعْن  َهاِن  يَ ن ْ السَّاَلُم  َعَلْيِه  ِجرْبِيُل  يَ َزْل  مَلْ   "   لََّم: 
 ْن ِكتَايِب: " ُماَلَحاِة الّرَِجاِل "،  بُو َعْبِد هللِا: َسَقَط مِ الّرَِجاِل "، قَاَل أَ 

 قُ ْلُت: َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َوَقْد رُِوَي بَ ْعُضهُ ِفيَماَوَقْد ذََكَرهُ َشْيُخنَا أَبُو َسِعيٍد، 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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أَبُو ْبِن َعفَّاَن، ان احْلََسُن ْبُن َعِطيََّة، ان    َصم ، ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ  أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلَ ِد هللِا احْلَاِفُظ، انَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  8082
 َصلَّى ، قَاَلْت: ِإنَّ َرُسوَل هللاِ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُعَقْيٌل، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَاِفٍع، َعِن اْبِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أُمِّ َسَلَمةَ َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

َعنْ  َنَاِن  َما  َأوَِّل  يف  " َكاَن  قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ " اَّللَّ الّرَِجاِل  ُماَلَحاةُ  اْْلَْمِر،  َوُشْرِب  اأْلَْوََثِن،  ِعبَاَدِة  بَ ْعَد  ِإيَلَّ  َوَعِهَد  َريبِّ   هُ 
 

كِِّل َوُهَو أَبُو ِس، ان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ان َأَسُد ْبُن ُموَسى، ان ََيََْي ْبُن اْلُمت َوَ اِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاأَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  َوَأْخرَبانَ  - 8083
  ُ َعْن ََيََْي ْبِن اْلُمت َوَكِِّل،  اهُ ََيََْي ْبُن ََيََْي،  َعَلْيِه َوَسلََّم، َروَ ُعَقْيٍل َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َرَواهُ ََيََْي ْبُن َيَْ فَ َقاَل: َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَاِفٍع، َعْن َأيِب  ، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ََي،  َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميِّ
، َعْن أُمِّ سَ   ِن اْلُمت َوَكِِّل، فَ َقاَل:َعْن ََيََْي بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَاِفٍع، َعْن َأيِب َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميِّ  َلَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 
، ان َيَْ ْبُن َمطٍَر، ان ِإبْ رَ  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، ان أَبُو َعْمرِو  - 8084  ََي ْبُن ََيََْي، َفذََكَرهُ اِهيُم ْبُن َعِليٍّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 َلِمي ، ان اْلَولِيدُ ان حُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد الس    َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلََسِن اْلُمْقِرُئ،  َأْخرَباََن أَبُو  -  8085
َمْسَلَمَة، ان اأْلَ  ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ ْبُن  َأيِب َسَلَمَة  ، َعْن  الز ْهِريِّ اْبِن ِشَهاٍب  ، َعِن  ُ  ْوزَاِعي  َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِن، َعْن 

ُكْم َوُمَشاَورََة النَّ  َا َتْدِفنُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإايَّ  غُرََّة "  اْلِعزََّة، َوتُْظِهُر الْ اِس فَِإنَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

يْ ن ََوِري ، ان أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدَّقَّاُق، ان حُمَمَّدُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلُْ   -  8086  ْبُن َعْبِد َسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الدَّ
، َعْن ُد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَداَلِن  الرَّقِّي ، ان اْلَولِيُد ْبُن َسَلَمَة اأْلَزْ ، ان أَبُو يُوُسَف حُمَمَّ اْلَعزِيزِ  َثِِن النَّْضُر ْبُن حُمْرٍِز، َواأْلَْوزَاِعي  ِدي ، َحدَّ

َا قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  يِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:  ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَ  ُكْم َوُمَشاَورََة النَّاِس، فَِإنَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإايَّ اَّللَّ
  اْلِعزََّة، َوُتْظِهُر اْلُغرََّة " قَاَل اْلَولِيُد: " يَ ْعِِن اِبْلُغرَِّة: ُحْسَن الرَُّجِل " َتْدِفنُ 

َها، َوهللاُ َأْعَلُم " ْزِدي ، َولَهُ ِمْن أَْمثَ يُد ْبُن َسَلَمَة اأْلَ " تَ َفرََّد ِبِه اْلَولِ   اِل َهَذا أَف َْراٌد مَلْ يُ تَاَبْع َعَلي ْ
 اده ضعيف جدا. # قال المحقق: إسن

 

َبْكٍر َعْبُد هللِا َوَأْخرَباََن أَبُو    ، حبُو ُأَساَمَة احْلََلِب  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِري ، ان أَ   -  8087
يْ بُِلي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد الصَّائِ ْبُن حُمَمٍَّد الس كَِّري ، أان أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم   ُغ، ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَمْوِصِلي  الرَّْمِلي  الدَّ

اْلُمَسيَّ  ْبُن َواِضٍح، ان يُوسُ قَااَل: ان  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر  ُب  ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل ُف ْبُن َأْسبَاٍط، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُمَدارَاةُ النَّاِس َصَدَقٌة "   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

، َويف رِ   اِقي َسَواءٌ قَاَل: ان ُسْفيَاُن، َواْلبَ َوايَِة الس كَّرِيِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ْيٌم، اَدَة، أان حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن السَّرَّاُج، ان َأمْحَُد ْبُن ََيََْي اْلَعطَّاُر، ان مُحَْيُد ْبُن الرَّبِيِع، ان ُهشَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَ   -  8088
ُ َعلَ   زَْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْن َعِليِّ ْبنِ  ْيِه َوَسلََّم: " رَْأُس اْلَعْقِل اْلُمَدارَاُة،  اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروِف يف اآْلخِ   َرِة "  َوَأْهُل اْلَمْعُروِف يف الد 
َا يُ ْرَوى ُمن ْ َوْصُلهُ ُمْنكَ   َقِطًعا ٌر، َوِإَّنَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

احْلَافِ   -  8089 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبِن  َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  َعْبُد هللِا  ان  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  ُموَسى،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  ُظ، 
ُ َعلَ ان ُهَشْيٌم، َعْن َعِليِّ    َبٍل، َحدََّثِِن َأيِب،َحن ْ  ْيِه َوَسلََّم: " رَْأُس اْلَعْقِل ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 بَ ْعَد اإْلِميَاِن اِبهلِل ُمَدارَاةُ النَّاِس " 
ْعُت َأيِب، ي َ  َراٍز،  زَْيٍد، قَاَل َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا احْلَِديُث يُ ْعَرُف أبَِْشَعَث ْبِن ب َ ُهَشْيٌم ِمْن َعِليِّ ْبِن ُقوُل: مَلْ َيْسَمْعهُ قَاَل َعْبُد هللِا: َسَِ

اْلعَ  رَْأُس  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َعِن  اْلُمَسيِِّب،  اْبِن  َعِن  زَْيٍد،  ْبِن  َعِليِّ  اإْلِميَانِ َعْن  بَ ْعَد  ِإىَل    ْقِل  التَّود ُد  النَّاِس " اِبهلِل 
 َفَدلََّسهُ ُهَشْيمٌ 

 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

يِد ْبِن ِإَْسَاِعيَل أَبُو َعْبِد هللِا، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َحَضْرُت ََمِْلَس َأيِب ُعْثَماَن َسعِ   َأْخرَبانَ   -  8110
َف يف اْلَمْسأََلِة، فَ َقاَل أَبُو ُعْثَماَن: " اَي َهَذا،  ِمائَ َتنْيِ َوُهَو َيْسَأُل النَّاَس لِب َْعِض اْلَمْسُتورِيِن، فَ َقاَم َسائٌِل َوأَ َنَة ََخٍْس َوََثَاِننَي وَ سَ  حلَْ

َا أَ ِإّنِ اَل أََتَكلَُّم َمْن َسَأَل النَّاَس يف اأْلَْسَواِق َويف اجْلَاِمِع، فَ  ْسَأُل يف َأْمِر َمْستُوٍر َعِفيٍف اَل َيْسَأُل النَّاَس "، فَ َقاَل لَهُ يف أَْمرِِه، َوِإَّنَّ
 َلَك "، ُثَّ  ا قُ ْلَت فَ َغَفَر هللاُ : ِإنََّك اَل َتْسَأُل هللَا، فَ َقاَل أَبُو ُعْثَماَن: " ِإْن ُكْنُت َكَما قُ ْلَت َغَفَر هللاُ يل، َوِإْن ُكْنُت َغرْيَ مَ السَّاِئلُ 
أَبُ  َحَبَس رَ ذََكَر  أَنَّهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم،   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ إِنََّك و ُعْثَماَن َحِديَث  َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُجاًل َفَجاَء قَ ْوُمُه، فَ َقالُوا 

َهى َعِن السَّْوِء ُثَّ َتَْتِ  رِّ، فَ قَ تَ ن ْ  ِإنَّ النَِّبَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَو قُ ْلُتُموَها "؟ َوذََكَر احْلَِديَث ِإىَل آِخرِِه، ُثَّ اَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ يِه يف السِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخلَّى َسِبيَل الرَُّجِل، ُثَّ قَاَل أَبُو ُعْثَماَن أِلَْهِل اْلمَ   َهَذا السَّاِئلَ  اَد َكَراَميِت فَ ْلُيْكرِمْ ْجِلِس: ُكل  َمْن َأرَ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده جيد. 

 
مَُّد ْبُن ُعب َْيُد هللِا ْبُن لُولُو، يَ ُقوُل: َأْخرَبَِن حمَُ   الِيِِن ، أان أَبُو اْلَفْتِح يُوُسُف ْبُن ُعَمَر ْبِن َمْسُروٍر، انَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ   -  8117
، َعِن احْلََسِن، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعْن جَ ْخرَبَِن َماِلُك ْبُن ِدينَ َسوَّاٍر، أَ  اِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اٍر، َوَمْعُروُف ْبُن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلمَّا نَ َزَلْت ُسورَةُ بَ َراَءةَ  ْهٌل: َفَمْن َخاَلطَُهْم َدارَاُهْم َومَلْ مُيَارِِهْم،  ارَاِة النَّاِس "، قَاَل سَ ، قَاَل: بُِعْثُت ِِبُدَ هللِا َصلَّى اَّللَّ
َصدَ  ُمَدارَاَِتِْم  َوُمدَ فَِإنَّ  طَاَعٌة،  الس ْلطَاِن  َوُمَدارَاةُ  ُسنٌَّة،  اأْلَْرَحاِم  َذِوي  َوُمَدارَاةُ  َفرِيَضٌة،  اْلَواِلِد  َوُمَدارَاةُ  اْلِبدَعِ قٌَة،  َأْهِل   ارَاةُ 

لِْلَجِميِع الت ََّقر    ُمَداَهَنٌة، َوُمَدارَاةُ  ُب َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ َهَذا ِمْن قَ ْوِل َسْهِل ْبِن َعْبِد هللِا  اأْلَمْحَِق َشَرٌف، َوالشََّرُف الت َّغَاُفُل، َوالسَّاَلَمةُ 
، َوأَمَّا احْلَِديُث فَِإنَّهُ َغرِيٌب   ٍه آَخَر َعْن َجاِبٍر، َويف ِكاَل اإْلِْسنَاَدْيِن َضْعفٌ َقْد رُوِّينَاهُ ِمْن َوجْ هِبََذا اإْلِْسنَاِد. وَ الت ْسرَتِيِّ

 ف جدا. # قال المحقق: إسناده ضعي 
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ثَ ان حُمَمَُّد ْبُن ُمبَ   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، أان َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس َلِمي ،  -  8177 ِِن اَرٍك، ان َسَلَمُة، َحدَّ
أُ  َأيِب  َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن  اْلَقاِسِم  احْلَاِرِث، َعِن  ْبُن  يَ َرى الرَُّجَل  ََيََْي  َأْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكاَن َيْكَرهُ   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  َماَمَة، 

 َراهُ َخِفيَض الصَّْوِت " ْوِت، َوَيُِب  َأْن ي َ َُمِْهًرا رَِفيَع الصَّ 
 قال المحقق: إسناده ضعيف جدا.  #

 

، َفذََكَرُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَالَ َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ان عَ   - 8178 :  ْبُد هللِا ْبُن مَحَّاٍد اأْلَيِْلي ، ان نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ان َسَلَمةُ ْبُن َعِليٍّ
ُ َعَلْيِه َوسَ قَاَل َرُسوُل هللِا     َيُِب  اْْلَِفيَض ِمَن الصَّْوِت "لََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َيْكَرهُ ِمَن الّرَِجاِل الرَِّفيَع الصَّْوِت وَ َصلَّى اَّللَّ

 تَ َفرََّد بِِه َسَلَمةُ ْبُن َعِليٍّ َولَْيَس اِبْلَقِويِّ 
 جدا. # قال المحقق: إسناده ضعيف 

 

 اهللِ عَز  وَجَلَّ حُسْنَ الْخُلُقِ عَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ مِنَ  فَصْلٌ فِي الدُّ 
 

الرَّمْحَِن ا  -  8181 َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  ْبُن مَحَّاٍد زُْغبَ َحدَّ َأمْحَُد  بَاِن ، ان  الشَّي ْ احْلَُسنْيِ  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحََد حُمَمَُّد  أَبُو  أان  ُة، ان لس َلِمي ، 
،   أَي وَب، َواْبُن َْلِيَعَة، قَااَل: أان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيِد ْبِن أَن ْ  َمْرمَيَ، ان ََيََْي ْبنُ َسِعيُد ْبُن َأيِب  َعَم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن رَاِفٍع الت َُّنوِخيِّ

َرُسوِل هللاِ  َعْن  اْلَعاِص،  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعَلْيهِ   َعْن   ُ اَّللَّ يُ َصلَّى  أَنَّهُ َكاَن  َوَسلََّم  َأْسأَُلَك   ِإّنِ  اللُهمَّ   " يَ ُقوُل:  الد َعاَء  ْكِثُر 
حََّة َواْلِعفََّة، وَ   اأْلََمانََة َوُحْسَن اْْلُُلِق، َوالرَِّضا اِبْلَقَدِر " الصِّ

   # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا.
 

َعْبدِ   -  8182 أَبُو  الس َلمِ َأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  ِإسْ   ْبُن  َأمْحَُد  أان   ، ْبنُ ي  حُمَمَُّد  أان  ََيََْي، ان   َحاَق،  ْبُن  ُد  َخالَّ اْلَواِسِطي ، ان  ُسَلْيَماَن 
ُ َعَلْيهِ مِ  ِه ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اللُهمَّ َجنِّْبِِن "،   َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  ْسَعٌر، َعْن زاَِيِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َعمِّ

 وُل: " ُمْنَكَراِت اأْلَْعَماِل َواأْلَْخاَلِق َواأْلَْهَواِء َواأْلَْدَواِء "  ِمْسَعٌر: َواَل َأْدرِي، أَقَاَل: " َوَأْهَل بَ ْييِت "، أَْم اَل؟ َوَلِكِنِّ أَقُ قَالَ 
صحيح.  إسناده  المحقق:  قال  الترمذ  #  سنن  في  )]هو  "3591ي  بلفظ  مناللههمه   (  ِبَك  أعوُذ  إنِ ي  اأَلخالِق  اتِ منكر   

 "[  واأَلْهواءِ  واألعمالِ 
 

ْبُن نَِذيٍر اْلَقاِضي، أان أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ان َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، أان ُعْثَماُن، ان َجرِيٌر، قَاَل:   َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َجنَاحُ   -  8183
يْخرَباََن ََيََْي، ان عَ َوأَ  ِن َأيِب اْْلَُذْيِل، َعِن اْبِن  ًعا، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َعْوَسَجَة ْبِن الرَّاَبِح، َعْن َعْبِد هللِا بْ ِلي  ْبُن ُمْسِهٍر، جَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ا  ي فََأْحِسْن ُخُلِقي "  للُهمَّ َحسَّْنَت َخْلقِ َمْسُعوٍد، قَاَل ََيََْي: َكاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َبةَ وَ   مَلْ يَ ْرفَ ْعهُ ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
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اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ان حمَُ   -  8184 أَبُو  احْلََسِن، قَااَل: ان  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َخاِلٍد،  َأْخرَباََن  ْبُن مَُّد  َأمْحَُد  ان 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَاَل: "   ِإْسَرائِيُل، َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، عَ َخاِلٍد، ان ْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُلِقي "  اللُهمَّ َأْحَسْنَت َخْلِقي فََأْحِسْن خُ 
مَ  اإْلِ أَ قَاَل  َأمْحَُد: َورَفَ َعهُ  اَنِفٍع، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحوَ اُم  ْبُن  أَبُو ِشَهاٍب احْلَنَّاُط َعْبُد رَبِِّه  ِمْن ُدَعاِء ْيًضا  اإْلِْسنَاِد، قَاَل: َكاَن  ِل هِبََذا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َكَما حَ   ِسْن ُخُلِقي " سَّْنَت َخْلِقي فََأحْ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 

ِلي ، ان َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم اْلب َزَّاُر، ان أَبُو ِشَهاٍب، َفذََكَرهُ رَباََن اْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، أان أَبُو السَّرِيِّ اجْلاََلجِ َأخْ   -  8185
َبُة، َعْن َجرِيٍر، َعِن اأْلَْشَعِث، ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعائِ اَن، َعْن َعْبِد هللِا  َوَرَواهُ ِإْسَرائِيُل، َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيمَ  َشَة، َمْرفُوًعا َورََواهُ قُ ت َي ْ

 َة، اِبإْلِْسنَاِد اأْلَوَِّل َمْرفُوًعا َعْن َعْوَسجَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َسْهُل    -  8188 الطَّيِِّب  أَبُو  اإْلَِماُم  ثَ نَا  ُسلَ َحدَّ ْبِن  حُمَمَِّد  احْلُسَ ْبُن  أَبُو  أان  ْبُن ْيَماَن،  حُمَمَُّد  ان  الدَّقَّاُق،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  نْيِ 
اْلَعبْ  أََنسِ ِإبْ َراِهيَم  َعْن   ، اْلَقْسَمِليِّ ِظاَلٍل  َأيِب  َعْن  اْلَبْصرِي ،  ِْهَاِء  الدَّ أَبُو  ان  الن  َفْيِلي ،  َجْعَفٍر  أَبُو  ان  قَاَل:  ِدي ،  َماِلٍك،  ْبِن  قَاَل  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َّللَِِّ لَْوًحا ِمْن زَبَ ْرَجَدٍة َخْضَراَء، جَ َرُسوُل هللِا َصلَّى   َعَلهُ حَتَْت اْلَعْرِش، ُثَّ َكَتَب ِفيِه: ِإّنِ أاََن هللاُ اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
َها َمَع َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َدَخَل اجْلَنََّة " ُخُلٍق، َمْن َجاَء ِِبُُلقٍ  ْشًرا َوَثاَلََثِاَئةِ َأاَن، َأْرَحُم َذا تَ َرح ٍم، َخَلْقُت عَ    ِمن ْ

 حقق: إسناده ضعيف. # قال الم
 

8190  -  ، ، أان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ مَُّد ْبُن ََيََْي، َحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ان حمَُ ان حُمَمَُّد ْبُن ِإسْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
َأيِب ِسنَاٍن، قَاَل: قُ ْلُت لِْلُمِغريَِة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعب َْيٍد: أَتَ ْرُجو ِْلَُؤاَلِء الش طَّاِر    ان ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعنْ 

َثِِن َأيِب، َعْن َجدِّ ائَِز َوََيِْفُروَن َوَيْدفِ يَن يَ ْنِقُلوَن اجْلَنَ الَّذِ  َم الطَّاُعوِن؟ قَاَل: أَْفَضَل الرََّجاِء، َحدَّ ُ ُنوَن َأايَّ ي، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُهنَّ َدَخَل ارِيَعًة، َمْن َوىَف ِبشَ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اإْلِميَاُن َثاَلَُثِائٍَة َوَثاَلثٌَة َوَثاَلثُوَن شَ   جْلَنََّة " رِيَعٍة ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

مٍَّد،  ان أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حمَُ   اِفُظ، أان أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّمَّاِك بِب َْغَداَد،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   - 8191
َع ُعْثَماَن، يَ ُقوُل: َوقَاَل َرُسوُل  ، ان َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رَاِشٍد َمْوىَل ُعْثَماَمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرثِ ان َعْبُد الصَّ  َن، َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمائَ  َعَة َعَشَر خُ هللِا َصلَّى اَّللَّ َها ِإالَّ َأْدَخَلهُ اجْلَنََّة "،   ُلًقا، اَل يُ َوايفَ َعْبدٌ ًة َوَسب ْ  ِِبُُلٍق ِمن ْ
اْلَواِحدِ  َعْبُد  َرَواهُ  َوَمْتِنِه، َوهُ َهَكَذا  ِإْسنَاِدِه  َوَقْد ُخوِلَف يف  احْلَِديِث،  اِبْلَقِويِّ يف  َولَْيَس  الزَّاِهُد  اْلَبْصِري   ْبُن زَْيٍد  لَْيَس    أَْيًضا  َو 

 َقِويِّ اِبلْ 
 ه ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناد
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َعاِن ، ان أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ،    ُهَو اأْلََصم ، ان حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاسِ   - 8192 ِإْسَحاَق الصَّن ْ
ْعُت أاََب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ، يَ ُقولُ َعْبِد هللِا ْبِن رَاِشٍد مَ ِن ْبُن زاَِيٍد، َعْن  ان َعْبُد الرَّمحَْ  : قَاَل َرُسوُل هللِا  ْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َبنْيَ يََدِي هللِا َعزَّ َوَجلَّ لَْوًحا ِفيه َثاَلَثِائَ  ُن: َوِعزَِّت َوَجاَليل اَل  رِيَعًة، يَ ُقوُل الرَّمحَْ ٍة َوََخَْس َعْشَرَة شَ َصلَّى اَّللَّ
ُهنَّ ِإالَّ َأْدَخْلُتهُ اجْلَنََّة " َيَْتِيِِن َعْبٌد ِمْن ِعبَاِدي َما مَلْ يُْشِرْك ِفي  ِه ِبَواِحَدٍة ِمن ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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 ي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِ   لْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ الثَّامِنُ وَا 
 

 

احْلَافِ   -  8199 أَبُو َعْبِد هللِا  الدِّْميَاِطي ، ان َأْخرَباََن  ْبُن َسْهٍل  َبْكُر  اأْلََصم ، ان  اْلَعبَّاِس  أَبُو  احْلََسِن، قَااَل: ان  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  ُظ، 
، َعْن أَ اْبِن َْلِيَعَة، َعْن ُعب َ  ْيُب ْبُن ََيََْي، َعنِ ُشعَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليِّ يِب َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ

اْلَغِِنِّ  ِعْنَد  اْلَفِقرَي  ِإنَّ   " قَاَل:  أَنَّهُ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ َنٌة، َوِإنَّ  اَّللَّ ِفت ْ اْلَقِويِّ ا  ِعْنَد  َنٌة، لضَِّعيَف  ِفت ْ اْلَمِليِك  ِعْنَد  اْلَمْمُلوَك  َوِإنَّ  َنٌة،  ِفت ْ  
 َعذِّْبهُ "  مَلْ يَ ْفَعْل َفاَل ي ُ  َوَجلَّ َوْلُيَكلِّْفهُ َما َيْسَتِطيُع، فَِإْن َأَمَرهُ َأْن يَ ْعَمَل ِِبَا اَل َيْسَتِطيُع فَ ْلُيِعْنهُ َعَلْيِه، فَِإنْ فَ ْلي َتَِّق هللاَ َعزَّ 

 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

 ْبُن ُعب َْيٍد، ان اْلبَاَغْنِدي ، ان أَبُو نُ َعْيٍم، ان ُسْفيَاُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َُمَاِهٍد،  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَدُ  - 8200
َعْن   ُمَورٍِّق،  قَاَعْن  قَاَل:  َذرٍّ،  اَّللَُّ لَ َأيِب  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ِمَّا    فََأْطِعُموُهْم  َخَدِمُكْم  ِمْن  اَلَءَمُكْم  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َتَُْكُلوَن  

 َوأَْلِبُسوُهْم ِمَّا تَ ْلَبُسوَن " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اْلَعَلِوي    -  8204 احْلََسِن  أَبُو  ثَ نَا  بْ َحدَّ هللِا  ُعب َْيُد  أان  اَبَلوَ نُ ،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْبُد   ان  الس َلِمي ،  يُوُسَف  ْبُن  َأمْحَُد  ان  اْلُمزَكِّي،  ْيِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َمْعَمٌر، َعْن َِهَّاِم ْبِن ُمن َبٍِّه، قَاَل: َهَذا َما َحدَّثَ نَا أَبُو ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ا الرَّزَّاِق، أان : " ِإَذا َجاءَ مَ َّللَّ

 ْم، َوِإالَّ فَأَْلِقُموهُ يف يَِدِه، أَْو لِتُ نَاِولُوهُ يف يَِدِه "  ِبطََعاٍم َقْد َأْغََن َعْنُكْم ُصرَّهُ َوِذَماتَهُ فَاْدُعوهُ فَ ْليَْأُكْل َمَعكُ الصَّانِعُ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

َن،  َفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعْجاَل أان َعْبُد هللِا ْبُن َجعْ  ،بُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ َأْخرَباََن أَ   - 8206
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَمْمُلوُك َأُخوَك، فَِإَذا   ََب ْجِلْسهُ َمَعَك، فَِإْن أَ أَ َصَنَع َلَك طََعاًما فَ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 فََأْطِعْمُه، َواَل َتْضرِبُوا ُوُجوَهُهْم " 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

:  َساِئي ، قَاَل َجْعَفرٌ نَّ و َعْبِد الرَّمْحَِن الَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان َجْعَفٌر اْلِفْراَييِب ، َوأَبُ  - 8212
، َوقَاَل اْلِفْراَييِب  ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيِه، أان ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، ان، َوقَاَل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، أان ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم احْلَْنظَلِ  ي 

ُ َعَليْ   ، قَاَل: قَاَل َرُسولُ َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنسٍ  ِفَظ َذِلَك ِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َساِئٌل ُكلَّ رَاٍع َعمَّا اْسرُتِْعَي حِ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َأْم َضيََّع "  

 قَاَل أَبُو َأمْحََد: " تَ َفرََّد بِِه ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيِه " 
 موثقون.   # قال المحقق: إسناده رجاله
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اٌد، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َصاِلٍح،   ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان أَبُو ُمْسِلٍم، ان َحجَّاٌج، ان مَحَّ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ َأْخربََ   - 8213
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َيُد اْلُعْليَا َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد الس ْفَلى " َما أَبْ َقى َغِِنً، َوالْ   َم: " َخرْيُ الصََّدقَةِ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

: فَ َهُؤاَلِء َأَحب  يَّ َأْو طَلِّْقِِن، َويَ ُقوُل َِمُْلوُكَك: أَْنِفْق َعَليَّ َأْو ِبْعِِن، َويَ ُقوُل َوَلُدَك: ِإىَل َمْن َتِكلُنَا، يَ ُقولُ تَ ُقوُل اْمَرأَِتَك: أَْنِفْق َعلَ 
 " 

 (، وعنده الشطر الثاني من الحديث موقوف.[ 5355]رواه البخاري )  ه موثقون.# قال المحقق: إسناده رجال
 

هللِا ْبُن   ِن َشِقيٍق، أان َعْبدُ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان اأْلََصم ، ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ، ان َعِلي  ْبُن احْلََسِن بْ َأْخربََ   -  8214
َعْن رَاِفِع ْبِن َمِكيٍث، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ْن َمْعَمٍر، َعْن ُعْثَماَن ْبِن زُفَ َر، َعْن بَ ْعِض َوَلِد رَاِفِع ْبِن َمِكيٍث،  اْلُمبَاَرِك، عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُسوءُ اْْلُُلِق ُشْؤٌم، َوُحْسنُ   َة الس وِء " الصََّدَقةُ َتْدَفُع ِميتَ اْلَمَلَكِة ََّنَاٌء، وَ  اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُ َعَلْيِه َوسَ َورََواهُ َجاِبٌر اجْلُْعِفي ، عَ  - 8217 دِّيِق، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ ، َعْن ُمرََّة اْْلَْمَداِنِّ لََّم قَاَل: "  ِن الشَّْعِبِّ
ءُ الْ خُ اَل َيدْ  َداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل  َمَلَكِة، َمْلُعوٌن َمْن َضارَّ ُمْسِلًما َأْو َماَكَرْه " َأْخرَباََنهُ اْبُن َعبْ ُل اجْلَنََّة َسيِّ

َلَة، ان  ْبِن َجاِبٍر السََّقِطي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َخَلٍف، ان ، َعْن َجاِبٍر َفذََكَرُه، َوِقيَل: َعْن َجاِبٍر، َعْن َعاِمٍر،  بُو مَحَْزَة الس كَِّري  أَ  أَبُو ُْتَي ْ
َمْسُروٍق، عَ  اْلَمَلكَ َعْن  َيْدُخُل اجْلَنََّة َسيِّيءُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل   ُ َبْكٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأيِب  َمْلُعوٌن َمْن َضارَّ ْن   ِة، 

َغرْيَهُ   َأْو   "، ُمْسِلًما 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

اَمغَاِن ،    -  8218 َْسَاِعيِلي ، ان أَبُو َجْعَفرٍ َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر الدَّ  حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَغزَّاُل، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ   ان أَبُو َبْكٍر اإْلِ
 َشِقيٍق، ان أَبُو مَحَْزَة، َعْن َجاِبٍر، َفذََكَرهُ ِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن اْلَمْخَرِمي ، ان عَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

 احْلِْمِصي ، َعْن  شٍ َْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر، أان أَبُو َبْكٍر، ان َعِلي  ْبُن احْلََسِن، ان َعمَّاُر ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ان إِ   -  8221
، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َجاَء رَجُ َعْبدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َما َحق  اْمَرَأِت َعَليَّ؟  اْلَعزِيِز َشْيٍخ ِمنَّا، َعِن الز ْهِريِّ ٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

"،   َفَما َحق  َجاِري َعَليَّ؟ قَاَل: " َسوِّْسهُ َمْعُروَفَك، َوتُكف  َعْنهُ َأَذاكَ ا َتْكَتِسي "، قَاَل:  ِمَّ ُكُل، َوَتْكُسَوَها  قَاَل: " تُْطِعُمَها ِمَّا َتَْ 
 قَاَل: َفَما َحق  َخاِدِمي َعَليَّ؟ قَاَل: " ُهَو َأَشد  الثَّاَلثَِة َعَلْيَك يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 

 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس
 

، أان أَبُو يَ ْعَلى، ان َنْصرُ رَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ َأخْ   -  8222 ْبُن َخاِلِد ْبِن َسَلَمَة ْبُن َعِليٍّ   الِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ، ان ِعْكرَِمةُ 
يَ ُقولُ  ُعَمَر،  اْبَن  ْعُت  يَ ُقوُل: َسَِ َأيِب،  ْعُت  قَاَل: َسَِ هللِا  اْلَمْخُزوِمي ،  َرُسوُل  قَاَل  َوسَ صَ :  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ الرَِّقيَق،  لَّى  َتْضرِبُوا  اَل  لََّم: " 

 فَِإنَُّكْم اَل َتْدرُوَن َما تُ َواِفُقوَن "،  
 تَ َفرََّد بِِه ِعْكرَِمةُ ْبُن َخاِلٍد َهَذا 
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو َعاِصٍم، ان أَبُو ِشَهاٍب احْلَنَّاُط، َعِن اأْلَْعَمِش،  غَاِلٍب اأْلَْزِدي ، ان    وْبُن ُعب َْيٍد، ان أَبُ   َأْخرَباََن اْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَدُ   -  8224
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوْيٌل لِْلَماِلِك ِمَن اْلَمْمُلوِك، َوَوْيٌل لِْلَمْمُلوِك ِمَن الْ َعْن أََنٍس، قَاَل:   ِِنِّ ِمَن َماِلِك، َوَوْيٌل لِْلغَ قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ْيٌل لِلضَِّعيِف ِمَن الشَِّديِد " اْلَفِقرِي، َووَ 
 # قال المحقق: إسناده منقطع.

 

ْبنُ َأْخرَبانَ   -  8226 حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  ُموَسى،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  إِبْ َرا    ان  ُمْنِقٍذ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ِهيُم 
َثِِن َعمْ ْصِري ، ان اْلُمْقِرُئ، مِ الْ  َثِِن مُحَْيُد ْبُن َهاِنٍئ، َحدَّ ُ َعَلْيِه َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب أَي وَب، َحدَّ ُرو ْبُن ُحَرْيٍث، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َمَوازِيِنَك "   َكاَن َلَك َأْجرًا يف َوَسلََّم قَاَل: " َما َخفَّْفَت َعْن َخاِدِمَك ِمْن َعَمِلهِ 
 قق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. # قال المح
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 الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي حَقِّ الس اد ةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ  التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ مِنْ شُعَبِ  
 

ِب ، ان ُموَسى ْبُن أَي وَب النَِّصيِب ، ان اْلَولِيُد ْبُن  ب َْيٍد، ان حَمُْموٌد احْلَلَ عُ   ، أان َأمْحَُد ْبنُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  8236
َلْيِه َوَسلََّم:  عَ   هللِا َصلَّى اَّللَُّ َهرْيِ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ُمْسِلٌم، َعْن زُ 

 ا َعْبٍد َماَت يف ِإاَبَقٍة َدَخَل النَّاَر، َوِإْن قُِتَل يف َسِبيِل هللِا " " َأمي َ 
 ال المحقق: إسناده حسن.# ق

 

ْسِلٌم، َعْن زَُهرْيِ  اٍر، ان اْلَولِيُد ْبُن مُ َعمَّ ِهَشاُم ْبُن    ُر، انَأْخرَباََن اْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأْلَابَّ   -  8237
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلثٌَة اَل تُ ْقَبُل َْلُْم َصاَلٌة،  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجابِ  ِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َها َزْوُجَها َحّتَّ يَ ْرَضى، َوالسَّْكَراُن  اْلَعْبُد اآْلِبُق َحّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل َمَوالِيِه، َواْلَمْرأَةُ السَّاِخُط َعلَ   ِإىَل السََّماِء َحَسَنٌة،  مْ َواَل تَ ْرتَِفُع ْلَُ  ي ْ
 َحّتَّ َيْصُحَو " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو َبكْ   -  8246 ْبُن َجْعَفٍر، انعَ   ِر ْبُن فُوَرٍك، أانَأْخرَباََن  ْبُن َحِبيٍب،ْبُد هللِا  يُوُنُس  ْبِن َأيِب      ان أَبُو َداُوَد، ان ِهَشاٌم، َعْن ََيََْي 
وَ َكِثريٍ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن   ، اْلُعَقْيِليِّ َعاِمٍر  َعْن  عَ ،  ُعِرَض   " َثاَلثٍَة َليَّ َسلََّم:  َأوَُّل   
ٍة يَْدُخلُوَن اجْلَنََّة: فَالشَِّهيُد، َوَعْبٌد َأدَّى َحقَّ هللِا َوَنَصَح ِلَسيِِّدِه، َوَفِقريٌ  ُلوَن اجْلَنََّة، َوَأوَُّل َثاَلثٍَة يَْدُخُلوَن النَّاَر، فَأَمَّا َأوَُّل َثاَلثَ َيْدخُ 

 َفِقرٌي َفُخوٌر " : َفُسْلطَاٌن ُمَسلٌَّط، َوُذو ثَ ْرَوٍة ِمَن اْلَماِل مَلْ يُ ْعِط َحقَّ َماِلِه، وَ اَلثٍَة يَْدُخُلوَن النَّارَ ثَ  ٍل، َوَأمَّا َأوَّلُ ُمت ََعفٌِّف ُذو ِعيَا
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

ْبُن ُموَسى، َوَِهَّاٌم،   َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد،  نُ ْعَفٍر، ان يُوُنُس بْ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن جَ   -  8247 ان َصَدَقةُ 
، َعْن ُمرََّة، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأوَُّل َمْن يَ ْقرَُع اَبَب اجلَْ َعْن فَ ْرَقٍد السََّبِخيِّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَِّة  َأيِب َبْكٍر، قَاَل: َسَِ

  " قَّ هللِا َوَحقَّ َمَوالِيهِ حَ  َعْبٌد َأدَّى
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم، ان َعفَّاُن، ان ُمبَاَرُك ْبُن َفَضاَلَة، ان احْلََسُن، َعْن َأيِب َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ   -  8251
النَِّبِّ  ُهَريْ رَ  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ َة، َعِن   ُ اْلقِ ى اَّللَّ يَ ْوَم  اْلَمْمُلوَك  َعزَّ َوَجلَّ َُيَاَسُب َعْبَدهُ  ِمْن َصاَلتِِه، َم، قَاَل: " ِإنَّ هللاَ  ِِبَا َضيََّع  يَاَمِة 

ا َعِن  َهاِن  يَ ن ْ َمِليَك ُسوٍء َكاَن  َعَليَّ  َسلَّْطَت   ، اَي َربِّ فَ ي َُقوُل:  َوِمنَ قَاَل:  َلَك  ا لصَّاَلِة  فَ ي َُقولُ   َلَك،  َقْد    ْلِعبَاَدِة  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللاُ 
  ِمْن َعَمِلَك " رَأَيْ ُتَك َقْد َسَرْقَت ِمْن َمالِِه، َأاَل َسَرْقَت يل 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
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 الْأَهْلِيَ السِّت ونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي حُقُوقِ الْأَوْلَادِ وَ 
 

 

َعزِيِز، ان َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، أان ََيََْي ْبُن ْبُن ِفَراٍس، ِِبَكََّة، أان أَبُو َحْفٍص اجْلَُمِحي ، ان َعِلي  ْبُن َعْبِد الْ   َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدِ   -  8254
، َعْن طَْلَحَة ْبِن عَ  ، َعِن احْلَُسنْيِ ْبِن لِ ْبِد هللِا اْلُعَقيْ اْلَعاَلِء الرَّاِزي ، َعْن َمْرَواَن ْبِن َساملٍِ ُ َعَلْيِه يِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعِليٍّ

  َلهُ َمْولُوٌد فََأذََّن يف أُُذنِِه اْلُيْمََن، َوأَقَاَم يف أُذُنِِه اْلُيْسَرى رُِفَعْت َعْنهُ أُم  الصَِّبيَّاِت " َوَسلََّم: " َمْن ُوِلدَ 
 عيف. ض # قال المحقق: إسناده

 

ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ُعَمَر   ُر، َحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّا  َوَأْخرَبانَ   -  8255 يُوُنَس، َحدَّ
، َحدَّثَ نَا اْلَقاِسُم بْ  ُ   ُصوِر اْبِن َصِفيََّة، َعنْ نْ ُن ُمطَيٍَّب، َعْن مَ ْبِن َسْيٍف السَُّدوِسي  َأيِب َمْعَبٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 اْلُيْسَرى "    لََّم: " َأذََّن يف أُُذِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ يَ ْوَم ُوِلَد، فََأذََّن يف أُُذنِِه اْلُيْمََن، َوأَقَاَم يف أُذُنِهِ َعَلْيِه َوسَ 
َبِغي َأْن يَ ت ََوىلَّ َذِلَك ِمْنهُ َمْن يُ ْرَجى   ، قَاَل: " َوالثَّانَِيةُ َأْن َُيَنَِّكهُ بَِتْمٍر، فَِإْن مَلْ يَِْد فَِبُحْلوٍ ْيِن اإْلِْسنَاَدْيِن َضْعفٌ ذَ يف هَ  ُيْشِبُهُه، َويَ ن ْ

 َخرْيُهُ َوبَ رََكتُهُ " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َلٍد، أان أَبُو َحْفٍص َساملُ ، أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ان ََيََْي ْبُن َجْعَفٍر، أان الضَّحَّاُك ْبُن خمَْ و احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ بُ َوَأْخرَباََن أَ   -  8259
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ى نَّ النَِّبَّ َصلَّ ْبُن َْتِيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، أَ  قَاَل: " ِإنَّ اْلي َُهوَد تَ ُعق  َعِن اْلُغاَلِم، اَّللَّ

ِلَد ِبِه وُ ُر رَْأِسِه الَِّذي  قَاَل: َوالرَّاِبَعةُ َأْن ََيِْلَق َعِقيَقَتهُ َوُهَو َشعَ   فَ ُعق وا َعِن اْلُغاَلِم َشاَتنْيِ، َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاًة،  َواَل تَ ُعقَّ َعِن اجْلَارِيَِة،
 " 

 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ
 

حْلََسِن الطََّرائِِفي ، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان اْلَقْعَنِب ، ِفيَما قَ َرأَ َعَلى َماِلٍك، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو ا  -  8262
،  َعْن َجْعَفِر ْبِن حمَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشَعَر حَ ْن أَبِيِه، أَنَّهُ قَاَل:  عَ مَِّد ْبِن َعِليٍّ بِْنُت َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسٍن، َوُحَسنْيٍ،  َوزََنْت فَاِطَمةُ 

َقْت ِبَوْزِن َذِلَك ِفضًَّة، قَاَل: َواْْلَاِمَسةُ َأْن ُيَسِميَ   هُ َكَما " َوزَيْ َنٍب، َوأَمِّ ُكْلثُوَم، فَ َتَصدَّ
 . حسن لكنه مرسل: إسناده قق # قال المح

 

، أان أَبُو  -  8268 ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب ََهاِن ، ان أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسي 
، لَْيَس اِبحْلَرَّاِنِّ َماتَ يَل، قَاَل: قَاَل يل َأمحَْ اعِ حُمَمَُّد ْبُن ِإَسَْ ُسَلْيَماَن ْبِن فَاِرٍس، ان   َسَنَة َأْرَبٍع   ُد ْبُن احْلَاِرِث، ان أَبُو قَ تَاَدَة الشَّاِمي 

ُ َعلَ َوِستِّنَي َوِماَئٍة، ان َعْبُد هللِا ْبُن َجَراٍد، قَاَل: َصِحَبِِن رَُجٌل ِمْن ُمْؤَتَة فَأََتى النَِّبَّ  ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل ِه َوَسلََّم َوَأاَن َمَعهُ يْ  َصلَّى اَّللَّ
قَ  اأْلََْسَاِء؟  َأْخرَيُ  َفَما  َمْولُوٌد،  ُوِلَد يل  َوََس وا هللِا،  الرَّمْحَِن،  َوَعْبُد  َعْبُد هللِا  ااِلْسُم  َونِْعَم  احْلَاِرُث َوَِهَّاٌم،  َأَْسَائُِكْم  َأْخرَيَ  ِإنَّ  اَل: " 
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َييِت "،اِء اْلَماَلِئَكِة "، قَاَل: َواِبَسَِْك؟ قَاَل: " َواِبَسِْي، َواَل َتْكت َُنوا بِ اِء َواَل َتَسمَّْوا أبََِسَْ يَ أبََِْسَاِء اأْلَْنبِ  قَاَل اْلُبَخاِري  يف َغرْيِ َهِذهِ    ُكن ْ
 َنهُ َكَما الّرَِوايَِة: يف ِإْسنَاِدِه نَظٌَر. قَاَل: َوالسَّاِدَسةُ َأْن ََيْتِ 

 : إسناده ضعيف جدا. قق # قال المح
 

، ان حُمَمَّ   -  8270 ، ان أَبُو أََنٍس،   ُد ْبُن ََيََْي ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ُسَلْيَماَن، ان َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
َثِِن أَبُو الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرجِ  اْبُن     َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َكاَن إِبْ َراِهيُم َأوََّل َمِن اْخَتَِتَ َوُهوَ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ةَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ َحدَّ

 ُم َمْوِضعٍ ِعْشرِيَن َوِماَئِة َسَنٍة، َواْخَتَِتَ اِبْلَقُدوِم، ُثَّ َعاَش بَ ْعَد َذِلَك ََثَاِننَي َسَنًة " َواْلَقُدوُم: اسْ 
اَلُم َوُهَو اْبنُ ( بلفظ  2370، م  3356حيحين )خ  ]هو في الص  قق: إسناده ضعيف.مح# قال ال  َثَماِنيَن  »اْخَتَتَن ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه السه

وِم«   [ َسَنًة ِبالَقدُّ
 

َسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ يٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمُ عِ َعْن ََيََْي ْبِن سَ   َوَقْد َرَواهُ أَبُو قَ تَاَدَة َعْبُد هللِا ْبُن َواِقٍد، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة،
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ َمْن رََأى الشَّْيبَ   النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َوَأوَُّل  َمْن َقصَّ الشَّاِرَب،  َوَأوَُّل  َأَضاَف الضَّْيَف،  َمْن  َأوَُّل  إِبْ َراِهيَم  ِإنَّ  ، قَاَل: " 

َقصَّ  َمْن  مَ   َوَأوَُّل  َوَأوَُّل  " اأْلَظَاِفَر،  َسَنٍة  َوِمائَِة  ِعْشرِيَن  اْبَن  ِبَقُدوِمِه  اْخَتَِتَ   ِن 
 

، ان أَبُو َعُروبََة، ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن َكِثرٍي، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ َأْخرَباََنهُ ا   - 8272  هُ رَ  ْبِن َواِقٍد َفذَكَ ْلَمالِيِِن ، أان اْبُن َعِديٍّ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

بَاِن ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو َبْكِر ْبنُ   -  8279  َأيِب َدارٍِم، ان َأمْحَُد ْبُن ُموَسى، ان َعِلي  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد الشَّي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَ ِن أَُميََّة، َعْن اَنِفعٍ بْ   ٍج، َعْن ِإَْسَاِعيلَ ثنا َمنَدٌل، َعِن اْبِن ُجَريْ  ى ِنْسَوةٍ ، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َدَخَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َهْكَن، فَ  ُكنَّ  ِثُكنَّ ِعْنَد َأْزَواِجِهنَّ ِإنَّهُ َأْحَظى إِلِانَ َمَن اأْلَْنَصاِر، فَ َقاَل: " اَي ِنَساَء اأْلَْنَصاِر، اْخَتِضُْبَ َعْمًسا، َواْخَتِفْضَن َواَل تَ ن ْ ، َوِإايَّ
 وَُكْفَر اْلُمن َعَِّمنَي "  

 َمنَدُل ْبُن َعِليٍّ َضِعيٌف، 
 المحقق: إسناده ضعيف. # قال 

 

َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَااَل: أان أَبُ   -  8282 الر وْذاَبِري ،  أَبُو َعِليٍّ  ْبِن يُوُسَف  بْ   و النَّْضِر حُمَمَّدُ َأْخرَباََن  اْلَفِقيُه، ان أَبُو ُن حُمَمَِّد 
، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن حَمَْمَوْيِه ْبِن ُمْسِلٍم، ثنا أَ  يِب، ان النَّْضُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َْيَسِكي ، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ

يَاِنُكْم  ِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن العَ   ٍر، َعْن ِعْكرَِمَة،ُمَهاجِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اف َْتُحوا َعَلى ِصب ْ َأوََّل َكِلَمٍة ِباَل إَِلَه ِإالَّ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
اَلِمِه اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، ُثَّ َعاَش أَْلَف َسَنٍة َلَه ِإالَّ هللاُ َوآِخَر كَ إِ وََّل َكاَلِمِه اَل  هللاُ، َوَلقِّنُوُهْم ِعْنَد اْلَمْوِت اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، فَِإنَّهُ َمْن َكاَن أَ 

 َواِحٍد " َمِْتٌ َغرِيٌب مَلْ َيْكتُ ْبهُ ِإالَّ هِبََذا اإْلِْسنَادِ َما ُسِئَل َعْن َذْنٍب 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ٍن اْلَقزَّاُز، ان بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب اأْلََصم ، ان أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن ِسنَا، ِإَجازًَة، ان أَبُو اْلعَ ظُ َعْبِد هللِا احْلَافِ أَنْ بََأِن أَبُو  - 8284
اْلَعاِص، ح، ْبِن  ْبِن َسِعيِد  َعْمرِو  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  أَي وُب  ان  ُرْسُتَم،  ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  أَبُو حمَُ   َعاِمُر  َأمحَْ َوَأْخرَباََن  ْبُن  احْلََسُن  ْبِن  مٍَّد  َد 

حُمَمٍَّد الضَّحَّاُك، ان َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان ُمْسِلٌم، َواْلَقَوارِيِري ، قَااَل: ان َعاِمُر ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِفَراٍس، ِِبَكََّة، ثنا َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " مَ ُموَسى اْلُقَرِشي ، َعْن    نُ اِمٍر، ان أَي وُب بْ ْبُن َأيِب عَ  ا َنََِل َواِلٌد َوَلًدا َُنْاًل  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 أَْفَضَل ِمْن َأَدٍب َحَسٍن " 
َع أَي وَب بْ َرَواهُ ِبْشُر ْبُن يُوُسَف، َعْن َعاِمِر ْبِن َأيِب َعامِ  َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، َفَصحَّ ِبَذِلَك ََسَاُع َعاِمٍر   ُموَسى ْبِن َعْمرِو ْبِن  نَ ٍر، َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِمْن أَي وَب، َرَواهُ اْلبُ   مَ َخارِي  يف التَّارِيِخ، َعْن ِبْشٍر، قَاَل: َومَلْ َيِصحَّ ََسَاُع َجدِِّه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف والحديث مرسل ده نا# قال المحقق: إس

 

ِعيَسى ْبِن َحسَّاٍن اْلَمَداِئِِن  يف َسَنِة اثْ ن ََتنْيِ   ، ان حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أان أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّمَّاكِ   -  8291
ُْم قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، َقْد َعِلْمنَا َحقَّ َة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَ يَّ  اْلَفْضِل ْبِن َعطِ َوَسْبِعنَي َوِمائَ َتنْيِ، ان حُمَمَُّد ْبنُ   اٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ

 "  اْلَواِلِد َعَلى اْلَوَلِد، َفَما َحق  اْلَوَلِد َعَلى اْلَواِلِد؟ قَاَل: " َأْن َُيِْسَن اَْسَُه، َوَُيِْسَن َأَدبَهُ 
َفرُِد ِبهِ َفْضِل ْبِن َعِطيََّة َضِعي لْ َوحُمَمَُّد ْبُن ا  ٌف ِِبَرٍَّة، اَل تَ ْفَرْح ِِبَا يَ ن ْ

 # قال المحقق: إسناده واه جدا. 
 

بَاِن ، أان َأمحَْ الشَّ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ   -  8297 ُد ْبُن ُعب َْيِد ْبِن  ي ْ
َثِِن قَ ْيٌس، َعْن لَْيٍث، َعْن َمَُ ِإسْ  ُ َعَلْيِه  َحاَق ْبِن ُمبَاَرٍك اْلَعطَّاُر، ان َأيِب، َحدَّ اِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

بَ   َمْرَأَة اْلِمْغَزَل "  الْ اَحَة َوالرَّْمَي، وَ َوَسلََّم: " َعلُِّموا أَبْ نَاءَُكُم السِّ
 ب َْيٌد اْلَعطَّاُر ُمْنَكُر احْلَِديثِ عُ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد السَّرَّاُج، أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن عُ َوحَ   -  8298 ، ان ُعْثَماُن  ي  ْبُدوٍس الطََّرائِفِ دَّ
، َعْن َأيِب ُسَلْيَماَن َمْوىَل َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب رَاِفٍع،    ، ان زَْيُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه، ان بَِقيَُّة، َعْن ِعيَسى ْبِن إِبْ َراِهيَم، َعنِ ْبُن َسِعيدٍ  الز ْهِريِّ

نَا َحقٌّ  قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، أَلِْلوَ  بَ   َحقِّنَا َعَلْيِهْم؟ قَاَل:كَ َلِد َعَلي ْ اَحةَ  " نَ َعْم، َحق  اْلَوَلِد َعَلى اْلَواِلِد َأْن يُ َعلَِّمهُ اْلِكتَابََة َوالسِّ
 َوالرَّْمَي، َوَأْن يُ َؤدِّبَهُ طَيِّبًا " 

 ِعيَسى ْبُن ِإبْ َراِهيَم َهَذا يَ ْرِوي َما اَل يُ تَابَُع َعَلْيهِ 
 ا. لمحقق: إسناده ضعيف جد# قال ا

 

اُد   ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان ِإْسَحاُق ْبُن احلَْ َأْخرَباََن َعِلي    -  8299 َسِن احْلَْريِب ، ان ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، ان َشدَّ
، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ُوِلَد لَهُ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسو   َأيِب َسِعيٍد، َواْبنِ ْبُن َسِعيٍد َعْن اجْلَُرْيِريِّ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا ِإَْثُهُ َوَلٌد فَ ْلُيْحِسِن   َعَلى أَبِيِه " اَْسَهُ َوَأَدبَُه، فَِإَذا بَ َلَغ فَ ْليُ َزوِّْجهُ فَِإْن بَ َلَغ َومَلْ يُ َزوِّْجهُ فََأَصاَب ِإَْثًا، فَِإَّنَّ
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 لمحقق: إسناده ال بأس به. ا # قال
 

ُعب َْيدٍ   -  8300 ْبُن  َأمْحَُد  أان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ْبُن  َأْخرَباََن  اْلَمِلِك  َعْبُد  ان  الن  ْعَماِن،  ْبُن  َعْبُد الصََّمِد  ثنا  َْتْتَاٌم،  ، ان 
َبَة، َعْن َعاِئَشَة،    نِ ُمْصَعِب بْ   ، َعنْ ُحَسنْيٍ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َحق  اْلَوَلِد َشي ْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 اِلِدِه َأْن َُيِْسَن اَْسَُه، َوَُيِْسَن ِمْن َمْرَضِعِه، َوَُيِْسَن َأَدبَهُ " َعَلى وَ 
 ِفيِه َضْعفٌ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا أَ   -  8302 ، أان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْبُدوٍس، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان  و َعْبِد الرَّمْحَِن الس  بُ َحدَّ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن  َلِمي 
، َعْن ُعَمَر بْ   ، َعِن اْلُمَجاِشعِ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرمَيَ اْلَغسَّاِن    الدَِّمْشِقي ، ان ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، أان ِن اْْلَطَّاِب، َعْن َرُسوِل هللِا اأْلَْزِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمكْ   َذِلَك َعَلْيِه تُوٌب يف الت َّْورَاِة: َمْن بَ َلَغْت لَهُ ابْ َنٌة اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َسَنًة فَ َلْم يُ َزوِّْجَها فَ رَِكَبْت ِإَْثًا فَِإُثُْ َصلَّى اَّللَّ
 " 

 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 
 

أَنْ بَأَنِيهِ   -  8303 ِفيَما  َوُهَو  َأيِب َعْبِد هللِا،  احْلَاِكِم  َأْصِل َوقَ َرْأُت ِِبَطِّ  ِِبَْرَو ِمْن  ْبِن َعْبَداَن الصَّرْييف ،  ْبُن حُمَمَِّد  َبْكُر  ِإَجازًَة، ان   
 اٍش، ان مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن أََنِس ْبنِ ِدي ، ان َخاِلُد ْبُن ِخدَ ثَ  ْبِن َسْعٍد اْلَمرْ ِكتَاِبِه، ان َأمْحَُد ْبُن ِبْشرِ 

بَ لَ  َمْن  َمْكُتوٌب:  الت َّْورَاِة  يَ ُقوُل: " يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  قَاَل: َسَِ اثْ َنيَتْ َماِلٍك،  ابْ ن َُتهُ  فَ َلْم َغِت  َسَنًة  َعْشَرَة   
 َزوِّْجَها فََأَصاَبْت ِإَْثًا فَِإُْثُ َذِلَك َعَلْيِه " ي ُ 

َماُم َأمْحَُد: ِإَّنََّ قَاَل احْلَاِكُم: َهَذا   اِد اأْلَوَِّل، نَ ا يَ ْرِويِه اِبإْلِسْ َوَجْدتُهُ يف َأْصِل ِكتَابِِه، َوَهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيٌح َواْلَمِْتُ َشاذ  ِِبَرٍَّة. قَاَل اإْلِ
 َذا اإْلِْسنَاِد ُمْنَكرٌ َوُهَو هبَِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َداَن، أان أَبُو ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، ح، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعبْ َأْخرَباََن َعِلي  بْ   -  8311
، قَااَل: ان حُمَمَّ ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسكَ   رِ َبكْ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصارِي ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ِري ، ان أَبُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الس وِسي 

َهاَن، َعْن   َثِِن أَبُو الز برَْيِ، َعْن ُعَمَر ْبِن نَ ب ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َكاَنْت َلهُ َثاَلُث بَ نَاٍت  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َحدَّ
؟ قَاَل: "  وَل هللِا، َواثْ ن ََتنْيِ زَاَد يف رَِوايَِة حُمَمَِّد ْبِن يُوُنَس: فَ َقاَل رَُجٌل: اَي َرسُ   َوائِِهنَّ، َوَعَلى َضرَّائِِهنَّ َدَخَل اجْلَنََّة "َفَصرَبَ َعَلى أَلْ 

 ، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َوَواِحَدًة؟ قَاَل: " َوَواِحَدًة " َواثْ ن ََتنْيِ " 
 ه ضعيف. # قال المحقق: إسناد
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احْلََسُن    -  8312 ان  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ُعثْ َأْخرَباََن  ان  ُمْكَرٍم،  أان مَ ْبُن  ُعَمَر،  ْبُن  اُن 
اٍد َأيِب َعمَّاٍر، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ َنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َكاَن َلهُ َثاَلُث بَ نَاٍت يُ ْنِفُق اٌس، َعْن َشدَّ لَّى اَّللَّ

 َن النَّاِر " مِ ُكنَّ َلهُ ِحَجااًب   َعَلْيِهنَّ َحّتَّ َيُِبَّ َأْو مَيُِْتَ 
 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:

 

، ان زَْيُد  َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيُه، أان  -  8313 اُء، ان َعِلي  ْبُن اْلَمِديِِنِّ  أَبُو َسْهٍل اإْلِْسَفَرايِِن ، ان أَبُو َجْعَفٍر احْلَذَّ
اٌد أَبُو َعمَّ  ٍم،هْ  الن َّهَّاُس ْبُن ق َ ْبُن زُرَْيٍع، ان ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ان َشدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: اٍر، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ

ِت اْمَرأٌَة: اَي َرُسوَل هللِا،  ااًب ِمَن النَّاِر " فَ َقالَ جَ ِإالَّ ُكنَّ لَهُ حِ   " َما ِمْن َعْبٍد َيُكوُن لَهُ َثاَلُث بَ نَاٍت فَ يُ ْنِفُق َعَلْيِهنَّ َحّتَّ َيُِبَّ أَْو مَيُِْتَ 
 َواثْ ن َتَاِن؟ قَاَل: " َواثْ ن َتَاِن " 

 ق: إسناده ضعيف. # قال المحق
 

 َمْعَمٌر، َعِن ، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، انورٍ َأمْحَُد ْبُن َمْنصُ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِبْشَراَن، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ان  -  8315
َعَلْيِه َوسَ   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  اْلُمْنَكِدِر،  َوَأَواُهنَّ َوَرمِحَُهنَّ َدَخَل اْبِن  َأَخَواٍت َفَكفَُّهنَّ  َأْو  بَ نَاٍت  َثاَلُث  َلهُ  َمْن َكاَنْت  لََّم قَاَل: " 

ُْم َلْو قَالُوا: َأْو َواِحَدًة قَاَل: أَْو َوااِن؟ قَاَل: " َأِو اثْ ن َتَاتَ ، قَالُوا: َأِو اثْ ن َ اجْلَنََّة "  ِحَدًة.  ِن "، قَاَل: َحّتَّ ظَن َنَّا َأنَّ
 َهَذا ُمْرَسٌل  

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
 

ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، أان عَ   - 8316 ُف، بِن َْيَسابُورَ   ىْبُد هللِا ْبُن ُموسَ َحدَّ ، ان َسْهُل ْبُن َعمَّاٍر اْلَعَتِكي  أَبُو ََيََْي، ان ُعَمُر اْلَعالَّ
ِد هللِا بْ ، َعْن َجاِبِر ْبِن عَ ْبِن َرزِيٍن، ان ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َحدََّثِِن َعِلي  ْبُن زَْيٍد، َعْن ُجْدَعاَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ْبُن َعْبِد هللِا  
  ، َمْن َكاَنتْ اأْلَْنَصاِريِّ  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل  قَاَل:  َعَلْيِهنَّ  أَنَّهُ  َويُ ْنِفُق  َويَ ْرمَحُُهنَّ،  َيُكف ُهنَّ،  بَ نَاٍت  َثاَلُث  لَهُ   

اجْلَنَّةُ "، قَاَل: فَ نَاَدى رَ  قَاَل: " نَ َعْم " َحّتَّ ظَنَّ النَّاُس َلْو قَاَل ابْ َنٌة َواِحَدٌة؟ َرُسوُل، أَِو ابْ ن َتَاِن؟    ُجٌل ِمَن النَّاِس: ايَ َوَجَبْت لَهُ 
 ْم، َلَقاَل: نَ عَ 

ُ   نِ ِبٍت، َعْن أََنٍس، عَ فَ َرَوى ِفيِه، َعْن مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد، َعْن َثَ   ََتبَ َعهُ ُهَشْيٌم، َوَسِعيُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد،  َعَلْيِه النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
النَِّبِّ  َعِن  ََثِبٍت،  َعْن  َعْنهُ  َواْلَمْحُفوُظ:  َمْوُصواًل،  َأْو    َوَسلََّم  أََنٍس  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  َعْنُه،  َوِقيَل:  ُمْرَساًل.  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َصلَّى اَّللَّ

 َعْن َعاِئَشَة، َوُهَو أَْيًضا ُمْرَسٌل َبنْيَ ََثِبٍت َوَعاِئَشةَ  ُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت،بْ  َك َوَرَواهُ مَحَّادُ َغرْيِِه، َوِقيَل َغرْيُ َذلِ 
 سناده ضعيف جدا. # قال المحقق: إ

 

ان ُموَسى ْبُن  ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطي ، نُ ي ، ان حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو اْلَبْخرتَِ  - 8321
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَْسَاِعيَل احْلُبُِلي ، ان َهاِشُم ْبُن ُصب َْيٍح، َعِن اْبِن ُجرَ  ْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِعزٌّ "   ٍت ِإالَّ َأْصَبَح ِفيِهمْ يْ  ذََكٌر يف َأْهِل ب َ َما ُوِلَد َمْولُودٌ 
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ْن َحِديِث َهاِشِم ْبِن ُصب َْيٍح. َهَكَذا َأْخَرْجُتهُ ِلُشْهَرتِِه ِفيَما َبنْيَ النَّاِس، َوُهَو ِإالَّ مِ   -ِعْلِمي    -مَلْ َيُكْن َهَكَذا يف ِكتَايِب، َومَلْ َأْكتُ ْبهُ  
 َكَذا يف ِكتَايِب، َوَقدْ هَ  َكٌر، َوهللاُ َأْعَلُم،نْ ِعْلِم اِبحْلَِديِث مُ ِفيَما َبنْيَ َأْهِل الْ 

 . مستور هفي # قال المحقق: إسناده 
 

  ى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، و احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان اْبُن َأيِب َقمَّاٍش، ان ُموسَ َأْخرَباََن أَبُ   -  8322
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َهاِشُم ْبُن ُصب َْيٍح، عَ ان ُ َعَلْيِه ْن َأيِب أََنٍس اْلَمكِّيِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُمْسَنِد اْبِن َعبَّاٍس، َوزَاَد يف ِإْسنَاِدِه، َعْن َأيِب " َهَكَذا َأْخرَباََن يف   نْ يِهْم ِعزٌّ مَلْ َيكُ َوَسلََّم: " َما ُوِلَد يف َأْهِل بَ ْيٍت ُغاَلٌم ِإالَّ َوَأْصَبَح فِ 
، وَ  اْلَمكِّيِّ أَبُو ِعْمَراَن احلُْ أََنٍس  ِإْسنَاِدِه: ان  قَاَل يف  أَنَّهُ  َغرْيَ  اْبُن ُعَمَر،  اْبِن ُعَمَر، َوقَاَل  ُمْسَنِد  َوُهَو ُموسَ َأْخرَباَْنهُ يف  ْبُن   ىبُِلي  

رْيَ أَنَّهُ يف رَِوايَِة حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى ْبِن َأيِب َقمَّاٍش، َعْن ِديُث َعِن اْبِن ُعَمَر، َكَما َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطي ، غَ ِإَْسَاِعيَل، فَاحلَْ 
 بَاِد هللاِ عِ ْن ُهَو ِمْن َبنْيِ َأيِب أََنٍس اْلَمكِّيِّ زاَِيَدٌة اَل َأْدِري مَ 

 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ
 

بْ   -  8327 َأمْحََد  أَبُو  أان  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َعْبُد هللِا  ان  ْبُن َكاِسٍب،  يَ ْعُقوُب  ان   ، َمْهِديٍّ ْبُن  اْلَقاِسُم  ان   ، َعِديٍّ ُن 
، َعْن أََنسٍ ُمَعاٍذ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الز   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء ُبَِنٌّ َلُه، " فََأخَ َأنَّ رَُجاًل َكاَن َجاِلسً ،  ْهِريِّ َذهُ فَ َقب ََّلهُ ا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ن َُهَما " َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَ النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ  َوَأْجَلَسهُ يف َحْجرِِه، ُثَّ َجاَءْت بُ ن َيٌَّة َلُه، فََأَخَذَها َوَأْجَلَسَها ِإىَل َجْنِبِه، فَ َقالَ   َما َعَدَلْت بَ ي ْ
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 

 

أان  ،  َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ   اَن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، أانَأْخربََ   -  8328
ْبُن َسِعي  َعَلْيِه َوسَ َعْبُد هللِا   ُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأيِب ِهْنٍد، َعِن أَبِيِه،  ْبِن  ُنَّ اْلُمْؤِنَساُت ِد  اْلب َنَاَت، فَِإنَّ لََّم قَاَل: " اَل ُتْكرُِهوا 

 اْلُمَجمِّاَلُت " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 
 . لرسحسن لكنه مقق: إسناده # قال المح

 

ِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، ان اَنِفُع ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم، ان ُمسْ َأْخرَباََن َعلِ  - 8329
قَ  الز َبرْيِ،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ََثِبٍت،  هللاِ ْبُن  َرُسوُل  قَاَل  وَ اَل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اْلُمَجهَِّزاُت    ُنَّ  فَِإنَّ اْلب َنَاَت،  ُتْكرُِهوا  اَل   " َسلََّم: 

َرًة يف اْلِعبَادَ اْلُمْؤِنَساُت  َها"، قَاَل: َويُ َعلُِّم َأْهَلهُ َما َعَسى اَل تَ ْعَلُمهُ ِمْن َأْحَكاِم اْلِعْشَرِة، َوِإْن رَآَها ُمَقصِّ َلى َما ََتُْرُج  عَ   ِة مَحََلَها ِمن ْ
َها َما جَتَْهلُهُ َأْو َأِذَن َْلَا يف ِإت ْ   ِبِه ِمنْ  ُرَها َذِلَك، قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: }اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا  َحدِّ الت َّْقِصرِي، َوَبصََّرَها ِمن ْ يَاِن َمْن يُ َبصِّ

 [ 6ا{ ]التحرمي: أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرً 
 لمحقق: إسناده فيه مستور. ا # قال
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اْلَعْنرَبِي    -  8331 زََكرايَّ  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْن َأْخرَباََن  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  أان  ِإْسَحاُق،  ان  السَّاَلِم،  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ، ان 
، َعْن َعِليِّ  َأيِب طَاِلٍب يف   َمْنُصوٍر، َعْن رِْبِعيٍّ َوَأْهِليُكْم اَنرًا{ ]التحرمي:  قَ ْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: }قُ   ْبِن  [ قَاَل: " َعلُِّموا 6وا أَنْ ُفَسُكْم 

 َوَأْهِليُكُم اْْلرَْيَ "   أَنْ ُفَسُكمْ 
 # قال المحقق: إسناده جيد. 

 

ُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، أان َعِلي  ْبُن ماِت اْلُكويف ، ان َأمحَْ   نُ أَبُو احْلَُسنْيِ بْ  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان  - 8337
هِبِْم رَُجٌل فَ َعِجبُوا ِمْن َخْلِقِه، فَ َقالُوا:َحِكيٍم، ان َشرِيٌك، َعِن ا اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َمرَّ  ، َعِن  اْلَعْبِديِّ َمْغَراَء  َلْو َكاَن    أْلَْعَمِش، َعْن 

َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبُوُه، فَ َقاَل النَّ ِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ  سَ   َهَذا يف   ُ َيْسَعى  فَأَتَ ُوا النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن َكاَن   ُ ِب  َصلَّى اَّللَّ
َيًة عَ ، َوِإْن َكاَن َيسْ َعَلى أَبَ َوْيِن َشْيَخنْيِ َكِبريَْيِن فَ ُهَو يف َسِبيِل هللاِ  فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا، َوِإْن َكاَن َيْسَعى َعَلى نَ ْفِسِه ى َعَلى َوَلِدِه ِصب ْ

  َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ " لِي َُعفََّها فَ ُهَو يف 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْسَقاِطي ، ان َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس،   لصَّفَّاُر، ان اْلَعبَّاسُ ا  مْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان أَ   -  8338
َنَما ََنُْن َُمَْتِمُعوَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ان راََبُح ْبُن َعْمرٍو،   ْذ  إِ    َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن أَي وَب، َعْن حُمَمٍَّد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: بَ ي ْ

ثَنِ  ِمْن  َجعَ طََلَع َشابٌّ  الشَّاب   َهَذا  َلْو َكاَن  قُ ْلنَا:  أِبَْبَصاراَِن،  رَأَيْ نَاهُ  فَ َلمَّا  َوَجلَّ؟  يٍَّة،  َعزَّ  هللِا  َسِبيِل  يف  َوقُ وَّتَهُ  َوَنَشاطَهُ  َشبَابَهُ  َل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِإالَّ َمْن قُِتَل؟ َمْن َسَعى َعَلى َواِلَدْيِه َفِفي َسِبيِل هللِا، َوَمْن " َوَما يف َسِبيِل هللِا    : َمَقالَت َنَا فَ َقالَ َفَسِمَع النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

قَاَل:  َسَعى   َوأُرَاهُ  يَ ُعف َها َفِفي َسِبيِل هللِا "، قَاَل:  نَ ْفِسِه  َوَمْن َسَعى َعَلى  ي ُ َعَلى ِعيَاِلِه َفِفي َسِبيِل هللِا،  َواِلَدْيِه  ِنيُهَما،  غْ " َعَلى 
  يُ ْغِنيِهْم " َوَعَلى ِعيَاِلهِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َعْبِد الرَّمحَْ   -  8339 أَبُو  َثِِن  َأْخرَباََن  ُعب َْيٍد، َحدَّ َأيِب  َعْن  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  َعِلي   اْلَكارِِزي ، أان  احْلََسِن  أَبُو  أان  اْبُن  ِن الس َلِمي ، 
ُ َعَلْيِه   ، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر، رَفَ َعُه، َأنَّ رَُجاًل َكاَن ََيُْدُمهُ يف َسَفٍر،اِلٍد، َعْن َأيِب ِقاَلبَةَ خَ   ُعَليََّة، َعنْ  فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َيٌة ِصغَارٌ َوَسلََّم: " َهْل يف َأْهِلَك ِمْن َكاِهٍل "؟ فَ َقاَل: اَل، َما ُهْم إِ   ْد "  قَاَل: " َفِفيِهْم َفَجاهِ  ،الَّ ِصب ْ
 َو ِمَن اْلَكْهلِ قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: قَ ْولُُه: ِمْن َكاِهٍل: يَ ْعِِن َمْن َأَسنَّ بِِه، َوهُ 

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   - 8342 مَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َحدََّثِِن يٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان حمَُ بِ ، ان يُوُنُس ْبُن حَ َوَحدَّ
أَُميََّة ا ْبِن  ْبُن َعْمرِو  ْعِت َرُسوَل هللِا َصلَّى  َعْبُد هللِا  َأَسَِ َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة، فَ َقاَل َْلَا: َنَشْدُتِك هللاَ  أَنَّهُ  أَبِيِه،  ُ لضَّْمِري ، َعِن  اَّللَّ

 نَ َعمْ   ُتُموُهنَّ ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو َلُكْم َصَدَقةٌ "؟ قَاَلِت: اللُهمَّ نَ َعْم، اللُهمَّ َم يَ ُقوُل: " َما َأْعطَي ْ لَّ َعَلْيِه َوسَ 
 ضعيف والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
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الرَّمْحَِن الس َلِمي  ِمْن َأْصِلِه، َوأَبُو  َقاِضي، َوان أَبُو َعْبِد  الْ ، َوأَبُو زََكرايَّ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي   -  8346
َثِِن َأيِب، عَ َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا  ِن اللَّْيِث ْبِن  : أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان ُعب َْيُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َكِثرِي ْبِن ُعَفرْيٍ، َحدَّ

ْعُت َأاَب ُهَريْ َرةَ  ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن يَزِيَد ْبِن ِعيَاِض ْبِن ُجْعُدبََة، أَنَّهُ َسَِ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ دٍ َسعْ  َع اْبَن السَّبَّاِق، يَ ُقوُل: َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  لِِنَسائِِه َولِب َنَاتِِه "  َخرْيُُكْم َخرْيُُكمْ  يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َن، ان أَبُو َبْكِر ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِري ، ان ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن اْلُمْنِذِر احْلِْمِصي ، ان َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدا  -  8352
، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد   ْبِن اْلُمْنِذِر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبحٍ ُن َمِليٍح، َعْن َأْرطََأةَ بْ   ْيٍس، ان اجْلَرَّاحُ زَْيُد ْبُن ق َ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَاَل: " النَِّساءُ َعَلى َثاَل  َضُع، َوِصْنٍف َكاْلَعرِّ َوُهَو  َكاْلِوَعاِء حَتِْمُل َوتَ فٍ ثَِة َأْصنَاٍف: ِصنْ هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ِعنُي َزْوَجَها َعَلى ِإميَانِِه َخرْيٌ َلهُ ِمَن اْلَكْنِز " اجْلََرُب، َوُضَعٌف َوُدوٌد َولُوٌد ُمْسِلَمٌة تُ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن    -  8353 َعْبَداَأْخرَباََن َعِلي   ْبِن  ْبُن حمَْ نَ َأمْحََد  َبْكِر  أَبُو  ْبُن َعمَّاٍر، ان، أان  اْلَقاَلِنِسي ، ان ِهَشاُم  ْبُن حُمَمٍَّد   َمَوْيِه، ان َجْعَفُر 
ثٌَة اَل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَل    هللِا َصلَّى اَّللَُّ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ان زَُهرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسولُ 

اآْلِبقُ  اْلَعْبُد  َحَسَنٌة:  َْلُْم  َتْصَعُد  َواَل  َْلُْم َصاَلٌة،  َها تُ ْقَبُل  َعَلي ْ السَّاِخُط  َواْلَمْرَأةُ  أَْيِديِهْم،  يف  َيَدهُ  فَ َيَضَع  َمَوالِيِه  ِإىَل  يَ ْرِجَع   َحّتَّ 
 "   َراُن َحّتَّ َيْصُحوَ َزْوُجَها، َوالسَّكْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن ُعب َيْ   -  8354 َأمْحَُد  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان  ْبُن  ْبُن َأْخرَباََن َعِلي   ْبُن َعْبِد هللِا، ان ِهَشاُم  ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، ان َعِلي   ٍد، ان 
ْبُن فَ يَّا ْبنِ يُوُسَف، َأْخرَبَِن قَاِسُم  ِد  َع اْبَن َعبَّاٍس، قَاَل:  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُجنْ   ٍض، َعْن َخالَّ اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ َسَِ ْبِن  َدَة، َعْن َسِعيِد 

  اْمَرأٌَة: اَي َرُسوَل هللِا، َما َجَزاءُ َغْزَوِة اْلَمْرأَِة؟ قَاَل: " طَاَعةُ الزَّْوِج، َواْعرِتَاٌف حِبَقِِّه " قَاَلتِ 
 . ل المحقق: إسناده ضعيف# قا

 

 احْلُْلَواِن ، ان حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ان َخَلُف ْبُن   ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان َأمْحَُد ْبُن ََيََْي َأْخرَباََن َعِلي    -  8358
َثِِن رَُجٌل، َعْن َأيِب َهاِشٍم الر َحايف   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّ  نِ ، َعْن َسِعيِد بْ َخِليَفَة، َحدَّ اٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُأْخرِبُ  َأاَل  دِّ "  اجْلَنَِّة، َوالصِّ النَِّب  يف  بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: "  اجْلَنَِّة "؟ قَالُوا:  َأْهِل  ِمْن  ِبرَِجاِلُكْم  اجْلَنَِّة،ُكْم  الشَِّهيُد يف وَ   يُق يف 
ورُهُ يف هللِا يف اجْلَنَِّة، َوِنَساؤُُكْم ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة اْلَوُدوُد اْلَعُؤوُد َعَلى َواْلَمْولُوُد يف اجْلَنَِّة، َورَُجٌل زَاَر َأَخاهُ يف اَنِحَيِة اْلِمْصِر يَ زُ   اجْلَنَِّة،

غَ  ِإَذا  الَّيِت  َحّتَّ  َزْوِجَها،  َجاَءْت  ُثَّ تَ ِضَب  يَِدِه،  يف  َيَدَها  " َضَع  تَ ْرَضى  َحّتَّ  َغْمًضا  َأُذوُق  اَل  تَ ُقوُل:    
 

ِعيُد ْبُن يَزِيَد،  نْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ان َعِلي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب نُ َعْيٍم، ان سَ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ   -  8359
 ِعيٌف ِِبَرَّةٍ أَبُو َهاِشٍم، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاُه، ِإالَّ َأنَّ َهَذا ِإْسنَاٌد ضَ  َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد، ان  نْ عَ 
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ن َْيِِن ، ان َعِلي  ْبُن ََثِبٍت الدَّهَّاُن، ان مَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ احلُْ رٍو الرَّزَّاُز، ان حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا اْلُغَضائِرِي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعمْ   - 8360
َع زَْيَد ْبَن ََثِبٍت، يَ ْعِِن َأنَّ النَِّبَّ صَ َمْنُصوُر ْبُن َأيِب اأْلَْسوَ  َثِِن َمْن، َسَِ ُ َعَلْيهِ ِد، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُصب َْيٍح، َحدَّ   لَّى اَّللَّ

 و اْلَمْرأَةُ َزْوَجَها " " فَِإّنِ أَبْ َغُض َأْن َتُكوَن اْلَمْرأَةُ َتْشُكو َزْوَجَها "، َوقَاَل: " َتْشكُ  َسلََّم قَاَل اِلبْ َنِتِه:وَ 
 # قال المحقق: إسناده فيه جهالة. 

 

 َعْبِد اجْلَبَّاِر، ان يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن اْبُن يَ ْعُقوَب، ان َأمْحَُد ْبنُ   نُ َعبَّاِس حُمَمَُّد بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو الْ   -  8362
َثِِن عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اِلْمَرَأِة ُعْثَماَن: " أَ ِإْسَحاَق، َحدَّ اَل اْمَرَأةَ   ْي بُ ن َيَُّة، ِإنَّهُ ْمُرو ْبُن ُعب َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ملَْ  ِمْن    ِلَرُجٍل  تَ ْنِقَل  َأْن  َأَمَرَها  َوِإْن  يف َوْجِهِه،  َوَذمَّْتهُ  يَ ْهَوى،  َما  َجَبٍل َتَِْت  ِإىَل  َأمْحََر  َجَبٍل  ِمْن  َأْو  َأمْحََر،  َجَبٍل  ِإىَل  َأْسَوَد  َجَبٍل 
 َأْسَوَد، فَاْسَتْصِلِحي َزْوَجِك " 

 ضعيف مرسل حقق: إسناده # قال الم
 

ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج، بِب َْغَداَد، ان    ْبنُ   ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ان أَبُو ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  8367
، َعْن َمنْ ََيََْي ْبُن ََيََْي، أان َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُسْفيَاَن ا ْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل وٍر، َعْن ِإبْ َراِهيَم، عَ صُ لث َّْوِريِّ

ُ َعَلْيهِ    َوَسلََّم: " طََلُب َكْسِب احْلاََلِل فَرِيَضٌة بَ ْعَد اْلَفرِيَضِة "  هللِا َصلَّى اَّللَّ
، َوبَ َلَغِِن َعْن  ث َّ ْبُن َكِثرٍي، َعِن القَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: تَ َفرََّد ِبِه َعبَّاُد   ئًا  ْوِريِّ َقط  حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي أَنَّهُ قَاَل: مَلْ َأْكَرْه لَِيْحََي ْبِن ََيََْي َشي ْ

 َغرْيَ رَِوايَِة َهَذا احْلَِديثِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، ان ََيََْي ْبُن ََيََْي،    ْبُن َمطٍَر،قَااَل: أان أَبُو َعْمرِو    ،و َبْكٍر اْلَفاِرِسي  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُ   -  8368 ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
، قُ ْلَن: اَي  مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ اْلُمَسيَِّب اْلَكْلِب ، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: ِجْئَن النَِّساءُ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  أان َرْوُح ْبنُ 
 نُْدِرُك ِبِه َعَمَل اْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيِل هللِا؟ قَاَل: قَاَل ، َذَهَب الّرَِجاُل اِبْلَفْضِل اِبجْلَِهاِد يف َسِبيِل هللِا، أََفَما لَنَا َعَملٌ َرُسوَل هللاِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مِ   اْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيِل هللِا "    بَ ْيِتَها ُتْدرُِك َعَملَ يف ْهَنةُ ِإْحَداُكنَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 تَ َفرََّد بِِه َرْوٌح َهَذا 

 اده ضعيف جدا. # قال المحقق: إسن
 

اِس حُمَمَُّد ، قَالُوا: أان أَبُو اْلَعبَّ ياْلَقاضِ   ُن احْلََسنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر بْ   -  8369
َثُكْم أَبُو َسِعيٍد السَّاِحلي  َوُهَو َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد، ان ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْلَعبَّاِس ْبِن اْلَولِيِد َوأَ  اَن َأَْسَُع، ِقيَل َلُكْم: َحدَّ

ُ َعَليْ ْنِت يَزِيَد اأْلَْنَصارِيَّ بِ ْيٍد، َعْن َأَْسَاَء  ُمْسِلُم ْبُن ُعب َ  َا أََتِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم َوُهَو َبنْيَ َأْصَحاِبِه،  ِة ِمْن َبِِن َعْبِد اأْلَْشَهِل، َأنَّ
 اْمَرأٍَة َكائَِنٍة يف َشْرٍق َواَل َغْرٍب َأَما ِإنَّهُ َما ِمنِ  -اءُ دَ نَ ْفِسي َلَك اْلفِ  -  فَ َقاَلْت: أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي، ِإّنِ َواِفَدةُ النَِّساِء إِلَْيَك، َواْعَلمْ 
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َعْت ِِبَْخَرِجي َهَذا َأْو مَلْ   ِبِِاَلِهَك الَِّذي َتْسَمْع ِإالَّ َوِهَي َعَلى ِمْثِل رَْأِيي، ِإنَّ هللاَ بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ ِإىَل الّرَِجاِل َوالنَِّساِء فَآَمنَّا ِبَك وَ َسَِ
َمْعَشرَ أَ  َوِإانَّ  َشَهَواِتكُ   ْرَسَلَك،  َوَمْقَضى  بُ ُيوِتُكْم،  قَ َواِعُد  َمْقُصورَاٌت،  حَمُْصورَاٌت  َمَعاِشَر  النَِّساِء  َوِإنَُّكْم  أَْواَلدُِكْم،  َوَحاِماَلُت  ْم، 

نَا اِبجْلُُمَعِة َواجْلََماَعاِت، َوِعيَ  ْلُتْم َعَلي ْ ، َوأَْفَضُل ِمْن َذِلَك اجْلَِهاُد يف  ُهوِد اجْلَنَائِِز، َواحلَْ شُ اَدِة اْلَمْرَضى، وَ الّرَِجاِل ُفضِّ جِّ بَ ْعَد احْلَجِّ
ا َوِإنَّ  هللِا،  أَ َسِبيِل  َلُكْم  َوَغَزْلنَا  أَْمَواَلُكْم،  َلُكْم  َحِفْظنَا  َوُمَراِبطًا  ُمْعَتِمًرا  َأْو  َحاجًّا  ُأْخرَِج  ِإَذا  ِمْنُكْم  نَ لرَُّجَل  َورَب َّي ْ َلُكْم   اثْ َوااًب، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأْصَحاِبِه بَِوْجِهِه ُكلِِّه، ُثَّ قَاَل: "  ا ُنَشارُِكُكْم يف اأْلَْجِر اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: فَاْلت ََفَت النَِّب  َصلَّ َأْواَلدَُكْم، َفمَ  ى اَّللَّ
ْعُتْم َمَقالََة اْمرََأٍة َقط   ِإىَل   ِمْن َهِذِه؟ " فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، َما ظَن َنَّا َأنَّ اْمرََأًة ََتَْتِديِتَها يف أَْمِر ِديِنَها  لَ  َأْحَسَن ِمْن َمْسأَ َهْل َسَِ

َها، ُثَّ قَاَل َْلَا: " اْنَصِريف أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَي ْ َن النَِّساِء َأنَّ  َأْعِلِمي َمْن َخْلَفِك مِ وَ   ي َّتُ َها اْلَمْرأَُة، ِمْثِل َهَذا، فَاْلت ََفَت النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
ِلَزْوِجَها، َوطََلب ََها َمْرَضاتِ  تَ ب َع ِل ِإْحَداُكنَّ  ُ ُحْسَن  َوُتَكربِّ َوِهَي َُتَلُِّل  " قَاَل: فََأْدبَ َرِت اْلَمْرأَةُ  تَ ْعِدُل َذِلَك ُكلَّهُ  َواتِّبَاَعَها ُمَوافَ َقَتهُ  ِه، 

 ِتْبَشارًا اسْ 
 ق: إسناده فيه من لم اعرفه. حق# قال الم
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 ي مُقَارِبَةِ أَهْلِ الدِّينِ وَمُوَاد تِهِمْ، وَإِفْشَاءِ الس لَامِ بَيْنَهُمْ الْحَادِي وَالسِّت ونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِ 
 

 

ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، قَاَل: ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َشاِكٍر، قَاَل:   أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّدُ ان  ُن ِبْشَراَن، قَاَل: أ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ   - 8374
أِبَمْ  َعفَّاُن، قَاَل: ان َِهَّاٌم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب َمْيُموٍن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ ان بِِه   رٍ ، فَأَْنبِْئِِن  َأَخْذُت  ِإَذا 

 َحاَم، َوَصلِّ اِبللَّْيِل َوالنَّاُس نِيَاٌم " ْلُت اجْلَنََّة؟ قَاَل: " َأْطِعِم الطََّعاَم، َوأَْفِش السَّاَلَم، َوِصِل اأْلَرْ َدخَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

حْلََرِشي ، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان  مْحَُد ْبُن احْلََسِن ا أَ اِفُظ، َوأَبُو َبْكرٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  8378
بَ  رَاِنٍّ  ر  ِِبُْسِلٍم َواَل َنصْ ِإىَل بَ ْيِتِه، َفاَل ميَُ ُة، قَاَل: ان بَِقيَُّة، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن زاَِيٍد، قَاَل: ُكْنُت آُخُذ بَ ْيِد َأيِب أَُماَمَة فَأَْنَصِرُف َمَعهُ  ُعت ْ

نَا، ُثَّ قَاَل: " َواَل َصِغرٍي َواَل َكِبرٍي ِإالَّ قَاَل: َساَلٌم َعَلْيُكْم، َساَلٌم َعلَ  ْيُكْم، َساَلٌم َعَلْيُكْم، َحّتَّ ِإَذا انْ ت ََهى ِإىَل اَبِب َدارِِه اْلت ََفَت ِإلَي ْ
ُ َعَلْيِه وَ صَ  ي، َأَمَراَن نَبِي  نَااَي ُبَِنَّ َأخِ   َسلََّم َأْن نُ ْفِشَي السَّاَلَم " لَّى اَّللَّ

َماُم َأمْحَُد: " السَّاَلُم َعَلى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ نََ قَاَل اإْلِ ى َعِن اْبِتَدائِِهْم لنَّْصَراِنِّ رَْأٌي ِمْن َأيِب أَُماَمَة، َوَقْد رُوِّينَا َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 سَّاَلِم " لابِ 

 إسناده حسن. # قال المحقق:
 

ِباَلٍل اْلب َزَّاُر، قَاَل: ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشٍر، قَاَل: ان َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َحاِمِد ْبُن    -  8382
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   مْحَِن ْبِن َعْوَسَجَة،لرَّ ِد هللِا، َعْن َعْبِد اَعْن بَ يَاِن ْبِن َعبْ   قَاَل: " أَْفُشوا َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 السَّاَلَم َتْسَلُموا " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

: ان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ُموَسى ْبِن َكْعٍب، قَاَل: ان  َشرْيِي  َلْفظًا، قَالَ ْلقُ مَِّد ْبِن َمْهِديٍّ ا َحدَّثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد ُعب َْيُد ْبُن حمَُ  - 8383
َنَة، َعْن محَُ اْلَيَسُع ْبُن زَْيِد ْبِن َسْهٍل الزَّْيِِن ، َسَنَة اثْ َننْيِ َوََثَاِننَي َوِمائَ َتنْيِ ِِبَكََّة، قَاَل: ان ُسْفيَاُن  أَبُو َنْصٍر   ْيٍد الطَّوِيِل، َعْن ْبُن ُعي َي ْ

َعَلْيِه َوَسلََّم  أَ   ُ ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َخَدْمُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِلَشْيٍء َكَسْرتُُه: ملَ َنِس  فَ َعْلَتُه؟ َواَل قَاَل  ِلَشْيٍء فَ َعْلتُُه: ملَ  َفَما قَاَل 
َعَلى َواِقًفا  وَُكْنُت  هللِا صَ   َكَسْرتَُه؟  َرُسوِل  َوسَ لَّ رَْأِس  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َعَليْ ى   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  فَ َرَفَع  اْلَماَء،  َيَدْيِه  َعَلى  َأُصب   ِه لََّم 

َتِفُع هِبَا "؟ قَاَل: قُ ْلُت: َل: " َمْن َلِقيَت  قَاي اَي َرُسوَل هللِا،  بَ َلى، أبَِيِب َوأُمِّ   َوَسلََّم رَْأَسُه، فَ َقاَل: " َأاَل أَُعلُِّمَك َثاَلَث ِخَصاٍل تَ ن ْ
َتَك َفَسلِّْم عَ ِمْن  َا َصاَلةُ اأْلَبْ َراِر  أُمَّيِت َفَسلِّْم َعَلْيِه َيُطْل ُعُمُرَك، َوِإَذا َدَخْلَت بَ ي ْ َلْيِهْم َيْكثُ ْر َخرْيُ بَ ْيِتَك، َوَصلِّ َصاَلَة الض َحى فَِإنَّ

 " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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أَ   -  8384 ْبُن قَ تَاَدَة،    بُوَوَأْخرَباََن  اْلَكْعِب ، قَاَل: ان أَبُ َنْصِر  ْبُن حُمَمٍَّد  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا  ْبُن زَْيِد ْبِن  قَاَل: أان  اْلَيَسُع  َنْصٍر  و 
 ْشَر ِسِننَي " عَ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسْهٍل الزَّيْ َنِب  ِِبَكََّة َفذََكَرُه، َوقَاَل: " َخَدْمُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال
 

حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان أَبُو ِقاَلبََة،  ِن َحِبيٍب ِمْن َأْصِلِه، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ  - 8385
ُ َعَلْيِه  َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ ْعٍد الطَّائِِفي ، َعنْ  جَ ، قَاَل: ان َعِلي  ْبنُ قَاَل: ان َأيِب  ى اَّللَّ

 اُتَك " نَ  أُمَّيِت َتْكثُ ْر َحسَ َوَسلََّم: " َأْكِثِر الصَّاَلَة يف بَ ْيِتَك َيْكثُ ْر َخرْيُ بَ ْيِتَك، َوِسلِّْم َعَلى َمْن َلِقيَت ِمنْ 
 ناده ضعيف جدا. # قال المحقق: إس

 

ُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي، ان أَبُو ِقاَلبََة، قَاَل: ان َأيِب، قَاَل: ان َعِلي  ْبُن َجْعٍد َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: أان َأمحَْ   -  8386
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أََنُس، ِإَذا َدَخْلَت ب َ ِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: نَ و ْبِن ِدينَاٍر، َعْن أَ الطَّائِِفي ، َعْن َعْمرِ  َتَك َفَسلِّْم قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ي ْ

 َحَسنَاُتَك،  لِّْم َعَلْيِهْم َتْكثُ رْ سَ لَِقيَت ِمْن أُمَّيِت فَ َعَلى َأْهِلَك َيْكثُ ْر َخرْيُ بَ ْيِتَك، َوِإَذا تَ َوضَّْأَت فََأْسِبْغ ُوُضوَءَك َيطُْل ُعُمُرَك، َوَمْن  
َا َصاَلةُ اأْلَوَّاِبنَي، َوَوقِِّر اْلَكِبرَي،  َواَل تَِبيَِتَّ ِإالَّ َعَلى َوُضوٍء تَ َراَك احْلََفظَةُ َوأَْنَت طَ  اِهٌر، َوَصلِّ اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر، َوَصلِّ الض َحى فَِإنَّ

 ِم الصَِّغرَي "  َواْرحَ 
َا يُ ْعَرُف ِمْن َحِديِث َسِعيِد و َعْبِد هللِا: يُ َقالُ أَبُ قَاَل   ْبِن َزْوٍن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ : تَ َفرََّد بِِه أَبُو ِقاَلبََة، قُ ْلُت: َوِإَّنَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

احْلَاِفُظ،    -  8387 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَعبَّ َأْخرَباََنهُ  أَبُو  ان  يَ ْعُقو اسِ قَاَل:  ْبُن  حُمَمَُّد  حُمَمَّدُ   قَاَل: ان  قَاَل: ان   َب،  الطَّاِئي ،  َعْوٍف  ْبُن 
   َعَلْيِه َوَسلََّم:اَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن ِعْصَمَة، َعْن َسِعيِد ْبِن َزْوٍن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ ُموَسى ْبُن أَي وَب، قَ 

الْ "   َأْسِبِغ  أََنُس،  اأْلَوَّاِبنَي قَ ب ْ اَي  َا َصاَلةُ  يُ َزْد يف ُعُمِرَك، َوَصلِّ الض َحى فَِإنَّ َتْكثُ ْر ُوُضوَء  أُمَّيِت  ِمْن  َلِقيَت  َمْن  َلَك، َوَسلِّْم َعَلى 
 ِة " َحَسنَاُتَك، َواْرَحِم الصَِّغرَي تُ َراِفْقِِن يَ ْوَم اْلِقيَامَ 

 ضعيف. ده # قال المحقق: إسنا
 

َأْشعَ  أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َوَرَواهُ  ََثِبٍت، َعْن  بَ َراٍز، َعْن  ْبُن  َتْكثُ ْر َحَسنَاُتَك، ُث  أَْفِش السَّاَلَم   َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
" بَ ْيِتَك  َخرْيُ  َيْكثُ ْر  بَ ْيِتَك  َأْهِل  َعَلى   َوَسلِّْم 

 
ْبِن  َعلِ َأْخرَباََنهُ    -  8388 َأمْحََد  ْبُن  ِإْسَحاَق احلَْ ي   ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: ان  َأمْحَُد  ْبُن  َعْبَداَن، قَاَل:  َأمْحَُد  ْريِب ، قَاَل: ان 

 َشرِيٍك، قَاَل: ان يُوُنُس ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن َأْشَعَث َفذََكَرهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
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ُ َعَلْيِه  َوُر ْبُن غَاِلٍب، َعْن  زْ َوَرَواهُ اأْلَ  ، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَسلََّم قَاَل: " اَي أََنُس، َأْسِبِغ اْلُوُضوءَ ُسَلْيَماَن الت َّْيِميِّ
َتْكثُ ْر َحَسنَاُتَك، َوَصلِّ َصاَلَة الض َحى   َلِقيَت ِمْن أُمَّيِت َمنْ ِتَك، َوَسلِّْم َعَلى يُ َزْد يف ُعُمِرَك، َوَسلِّْم َعَلى َأْهِل بَ ْيِتَك َيْكثُ ْر َخرْيُ بَ يْ 

اأْلَوَّاِبنيَ  َصاَلةُ  َا  شَ ق َ   فَِإنَّ ُمتَّ  ُمتَّ  فَِإْن  طَاِهٌر،  َوأَْنَت  ِإالَّ  تَ َنْم  َواَل  احْلََفظَُة،  حَتَْفْظَك  َوالن ََّهاِر  اِبللَّْيِل  َوَصلِّ  َلَك،  َوَوقِِّر ب ْ ِهيًدا، 
الصَِّغريَ بِ اْلكَ  َواْرَحِم  "رَي،    
 

، قَاَل: ان اْبُن زُرَْيٍح، قَاَل: ان ُسْفيَاُن ْبُن وَِكيٍع، قَاَل: ان ََيََْي  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، قَاَل: ان أَبُو َأمْحََد ْبنُ  -  8389  َعِديٍّ
 َعْن أََنسٍ ِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َورُ ِن غَاِلٍب َفذََكَرُه،  ْبُن ُسَلْيٍم، َعِن اأْلَْزَوِر بْ 

 # قال المحقق: إسناده واه جدا. 
 

احْلََسِن َعلِ   -  8390 أَبُو  ْبنِ َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  اْلُمْقِرُئ، قَاَل: أان  ْبُن حُمَمٍَّد  يَ ْعُقوَب،    ي   ْبُن  يُوُسُف  ِإْسَحاَق، قَاَل: ان 
اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ْبُن َحازٍِم، قَاَل: ان أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوِن ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَ  َبْكٍر، قَاَل: ان ِبْشرُ  : ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أََنُس، ِإَذا َخَرْجَت ِمْن بَ ْيِتَك َفَسلِّْم َعَلى َمنْ  ِبِغ اْلُوُضوَء َيْصُلْح َلَك  ثُ ْر َحَسنَاُتَك، َوَأسْ َتكْ َلِقيَت ِمْن أُمَّيِت   اَّللَّ
 ِديُنَك " 

 # قال المحقق: إسناده فيه جهالة. 
 

َتَك  وَ   -  8391 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أََنُس، ِإَذا َدَخْلَت بَ ي ْ ْكثُ ْر   يَ َفَسلِّْم َعَلى َأْهِلكَ هِبََذا اإْلِْسنَاِد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا َصاَلةُ اأْلَوَّاِبنَي ِمْن قَ ْبِلَك " َخرْيُ بَ ْيِتَك،  َوَصلِّ َصاَلَة الض َحى فَِإنَّ

 لمحقق: إسناده فيه جهالة. # قال ا
 

َززُو   -  8392 اجْلَن ْ أَبُو َسِعيٍد ُعْثَماُن ْبُن ُعْبُدوِس ْبِن حَمُْفوٍظ اْلَفِقيهُ  أَبُو  َأْخرَباََن  َمنْ حمَُ ِذي ، قَاَل: ان  ُصوٍر، قَاَل: ان مٍَّد ََيََْي ْبُن 
ْمنَاِن ، قَاَل: ان َمسْ  ُروٌق َوُهَو اْبُن اْلَمْرزاَُبِن، قَاَل: ان َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َأيِب  َأمْحَُد ْبُن َداُوَد أَبُو َبْكٍر السِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأْعَجَز النَّاِس َمْن َعَجَز يف ال قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َة،، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ ُعْثَماَن الن َّْهِديِّ  د َعاِء، َوِإنَّ َأِْبََل   َصلَّى اَّللَّ
 النَّاِس َمْن ِبََِل اِبلسَّاَلِم "  

 
َْسَاِعيَل السَّرَّاُج، قَاَل: ان ُمَطنيٌَّ، قَاَل: ان ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن إِ مَّ ان أَبُو احْلََسِن حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، قَاَل: أ   -  8393

 ِن، َفذََكَرُه، َهَكَذا رُِوَي هِبََذا اإْلِْسنَاِد، َمْرفُوًعا َمْسُروُق ْبُن اْلَمْرزابَ 
 فيه شيخ المؤلف لم أعرفه والحديث حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُ   -  8396 احْلَاِفُظ،و  َأْخرَباََن  هللِا  َأمحَْ   َعْبِد  ان  قَاَل:  ِِبَْرَو،  اْلَعْدُل  َحاتٍِ  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ان  ِعيَسى قَاَل:  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ُد 
اٍش، قَاَل: ان ُموَسى اَل: ان اْبُن َأيِب َقمَّ ، قَ مْحَُد ْبُن الصَّفَّارِ اْلَقاِضي، قَاَل: ان أَبُو ُحَذيْ َفَة، ح، َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َعْبَداَن، قَاَل: أان أَ 

َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َكاَن ِلَرُجٍل يف َحاِئِط رَُجٍل ِمَن   هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل،  أَبُو ُحَذيْ َفَة، َعْن زَُهرْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعْبدِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ ِلفُ ُن ِعْزِقِه، فَأََتى َرسُ َكااِر ِعْزٌق، َفَشقَّ مَ اأْلَْنصَ  اَلٍن يف َحاِئِطي ِعْزقًا فَ َقْد  وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
الَِّذي يف َحاِئِط ُفاَلٍن "،   اَل: " ِبْعِِن ِعْزَقكَ فَ قَ  َعَلْيِه َوَسلََّم،  آَذاِن َوَشقَّ َعَليَّ َمَكاُن ِعْزِقِه، فََأْرَسَل ِإلَْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما قَاَل: اَل، قَاَل: " فَ َهْبهُ يل "، قَاَل: اَل، قَ  اَل: " فَِبْعِنيِه ِبِعْزٍق يف اجْلَنَِّة "، قَاَل: اَل، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " ِإنَّ لسَّاَلِم " َويف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد هللِا َأنَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل هللِا صَ  الَِّذي يَ ْبَخُل ابِ ِإالَّ أَْيُت َأِْبََل ِمْنَك  رَ  لَّى اَّللَّ

 ِلُفاَلٍن "، َفذََكَرهُ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َبةَ    بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه، قَاَل: ان َبكَّارُ ، ِإْماَلًء، قَاَل: ان أَ ظُ و َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن أَبُ   -  8397 ْبُن قُ ت َي ْ
اْلَمِلكِ  َعْبِد  ْبُن  ُموَسى  قَاَل: ان  اْلَوزِيِر،  َأيِب  ْبُن  اْلُمطَرِِّف  أَبُو  قَاَل: ان  أَ اأْلَْنَصاِري ،  َعْن  ُعَمرْيٍ،  ْبِن  ْبِن  بِ   َبَة  َشي ْ َعْن  ُعْثَماَن  يِه، 

َثِِن َعمِّي ُعْثَماُن ْبُن طَْلَحَة، أَنَّهُ َسَِ  ، قَاَل: َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َثاَلٌث ُيْصِفنَي َلَك ُودَّ ِمْن احْلََجِبِّ َع َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ، َوَتْدُعوهُ أبََِحبِّ َأَْسَائِِه ِإلَْيِه "  ُع لَهُ يف اْلَمْجِلسِ وسِ ِه ِإَذا َلِقيَتُه، َوتُ َأِخيَك ُتَسلُِّم َعَليْ 

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَوزِيرِ َهَكَذا رُِوَي هِبََذا اإْلِْسنَادِ   ، َهَكَذا ، َوُهَو ُمْسَنٌد يف التَّارِيِخ َعِن اْلُبَخارِيِّ
 سناده ضعيف. : إ# قال المحقق 

 
ْبِن عُ َوَرَواهُ مُ  اْلَمِلِك  ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد  ِإَْسَاِعيَل، َعْن مَحَّاِد  َعَلْيِه َوَسلََّم،   َمرْيٍ، َعنْ وَسى ْبُن   ُ َبَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأيِب َشي ْ

َا قَاَل: " ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم فََأْوَسَع   ، هللاُ َعزَّ َوَجلَّ بِِه " َوَعْن َأيِب َعَوانََة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ َي َكَراَمٌة َأْكَرَمهُ  هِ   لَهُ َأُخوهُ فَِإَّنَّ
َبَة ْبِن ُعْثَماَن ْبنِ  َبَة ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن َشي ْ   َعْبِد الدَّارِ َعْن ُمْصَعٍب َخاِزِن اْلب َْيِت ََنَْوُه، َوُهَو ُمْصَعُب ْبُن َشي ْ

 حسن لغيره.  اده# إسن
 

ِإْسَحاَق، قَاَل: ان احْلََسُن ْبُن   يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبنُ رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  َأخْ   -  8399
، َعْن أَبِ ةَ اْلَمِلِك، َعْن قَ تَادَ   ِبْشِر ْبِن َسْلٍم، قَاَل: ان احْلََكُم ْبُن َعْبدِ  يِه، قَاَل: لَِقَي َعْبُد هللِا رَُجاًل فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك ، َعْن َساملٍِ

َمسْ  اْبَن  يَ قُ اَي  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل  ْعُت  َوَرُسولُُه، َسَِ هللِا: َصَدَق هللاُ  َعْبُد  فَ َقاَل  َأشْ ُعوٍد،  ِمْن  ِإنَّ   " ِط َراوُل: 
الرَُّجُل ِإالَّ َعَلى َمْن يَ ْعِرُف، َوَأْن يَ ُردَّ الصَِّب  اِبلشَّْيِخ "  الرَُّجُل يف اْلَمْسِجِد اَل ُيَصلِّي ِفيِه رَْكَعَتنْيِ، َوَأْن اَل ُيَسلَِّم  السَّاَعِة َأْن مَيُرَّ 

 َساملٌ َهَذا ُهَو اْبُن َأيِب اجْلَْعدِ 
 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا

 

َل: ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، قَاَل: ان احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَأْخرَباََن أَبُو    -  8400
: " ِإنَّ السَّاَلَم ُهَو اْسٌم ِمْن َأَْسَاِء هللِا  ُهَو اْبُن َمْسُعودٍ  هللاِ ٍب، قَاَل: قَاَل َعْبدُ يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: ان اأْلَْعَمُش، َعْن زَْيِد ْبِن َوهْ 

اْلَقْوِم َفَسلََّم َعَلْيِهْم فَ َرد وا َعَلْيِه َكاتَ َعاىَل َوَضَعهُ هللاُ يف ا ِإَذا َمرَّ َعَلى  الرَُّجَل  َنُكْم، فَِإنَّ  بَ ي ْ َعَلْيِهْم َفضْ أْلَْرِض، فَأَْفُشوهُ  َلهُ  ُل َن 
ُهْم وَ َدرََجٍة أِبَنَّهُ َأذْكَ   َأْطَيُب "  َرُهْم، َوِإْن مَلْ يَ ُرد وا َعَلْيِه رَدَّ َعَلْيِه َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمن ْ
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َضِعيفٍ  َوْجٍه  ِمْن  َمْرفُوًعا  رُِوَي  َوَقْد  َمْوقُوفًا،  َجاَء    . َهَكَذا 
 # قال المحقق: إسناده جيد. 

احْلََسِن  َأْخربََ   -  8401 أَبُو  احلُْ الْ اَن  أَبُو  أان  الْ َعَلِوي ،  َعْبُد  ان  قَاَل:  اأْلَْنَصارِي ،  َعِليٍّ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  حُمَمَُّد  َحاتٍِ َسنْيِ  ْبُن  َعزِيِز 
ىَل النَِّبِّ َصلَّى َفذََكَرهُ َمْرفُوًعا إِ ،  ِري ، َعِن اأْلَْعَمشِ اْلَمْرَوزِي ، قَاَل: أان ََيََْي ْبُن َنْصِر ْبِن َحاِجٍب، قَاَل: ان َوْرقَاءُ ْبُن ُعَمَر اْلَيْشكُ 

قَاَل:   أَنَّهُ  َغرْيَ  ِِبِْثِلِه،  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ َضِعيفٌ اَّللَّ أَْيًضا  َوُهَو  َمْرفُوًعا،  آَخَر  َوْجٍه  ِمْن  َورُِوَي  السَّاَلَم،  ُهُم  ِإايَّ ِبذِْكرِِه  َدرََجٍة   َفْضُل 
 ق: إسناده ضعيف. # قال المحق

َبْكٍر  َأخْ   -  8402 أَبُو  أانرَباََنهُ  قَاَل:  بِن َْيَسابُوَر،  الس كَِّري   حُمَمٍَّد  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسِن   َعْبُد هللِا  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َعِليٍّ  أَبُو 
َبَة، قَاَل: ان سُ الصَّوَّاُف بِب َْغَداَد، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب  : ان أَي وُب ْبُن َجاِبٍر، َعِن اأْلَْعَمِش،  يَاُن ْبُن ِبْشٍر، قَالَ فْ  َشي ْ

 كََّرُهمْ ِث اْلَمْوقُوِف يف اْلَمِْتِ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َوِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َسلََّم َعَلى اْلَقْوِم، َوقَاَل: أِلَنَّهُ ذَ َفذََكَرهُ َمْرفُوًعا ِمْثَل احْلَِدي
 سناده ضعيف. : إ# قال المحقق 

 

َبَة اْلُكويف  أَبُو ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ َوأَ   -  8403  يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد ْبِن ُعت ْ
ْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى  َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن زَ ،  َشرِيٍك، قَاَل: ان َأيِب َجْعَفٍر، قَاَل: ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  

َعَليْ   ُ الرَّ اَّللَّ َنُكْم فَأَْفُشوُه، فَِإَذا َسلََّم  بَ ي ْ تَ َعاىَل، َوَضَعهُ  َأَْسَاِء هللِا  اْلَقْوِم كَ ِه َوَسلََّم: " ِإنَّ السَّاَلَم اْسٌم ِمْن  َعَلْيِهْم انَ ُجُل َعَلى   َلهُ 
رَ   َفْضلُ  َعَلْيِه َوِإالَّ  رَد وا  ُهْم  فَِإْن  السَّاَلَم،  ذَكََّرُهُم  أِلَنَّهُ  َعَلْيِه َدرََجٍة   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  قَاَل   " َوَأْطَيُب  ُهْم  ِمن ْ َخرْيٌ  ُهَو  َمْن  َعَلْيِه  دَّ 
 َوَسلَّمَ 

 ه حسن.# قال المحقق: إسناد
َبَة، قَاَل: ان َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْرِمي ، قَاَل: ان أَي وُب بْ  حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيدِ  نَاَوَحدَّث َ  - 8404 ُن َجاِبٍر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن زَْيِد ْبِن ُعت ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    ِمث َْلهُ ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 سناده ضعيف. : إ# قال المحقق 

 

، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َوَرَوى بِ  ُ َعَلْيِه  ْشُر ْبُن رَاِفٍع َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
مِ  اْسٌم  السَّاَلَم  ِإنَّ   " تَ عَ َوَسلََّم:  هللِا  َأَْسَاِء  اأْلَ اىَل ْن  يف  هللاُ  َوَضَعهُ    ." َنُكْم  بَ ي ْ فَأَْفُشوهُ   ْرِض، 

 
احْلَافِ   -  8405 أَبُو َعْبِد هللِا  ْبنُ َأْخرَباََنهُ  يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان َعِلي   ْبُن  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد  احْلََسِن اْلِْاَليل ، قَاَل: ان    ُظ، قَاَل: ان 

ْبنُ َعمِّ  ِعيَسى  َوَعم هُ  ارَاَبَِ أَ   ي  الدَّ ِعيَسى  َفذََكَرهُ يِب  رَاِفٍع  ْبُن  ِبْشُر  أان  قَاَل:  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ان  قَاَل:   ْرِدي ، 
 

عَ   - 8406 بَرِي ، قَاَل:  َحااِن ، قَاَل: ان ِإسْ َوَأْخرَباَْنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َعالِيًا، قَاَل: أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّن ْ ُق الدَّ
 هللاُ يف اأْلَْرِض "، َوَقْد رُِوَي يف ااِلْبِتَداِء اِبلسَّاَلِم َما أان َعْبُد الرَّزَّاِق، َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ مَلْ يَ ُقْل قَ ْوَلُه: " َوَضَعهُ  

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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َفاِطي ،  َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، قَاَل: أان اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَسْ ، قَاَل: أان أَبُو َبْكرٍ ظُ و َعْبِد هللِا احْلَافِ َأْخرَباََن أَبُ   -  8407
ْجِزي ،  ٍد َدْعَلُج ْبُن َأمحَْ مَّ ، قَااَل: ثنا أَبُو حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   ح، َد السِّ

اِبْلَبْصَرِة، قَا اأْلَْسَفاِطي   اْلَفْضِل  اْلَعبَّاُس ْبُن  ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َأيِب ثنا  َمْهِديٍّ ْبُن  الرَّمْحَِن  اأْلَْصب ََهاِن ، قَاَل: ان َعْبُد  َل: ان ُرْسَتةُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اْلبَاِدُئ اِبلسَّاَلِم بَِريٌء ِمنَ ْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ عَ  َأيِب اأْلَْحَوِص، َعنْ ِإْسَحاَق، َعْن    اْلِكرْبِ "  َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ِإْسَحاَق، قَاَل: ان اْبُن َأيِب   ِإَْسَاِعيُل ْبنُ   َل: انقَامَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  8409
َثِِن َأِخي، َعْن ُسَلْيَما رَّ َن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َعِتيٍق، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َأْخرَبَُه، َأنَّ اأْلَغَ أَُوْيٍس، قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَزيْ َنَة َكاَنْت َلهُ ْن َوُهَو رَُجٌل مِ  - ِمْن َْتٍْر َعَلى رَُجٍل ِمْن َبِِن َعْمرِو ْبِن  َكاَنْت َلهُ َأْوُسٌق   -ُصْحَبٌة َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
اَّللَُّ  النَِّبَّ َصلَّى  َفِجْئُت  قَاَل:  ِمَرارًا،  ِإلَْيِه  اْخت ََلَف  َوَسلََّم  َعْوٍف  َعَلْيِه  فَ   بَ "  َأاَب  َمِعي  َلِقي َنَا  َأْرَسَل  َمْن  وََكاَن  قَاَل:  دِّيَق،  الصِّ ْكٍر 

نَا، فَ َقاَل أَبُو   ْجُر " َبْكٍر: َأاَل تَ َرى النَّاَس يَ ْبَدُؤَنَك اِبلسَّاَلِم فَ َيُكوَن َْلُُم اأْلَْجُر؟ اْبَدْأُهْم اِبلسَّاَلِم َيُكْن َلَك اأْلَ َسلَُّموا َعَلي ْ
 اده حسن.إسن# قال المحقق: 

 

َراٍس اْلَفِقيهُ ِِبَكََّة، قَاَل: ان َبْكُر ْبُن َسْهٍل الدِّْميَاِطي ،  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: أان أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن فِ َأْخربََ   - 8419
، أَ اَيٍد اأْلَْْلَاِن ،   زِ قَاَل: ان ِإْدرِيُس ْبنُ قَاَل: ان َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم اْلَبرْيُوِت ،   نَّهُ َكاَن  َعْن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد اأْلَْْلَاِن ، َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ

َم َعَلْيِه، فَ َقاَل َوانٍَة َفَخَرَج َفَسلَّ طُ ِه اْخت َبَأَ َخْلَف ُأسْ ُيَسلُِّم َعَلى َمْن َلِقَيُه، قَاَل: َفَما َعِلْمُت َأَحًدا َسب ََقهُ اِبلسَّاَلِم، ِإالَّ يَ ُهوِدايًّ َمرَّ بِ 
َلى َما َصن ََعَت؟ قَاَل: رَأَيْ ُتَك رَُجاًل ُتْكِثُر السَّاَلَم فَ َعِلْمُت أَنَّهُ َفْضٌل، فََأْحب َْبُت َأْن  َلهُ أَبُو أَُماَمَة: َوَْيََك اَي يَ ُهوِدي ، َما مَحََلَك عَ 

ْعُت َرُسوَل  َوَيَْ َقاَل أَبُو أَُماَمَة:  آُخَذ ِبِه، ف َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َجَعلَ َك، َسَِ السَّاَلَم حتَِيًَّة أِلُمَِّتنَا،   هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َوَأَمااًن أِلَْهِل ِذمَِّتنَا " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 هُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمُ الن اسِ بَعْضُ بِ  دْخُلُ فِي هَذَا الْبَا فَصْلٌ قَالَ: وَمِم ا يَ 
 

َثِِن  ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن اجْلَْهِم، قَاَل: ان اْلَفرَّاُء، قَالَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد   - 8425 : َحدَّ
أَ عَ   َحبَّاُن، ، َعْن  اْلَكْلِبِّ َتْستَْأِنُسوا{ ]النور:  ِن  ٌم [ َوَتسْ 27يِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: }َحّتَّ  تَْأِذنُوا، َوقَاَل: " َهَذا ُمَقدَّ

السَّاَل  تَ ُقوُل: "  َوَتْستَْأِذنُوا،  ُتَسلُِّموا  ُهَو: َحّتَّ  َا  ِإَّنَّ  ،" َأْدُخلُ َوُمَؤخٌَّر  َعَلْيَك،  اْلَفرَّاُء: َوااِل   ؟ "ُم  اْلَعَرِب:  قَاَل  نَاُس يف َكاَلِم  ْسِتئ ْ
ٌم َوُمَؤخٌَّر، يُرِيُد بِِه يف اْلَمْعََن اْذَهْب فَاْستَْأِنْس، َهْل تَ َرى َأَحًدا؟، ف َ  اِر، قُ ْلُت: َوقَ ْولُهُ َهَذا ُمَقدَّ ، َيُكوُن َمْعنَاُه: اْنظُُروا َمْن يف الدَّ

 الَهُ احْلَِليِمي  يف َمْعََن اآْليَِة اِبلصِّحَّةِ رَّاءُ َيْشَهُد ِلَما قَ فَ َوالَِّذي ذََكَرهُ الْ 
 . # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا
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ان َعْبُد الرَّزَّاِق،    َل:ُد ْبُن َمْنُصوٍر، قَاَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان َأمحَْ   -  8429
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: أََأْدُخُل؟ َومَلْ ُيَسلِّْم، قَاَل: أان َمْعَمٌر، َعْن أَي وَب، َعِن اْبِن ِسريِيَن، قَاَل: اْستَْأَذَن َأْعَرا  يِبٌّ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى ا فَ ْلُيَسلِّْم " قَاَل: َفَسِمَعهُ اأْلَْعَرايِب  َفَسلََّم فََأِذَن لَ لِب َْعِض َأْهِل اْلب َْيتِ َم  َّللَّ ُه. " َهَكَذا َجاءَ  : " ُمْرهُ 
 هِبََذا اإْلِْسنَاِد الصَِّحيِح ُمْرَساًل " 

 صحيح مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن    مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: ان: أان احْلََسُن ْبُن حمَُ الَ حْلََسِن اْلُمْقِرُئ، قَ َأْخرَباََن أَبُو ا  -  8433
َثِِن ِإبْ َراِهيُم أَبُو ِإَْسَاِعيَل، َعْن َأيِب الز َبرْيِ  َعَلْيِه   لنَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ  ا، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َأيِب َبْكٍر، قَاَل: ان ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َحدَّ

 َوَسلََّم، قَاَل: " اَل َتََْذنُوا ِلَمْن مَلْ يَ ْبَدْأ اِبلسَّاَلِم " 
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

 فَصْلٌ فِي قَرْعِ الْبَابِ عِنْدَ الِاسْتِئْذَانِ 
 

 ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري ، قَاَل: ان بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّدُ أَ   ِإْسَحاَق، قَاَل: انَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب  - 8436
اأْلَْصب ََهاِن  َمالِ  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  زاَِيٍد،  ْبُن  اْلُمطَِّلُب  ان  قَاَل:  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  ْبنِ ُك  حُمَمَِّد  َعْن  ْبِن  مَ   ،  اِلِك 

َتِصرِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ اْلُمن ْ  ْت تُ ْقرَُع اِبأْلَظَاِفِر " ، َعْن أََنٍس: " َأنَّ أَبْ َواَب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 ذَا  إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ  ولُ اسْتِئْذَانِ، وَمَا يَقُ فَصْلٌ فِي كَيْفِي ةِ الْوُقُوفِ عَلَى بَابِ الد ارِ عِنْدَ الِ 
 

قَاَل:    -  8438 اْلَعْنرَبِي ،  طَاِهٍر  َأيِب  ْبُن  َصاِلِح  أَبُو  ِإَْسَاِعيَل  َوَأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل: ان  اْلَقاِضي،  َمْنُصوٍر  ْبُن  ََيََْي  ان َجدِّي 
َوْهُب ْبنُ  قَاَل: ان   ، َْسَاِعيِلي  اْلَواِسِطي ،  اإْلِ قَاَل: ان َيَْ بِ   بَ يَاٍن  َعْبِد ُفْسطَاَط،  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل: ان   ، احْلِْمِصي  اْلَعطَّاُر  َسِعيٍد  ْبُن  ََي 

ِإَذا اسْ الرَّمحَْ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ُبْسٍر، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْهِل  ِن ْبِن ِعْرٍق، قَاَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن  يَ ُقْم  بَ يْ تَْأَذَن َعَلى  مَلْ  ٍت 
   َأِذَن َلهُ َوِإالَّ رََجَع ".اْلبَاِب َحّتَّ يَ ُقوَم مَيَْنًة َأْو َيْسَرًة، فَ ُيَسلُِّم َثاَلَث َمرَّاٍت، فَِإنْ ِحيَاَل 

، ِمْن ِتْلَقاِء َوْجِههِ   ابَ َلْم َيْسَتْقِبِل اْلبَ "ِإَذا َأَتى َباَب َقْوٍم  ( بلفظ  5186]الحديث في سنن أبي داود )  # قال المحقق: إسناده ضعيف.
اَلُم َعَليْ  وَر َلْم َيُكْن َعَلْيَها َيْوَمِئٍذ ُسُتورٌ َوَلِكْن ِمْن ُرْكِنِه اأْلَْيَمِن، َأِو اأْلَْيَسِر، َوَيُقوُل السه اَلُم َعَلْيُكْم" َوَذِلَك َأنه الدُّ  [ "ُكْم، السه

 

أَبُ   -  8441 اْلَعَلِوي  َوَأْخرَباََن  احْلََسِن  أَبُو طَاِهرٍ ،  و  الرَّقَ   قَاَل: أان  أَبُو ِقاَلبََة  اْلُمَحمَّْد آاَبِدي ، قَاَل: ان  احْلََسِن  ْبُن  اِشي ، حُمَمَُّد 
َمْنُصوٍر، َعْن طَ  ْبُن الرَّبِيِع، َعْن  اْلَولِيِد، قَاَل: ان قَ ْيُس  أَبُو  اْلَمِلِك  ْبُن َعْبِد  ْبِن ُمَصرٍِّف،  قَاَل: ان ِهَشاُم  اْْلَُزْيِل، َعْن َعنِ ْلَحَة   

َا ااِلْسِتْئَذاُن ِس ْبِن َسْعٍد، قَاَل: اْستَْأَذْنُت فَ ُقْمُت ِحيَاَل اْلبَاِب، فَ َقاَل النَِّب   قَ يْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َهَذا اَي قَ ْيُس؟ فَِإَّنَّ َصلَّى اَّللَّ
 "  َواأْلَوَُّل َأَصح  ِمْن َأْجِل اْلَبَصِر ". " َكَذا قَالَ 
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 قال المحقق: إسناده حسن. #
 

 فَصْلٌ فِي سَلَامِ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ أَوْ بَيْت ا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ 
 

 اْبُن َوْهٍب،  : انُر ْبُن َنْصٍر، قَالَ َوَأْخرَباََن ََيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، قَاَل: ان حبَْ   - 8448
َتهُ يَ ُقوُل: " ْخرَبَِن يَزِيُد ْبُن ِعيَاٍض، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرسُ قَاَل: أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل بَ ي ْ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نَا ِمْن رَبِّنَا، التَّ  ،  ا ِحيَّاُت الطَّيِّبَاتُ السَّاَلُم َعَلي ْ  َساَلٌم َعَلْيُكْم ".  ْلُمبَارََكاُت َّللَِِّ
 لَْيَس اِبْلَقِويِّ " " اَل َأْعرِفُهُ ِإالَّ ِمْن َحِديِث يَزِيَد ْبِن ِعيَاٍض وَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن ، قَاَل: ان ُعْثَماُن  ِفي  و احْلََسِن الطََّرائِ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: أان أَبُ   -  8449
 ْم{، ْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }ِإَذا َدَخْلُتْم بُ ُيوًَت َفَسلُِّموا َعَلى أَنْ ُفِسكُ َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن َصاِلٍح، عَ 

 ُم هللِا، َوُهَو حتَِيَّةُ َأْهِل اجْلَنَِّة " ُموا َعَلى َأْهِلَها، حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد هللِا َوُهَو السَّاَلُم أِلَنَّهُ اسْ ْلُتْم بُ ُيوَتُكْم َفَسلِّ خَ يَ ُقوُل: " ِإَذا دَ 
 # قال المحقق: إسناده منقطع.

 

ِه، قَاَل: أان َعْبَداُن، قَاَل: أان و اْلَعبَّاِس السَّيَّا أَبُ ُظ، قَاَل: َأْخرَبَِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  8450 ِري ، قَاَل: أان أَبُو اْلُمَوجِّ
ْعُت َعْمَرو ْبَن ِدينَاٍر، َُيَدُِّث، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }فَ َعْبُد هللاِ  َفَسلُِّموا    َتً ِإَذا َدَخْلُتْم بُ ُيو ، قَاَل: أان َمْعَمٌر، قَاَل: َسَِ
نَا، َوَعَلى ِعبَاِد هللِا الصَّاحِلِنَي " [، قَاَل: " ُهَو اْلَمْسِجُد، ِإَذا َدَخْلَتهُ فَ ُقِل: السَّاَلمُ 61ِسُكْم{ ]النور:  َعَلى أَنْ فُ    َعَلي ْ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

، قَاَل: ان ُعب َْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب  و َبْكِر ْبُن ِإْسَحاقَ أَبُ احْلَاِفُظ، قَاَل: ان    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  8458
، قَاَل: ان اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعنِ السَّرِ  َعَلْيِه َوَسلََّم   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   يِّ
َواَل قَالَ  هللاَ  تَ ْعُبَد  َأْن  اإْلِْساَلُم   " الصَّاَل   :  َوتُِقيَم  ئًا،  َشي ْ ِبِه  َواأْلَْمُر  ُتْشِرَك  اْلب َْيَت،  َوحَتُجَّ  رََمَضاَن،  َوَتُصوَم  الزََّكاَة،  َوتُ ْؤِتَ  َة، 

ُهنَّ فَ ُهَو َسْهٌم يف اإْلِْساَلِم َيَدَعُه، َوَمْن تَ رََكُهنَّ  َأْهِلَك، َفَمِن انْ ت َقَ ى  َكِر، َوَتْسِليُمَك َعلَ اِبْلَمْعُروِف، َوالن َّْهُي َعِن اْلُمنْ  ئًا ِمن ْ َص َشي ْ
 لَُّهنَّ فَ َقْد َوىلَّ اإْلِْساَلَم ظَْهَرهُ " كُ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 فَصْلٌ فِي سَلَامِ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ 
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وٍر، قَاَل: ان َعْبُد الرَّزَّاِق،  ، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َمْنصُ َسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ احلُْ   َأْخرَباََن أَبُو  - 8459
ُ َعَلْيِه وَ  تًا َفَسلُِّموا عَ ُتمْ َسلََّم: " ِإَذا َدَخْلقَاَل: أان َمْعَمٌر، َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َلى َأْهِلِه، فَِإَذا َخَرْجُتْم فََأْوِدُعوا  بَ ي ْ

 ُمْرَساًل "  َأْهَلهُ ِبَساَلٍم ". " َهَكَذا َجاءَ 
 مرسل جيد # قال المحقق: إسناده 

 

 فَصْلٌ فِي الس لَامِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَجْلِسِ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْهُ 
 

ثَ نَا أَ   -  8461 ََي ْبِن ِباَلٍل اْلب َزَّاُز، قَاَل: ان   احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، قَاَل: أان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َيَْ احْلََسِن حُمَمَُّد ْبنُ   بُوَوَحدَّ
و يُوُسَف، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب  ْعُقوُب ْبُن زَْيٍد أَبُ  ي َ َماَن، قَاَل: َحدََّثِِن َأمْحَُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدََّثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَهْ 

، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَمْسِجِد َوِفيِه الْ َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َقْوُم  أَنَّهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 فَ ْلُيَسلِّْم، َما َعَمُل اأْلُوىَل أَْوىَل ِمَن اآْلِخَرِة " ا َجَلَس، فَِإَذا قَاَم ذَ فَ ْلُيَسلِّْم إِ 

إسناده   المحقق:  قال  )  حسن.#  الترمذي  "2706]رواه  بلفظ:  يجِلَس  مجِلسٍ  إلى أحُدكم انتَهى  إذا(  أن  له  َبدا  فإنه  فليسلِ م، 
 ["اآلخرةِ  من  أحق ِ ب األوَلى فَليَستِ  لِ مفليس قامَ  إذا فليجِلس، ثمه 

 

ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   -  8462 َأمْحََد  ْبُن  ْبُن َأْخرَباََن َعِلي   ِإْسَحاَق، قَاَل: ان ََيََْي  ْبُن   الصَّفَّاُر، قَاَل: ان حُمَمَُّد 
َن ْبِن فَائٍِد، عَ ْن  ْشِديُن ْبُن َسْعٍد، عَ ُعْثَماَن، قَاَل: ان اْبُن َعيَّاٍش، قَاَل: ان رِ  ، َعْن أَبِيِه ُمَعاٍذ، زابَّ ْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس اجْلَُهِِنِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحقٌّ َعَلى َمْن َيِْلُس يف ََمِْلٍس َأْن ُيَسلَِّم َعَلْيِهْم، َوحَ قَاَل: قَالَ  ََمِْلِسِه  ْن  قٌّ َعَلى َمْن قَاَم مِ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ َأْن ُيَسلِّمَ   َتَكلَُّم فَ َقاَل: " َما َأْسرََع َما َنِسَي "  َعَلْيِهْم "، فَ َقاَم رَُجٌل َوَرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 فَصْلٌ فِي الس لَامِ عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ 
 

يٍّ اْلَمْيُموِن ، قَاَل: ان َعْبُد قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َعلِ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  و عَ َأْخرَباََن أَبُ   -  8471
، َعْن أَ اْلَوهَّاِب ْبُن جَنَْدَة، قَاَل: ان بَِقيَُّة، قَاَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن اْلُعوِذ  ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن  َأِمنٍي احْلِْمرَيِيِّ يِب اأْلُْمُلوِكي 

النَِّبِّ  َعِن  ْرَداِء،  الدَّ َومَ   َأيِب  َوَحَجٌر  َشَجٌر  ن َُهَما  بَ ي ْ َفَحاَل  ُمْسِلَماِن  رَُجاَلِن  اْصَطَحَب  ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َدٌر َصلَّى 
 ت َبَاَداَلِن السَّاَلَم " ا َعَلى اآْلِخِر، َوي َ ُدِهَُ فَ ْلُيَسلِّْم َأحَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ذُِّن، قَاَل: ان ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعزِيٍز اْلُمؤَ َأْخرَباََن َعِلي     -  8472
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما  يُوُسُف ْبُن َعْبَدَة، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، قَاَل: " َكاَن َأْصَحاُب َرُسولِ ْبُن َماِلٍك، قَاَل: ان ُن  َغسَّا هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُهْم َشَجَرٌة َأْو َأَكَمٌة تَ َفرَّقُوا، ُثَّ  ْقب ََلت ْ  ُهْم َعَلى بَ ْعٍض " َورَائَِها َسلََّم بَ ْعضُ ْن  ِإَذا اْلت ََقْوا مِ َتَدُعوَن، فَِإَذا اْست َ
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 مِ فَصْلٌ فِيمَنْ أَوْلَى بِالس لَا 
 

اَل: ِن َأيِب اْلَعوَّاِم، قَ بْ  ْبُن َأمْحَدَ   حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: أان أَبُو َجْعَفِر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: ان    - 8477
َأيِب  ْبِن  اْلُمبَاَرِك، َعْن ََيََْي  ْبُن  أَبُو َعاِمٍر، قَاَل: ان َعِلي   َأيِب رَاِشٍد، َعْن َعْبِد    ان  َأيِب َساَلٍم، َعْن  ْبِن َساَلٍم، َعْن  َكِثرٍي، َعْن زَْيِد 

َواأْلََقل  " ُيَسلُِّم الرَّاِكُب َعَلى الرَّاِجِل، َوُيَسلُِّم الرَّاِجُل َعَلى اْلَقاِعِد،  َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: عَ وَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ الرَّمْحَِن ْبِن ِشْبٍل، َأنَّ َرسُ 
ِإْسنَاِدِه َأاَب    ، فَ َلْم َيْذُكُروا يف ََي ٌر، َوَغرْيُهُ َعْن َيَْ َعَلى اأْلَْكَثِر، َفَمْن َأَجاَب السَّاَلَم َلهُ َوَمْن اَل يُِيُبهُ َفاَل َشْيَء َلهُ ". " َخاَلَفهُ َمْعمَ 

 رَاِشٍد " 
 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 

 

 ي ةِ الس لَامِ، وَكَيْفِي ةِ الر دِّ فَصْلٌ فِي كَيْفِ 
 

قَاَل: ان اْبُن َوْهٍب، قَاَل:  ان حَبُْر ْبُن َنْصٍر،    َل:بَّاِس اأْلََصم ، قَاَوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: ان أَبُو اْلعَ   -  8481
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذَكَ   َأْخرَبَِن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب  َرهُ َحِبيٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَولِيِد، َأنَّ رَُجاًل، َسلََّم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ. عِ  ِِبَْعََن َحِديثِ 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َوان اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبَِن َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، أَنَّهُ َسَِ   -  8482 َع احْلََسَن، َُيَدُِّث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اَلمِ ِمْثَل َحِديِث اْبِن َأيِب َحِبيٍب يف السَّ 

 . حسن والحديث مرسله ناد# قال المحقق: إس
 

، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس، قَاَل: ان حَبٌْر،  -  8483 َثِِن يَ ْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن،    َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ قَاَل: ان اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ
ُ عَ َعْن ُمْسِلِم ْبِن َأيِب َمْرمَيَ، َعِن النَّ  ِديِث قَاَل: فَ َقاَل رَُجٌل يف اْلَمْجِلِس: اَي َرُسوَل هللِا َأاَل أَقُوُم  ِه َوَسلََّم هِبََذا احلَْ َليْ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

َبَل ِإىَل اْلَمْجِلِس، ف َ   ْكَتِسُب َثاَلِثنَي َحَسَنًة؟، فَ َقاَل: " بَ َلى "، فَ َقاَم الرَُّجلُ فَأَ  ُكْم "، فَ َردَّ يْ َقاَل: " السَّاَلُم َعلَ َفَجاَل َمْشيًا، ُثَّ أَق ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َعَلْيهِ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َأْسرََع َما َنِسَي َأُخوُكْم " َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

َعاِن ، ِِبَكََّة، قَاَل: ان إِ ان أَبُو َعْبِد هللِا حمَُ : أ هللِا احْلَاِفُظ، قَالَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد   - 8484 ْسَحاُق  مَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد احْلَِميِد الصَّن ْ
، قَ  ْعُت اْبَن ُعمَ ْبُن إِبْ َراِهيَم الدَّبَِري ، قَاَل: أان َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيِب َهارُوَن اْلَعْبِديِّ َفَسلََّم ، يَ ُقوُل: َجاَء رَُجٌل  رَ اَل: َسَِ

َعَلْيهِ   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ هللِا، فَ َقاَل فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم، فَ َقاَل  آَخُر فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ   َوَسلََّم: " َعْشٌر "، َفَجاَءهُ 



642 

 

 ". يَ ُقوُل: فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ هللِا َوبَ رََكاتُُه، فَ َقاَل: " َثاَلثُونَ ُروَن "، َفَجاَء آَخُر  ِعشْ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ 
 . َثاَلثُوَن َحَسَنةً 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

و ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِري ، قَاَل: ان أَبُو َأمْحََد ْبُن   أَبُو ُعْثَماَن َعْمرُ : انِن اْلُمَؤمَِّل، قَالَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ بْ  - 8485
َعْن َأيِب أَُماَمةَ  قَاَل: أان َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، قَاَل: أان ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن زَْيٍد، َويُوُسَف ْبِن طَْهَماَن،    َعْبِد اْلَوهَّاِب،

ْبِن ُحن َْيٍف، عَ ِن  بْ  َمْن قَ َسْهِل  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعْشَر ْن  َلهُ  اَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم، َكَتَب هللاُ 
َلهُ ِعْشرِيَن حَ   َحَسنَاٍت، فَِإْن قَاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ هللِا َكَتبَ  َثاَلِثنَي َحَسَنًة "، َنًة، فَِإْن قَاَل: َوب َ سَ هللاُ   رََكاتُُه، َكَتَب هللاُ َلهُ 

ُ  فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم:   َعَلْيِه َوَسلََّم: اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن احْلََسنَاِت، َفَجَعَل يَ ُقوُم فَ ُيَسلُِّم، قَاَل: ُثَّ َنِسَي، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ات ََّفَقْت َهِذِه الّرَِوااَيُت َعَلى ااِلْنِتَهاِء ِإىَل: َوبَ رََكاتُهُ "  َأْوَشَك َما َنِسَي ". "ا " مَ 

 لمحقق: إسناده ضعيف جدا. # قال ا
 

اْلَعبَّاِس اأْلََصم ،  -  8487 أَبُو  ِإْسَحاَق، قَاَل: ان  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  ْبُن    َأْخرَباََن  اْبُن َوهْ َنصْ قَاَل: ان حَبُْر  ٍب، قَاَل:  ٍر، قَاَل: ان 
ثَهُ  راََبٍح، َحدَّ َأيِب  ْبَن  َعطَاَء  َأنَّ  ُجَرْيٍج،  اْبُن  َعَلْيَك َأْخرَبَِن  َساَلٌم  فَ َقاَل:  َعَلْيِهْم،  َفَسلََّم  ََمِْلٍس  يَ ْوًما يف  َأََتُهْم  َعبَّاٍس  اْبَن  َأنَّ   ،

َرمْحَةُ هللِا َوبَ رََكاتُهُ  ، فَ ُقْلُت: َعطَاٌء، فَ َقاَل: " انْ َتِه ِإىَل َوبَ رََكاتُهُ "، قَاَل: ُثَّ َتاَل }فَ َقاَل: " َمْن َهَذا؟ " ،  َوَمْغِفَرَتهُ   رََكاتُهُ َوَرمْحَةُ هللِا َوب َ 
يٌد َمَِيٌد{   َعَلْيُكْم َأْهَل اْلب َْيِت إِنَّهُ محَِ

 # قال المحقق: إسناده جيد. 
 

ِميِد، قَاَل: ان  ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد احلَْ ُد ْبُن ُموَسى، قَاَل:  مَّ اَن أَبُو َسِعيٍد حمَُ َأْخربََ   -  8488
نَ  ، َفَجاَءهُ َسائٌِل اٍس، َوِعْنَدهُ ابْ ُنهُ بَّ ا َأاَن ِعْنَد اْبِن عَ أَبُو ُأَساَمَة، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َكِثرٍي، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء، قَاَل: بَ ي ْ

 َوبَ رََكاتُهُ َوَمْغِفَرتُهُ َوِرْضَوانُُه، َوَعَدٌد ِمْن َذا، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َما َهَذا السَّاَلُم؟ " َفَسلََّم َعَلْيِه، فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ هللاِ 
 َحدَّ السَّاَلَم َحدًّا، َوَنَى َعمَّا ُنهُ َعِليٌّ: اَي أَبَ تَاهُ ِإنَّهُ َساِئٌل ِمَن الس ؤَّاِل، فَ َقاَل: " ِإنَّ هللاَ ن َتَاُه، فَ َقاَل َلهُ اب ْ جْ َب َحّتَّ امْحَرَّْت وَ َوَغضِ 

 ت ََهى يٌد َمَِيٌد{ ُثَّ ان ْ محَِ  ْهَل اْلب َْيِت ِإنَّهُ َورَاَء َذِلَك "، ُثَّ قَ َرأَ ِإىَل: }َرمْحَةُ هللِا َوبَ رََكاتُهُ َعَلْيُكْم أَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

يَ ْعُقوَب اْلَفِقيُه، قَاَل: أان أَبُو َعِليٍّ الصَّوَّاُف، قَاَل: ان َعِلي  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َحبَّاَن، قَاَل:    َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبنُ  -  8491
َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم، قَاَل:  ُمْختَاِر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َهارُوَن ْبِن َسْعٍد، َعْن َُثَاَمَة ْبِن ُعْقَبَة،  َل: ان َأْزَهُر ْبُن الْ قَامَُّد ْبُن مُحَْيٍد،  ان حمَُ 

نَا، فَ َرَدْداَن عَ  ِإَذا َسلََّم َعَلي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َوَعَلْيَك َوَرمْحَةُ نَاَلْيِه السَّاَلَم قُ ْلَكاَن  ََتبَ َعهُ  : "   ." َوَمْغِفَرتُهُ  َوبَ رََكاتُهُ   هللِا 
 َوهللاُ َأْعَلُم " مَِّد ْبِن مُحَْيٍد. " َوَهَذا ِإْن َصحَّ قُ ْلنَا ِبِه َغرْيَ َأنَّ يف ِإْسنَاِدِه ِإىَل ُشْعَبَة َمْن اَل َُيَْتج  بِِه حُمَمَُّد ْبُن غَاِلٍب، َعْن حمَُ 

 لمحقق: إسناده ضعيف. ل ا# قا
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 صْلٌ فِي كَرَاهِيَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: ابْتِدَاءُ عَلَيْكَ الس لَامُ فَ 
 

رَّزَّاِق،  ال ُصوٍر، قَاَل: ان َعْبدُ رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َمنْ َأخْ   - 8493
، قَاَل: سَ قَاَل: أان مَ  اْْلَُجْيِميِّ َْتِيَمَة  َأيِب  ، َعْن  اجْلَُرْيِريِّ َوَسلََّم فَ َقاَل:  ْعَمٌر، َعْن َسِعيٍد  َعَلْيِه   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ أَبُو ُجَريٍّ َعَلى  لََّم 

ُ َعَلْيِه َعَلْيُكُم السَّاَلُم، فَ َقاَل النَِّب  صَ   اَلُم حتَِيَّةُ اْلَمْوَتى، َوَلِكْن ُقْل: َساَلٌم َعَلْيُكْم ".  لََّم: " َعَلْيُكُم السَّ َوسَ لَّى اَّللَّ
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات لكنه مرسل. 
 

َعْمرِو    -  8496 أَبُو  قَاَل: أان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  قَالَ َأْخرَباََن  السَّمَّاِك،  َبلُ : انْبُن  َحن ْ ِإْسَحاقَ     ْبُن  ْبُن  حُمَمَُّد  قَاَل: ان   ،
اأْلَْنَصارِ  ْبُن حُمَمٍَّد  َوِعْنَدهُ  الصَّْلِت، قَاَل: ان ُموَسى  اْبِن ُهَبرْيََة،  اْبُن ِسريِيَن َعَلى  ِإْسَحاُق، قَاَل: َدَخَل  َلُه:  يُ َقاُل  ي ، َعْن َشْيٍخ 

اَلُم َعَلْيَك أَي  َها َوَأْرَسَل ِإلَْيِه، َفَدَخَل َعَلى اْبِن ُهَبرْيََة َوُهَو َوْحَدُه، فَ َقاَل: السَّ   َغِضَب اْبُن ُهَبرْيَةَ ، ف َ : السَّاَلُم َعَلْيُكمْ النَّاُس، فَ َقالَ 
َتِِن َوِعْنِدي النَّاُس فَ ُقْلَت: السَّاَلُم َعَلْيُكمْ  ي  َها اأْلَِمرُي، فَ َقاَل : السَّاَلُم َعَلْيَك أَ ْلتَ ، َوِجْئَت اآْلَن فَ قُ اأْلَِمرُي، فَ َقاَل اْبُن ُهَبرْيََة: ِجئ ْ

ُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا ُسلَِّم َعَلْيِه َوُهَو يف اْلَقْوِم قَالُوا: السَّاَلُم َعَلْيُكْم، َوِإَذا َكاَن َوْحَدهُ  اْبُن ِسريِيَن: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  اَي َرُسوَل هللِا ". ْيكَ الُوا: السَّاَلُم َعلَ قَ 

 َقِطٌع، َويف بَ ْعِض رَُواتِِه نَظٌَر، َوهللاُ َأْعَلُم " " َوَهَذا ِإْن َصحَّ ِإْسنَاُدهُ فَ ُهَو اِبْلُمتَابَ َعِة َأْوىَل َغرْيَ أَنَّهُ ُمن ْ 
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 

 

 دِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فْ وَالتَّلْبِيَةِ، وَالتَّ   فَصْلٌ فِي التَّرْحِيبِ، 
 

بُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلُمذَكُِّر، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف التَّارِيِخ، قَاَل: أان أَ   -  8501
 حْلََسِن، قَاَل: َدَخَل الز َبرْيُ ْبُن اْلَعوَّاِم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ، َعْن ُمبَاَرٍك، َعِن ا مٍ ، قَاَل: ان أَبُو نُ َعيْ قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َأْسَلمَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَما   ُمْسِلَم اَل َأَما َعِلْمَت َأنَّ الْ   َك؟تَ رَْكَت َأْعَرابِي َّتَ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َجَعَلِِن هللاُ ِفَداَءَك، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َقِطٌع، َوِإْن َصحَّ فَ ُهَو حمَْ   ُموٌل َعَلى الت َّْنزِيِه َوهللاُ َأْعَلُم، ِبَدلِيِل َما َمَضى " يَ ْفِدي اْلُمْسِلَم؟ ". " فَ َهَذا ُمن ْ

 # قال المحقق: إسناده منقطع.
 

 رَدَ فِيهِ ح  الْحَدِيثُ الَّذِي وَ صَ   أَهْلِ الشِّر ةِ إِنْ   فَصْلٌ فِي الس لَامِ عَلَى 
 

أَ   -  8510 قَاَل: أان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ْبُن  َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  قَاَل: ان  َأمْحََد،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعْوِدي   قَاَل: ان  ُعب َْيٍد،  ْبُن  مْحَُد 
َهاِل، قَاَل: ان الْ  ، َعْن َأاَبنَ ْلمَ َفيَّاُض ْبُن ََثِبٍت ا اْلِمن ْ ُ َعَلْيِه َوسَ ْوِصِلي  لََّم: "  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

رَِّة َفَسلَُّموا َعَلْيِهْم، تُْطَفْأ َعْنُكْم ِشرََُّتُْم، َوََثئَِرَُتُْم "   ِإَذا َمَرْرتُْ أبَِْهِل الشِّ
 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َوهِبََذا اإْلِْسنَ   -  8511 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: اِد َعْن أََنٍس، قَاَل: َشَكى َأْصَحاُب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َم ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ات َُّقوُهْم ِبِسَهاِم  نَا أِبَْلِسنَِتِهْم، ف َ ون َ ْعيُِنِهْم، َويَ ْلِفظُ اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ اْلُمنَاِفِقنَي يَ ْلَحظُونَ نَا أبَِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 وٌك "  "، قَالُوا: َوَما ِسَهاُم هللِا اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " السَّاَلُم ". " أاََبُن َهَذا ُهَو اْبُن َأيِب َعيَّاٍش َمرتُْ هللاِ 
 ه ضعيف. ناد# قال المحقق: إس

 

 لَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّم ةِ فَصْلٌ فِي الس  
 

ْبنُ   -  8513 ْبِن قَ تَاَدَة، قَااَل: أان أَبُو َعْمرٍو    َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  اْلَفِقيُه، َوأَبُو َنْصٍر ُعَمُر  اْلَمْعُروِف  َأيِب 
، قَاَل: أان أَ الس  اِعيُل ْبُن جُنَْيٍد  ِإَسَْ  ، قَاَل: ان أَبُو َعاِصٍم، عَ َلِمي  ي  ْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر،  بُو ُمْسِلٍم ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اْلَكجِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ لَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ   َعْن َمْرثَِد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأيِب َنْضَرَة،   َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َم قَاَل َْلُْم: " ِإّنِ رَاِكٌب ِإىَل ى اَّللَّ
ِمْنُكْم   َمِعي  اْنطََلَق  َفَمِن  َعلَ يَ ُهوَد،  َسلُِّموا  نَاُهْم  ِجئ ْ فَ َلمَّا   ،" َوَعَلْيُكْم  فَ ُقولُوا:  َعَلْيُكْم  َسلَُّموا  فَِإْن  اِبلسَّاَلِم،  تَ ْبَدأُوُهْم  نَا  َفاَل  ي ْ

 ُكمْ يْ فَ ُقْلنَا: َوَعلَ 
 فيه شيخا المؤلف لم أعرفهما والحديث حسنه # قال المحقق: إسناد

 

َبْكٍر َعْبُد هللاِ   -  8520 أَبُو  ْبِن َسِعيٍد الس كَِّري ، قَاَل: أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَِّد  اْلَفْضُل بْ     ُن اْلُمَؤمَِّل، قَاَل: ان 
َهقِ  ، قَاَل: ان ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن طَْلَحَة ْبِن زَْيٍد، َعْن ث َ ، قَاَل: ان الن  َفْيلِ ي  حُمَمٍَّد اْلب َي ْ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن ي 

َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل   ُ َتْسِليمَ َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُتَسلُِّموا  ا   َوالنََّصاَرى   اِبْلُكُفوِف  ْلي َُهوِد،  َتْسِليَمُهْم ِإَشارٌَة  ، فَِإنَّ 
 واحْلََواِجِب ".  
 "، ٌف ْبِد الرَّمْحَِن َضِعي َضِعيٌف ِِبَرٍَّة، فَِإنَّ طَْلَحَة ْبَن زَْيٍد الرَّقِّيَّ َمرْتُوُك احْلَِديِث، ُمت ََّهٌم اِبْلَوْضِع، َوُعْثَماُن ْبُن عَ " َهَذا ِإْسنَاٌد 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

َقمَّاٍش، قَاَل: ان ُعْثَماُن ْبُن َأيِب    ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان اْبُن َأيِب َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمحَْ   -  8521
َبَة، َعْن َأيِب َخاِلٍد ا ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِن يَزِيَد، َعْن َأيِب ا بْ  أْلَمْحَِر، َعْن ثَ ْورِ َشي ْ َم: " َتْسِليُم لز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلى اإْلَِشارَِة يف اِهَيَة ااِلْقِتَصاِر عَ َكرَ ُكوَن اْلُمَراُد بِِه  الرَُّجِل َعَلى الرَُّجِل ِبِِْصَبٍع َواِحَدٍة ِفْعُل اْلي َُهوِد ". " َوَُيَْتَمُل َوهللاُ َأْعَلُم َأْن يَ 
 ا مَلْ َيُكْن يف َصاَلٍة َْتْن َُعهُ ِمَن التَّْكِليِم " التَّْسِليِم ُدوَن الت ََّلف ِظ ِبَكِلَمِة التَّْسِليِم، ِإذَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 اعَةِ مَ  الْوَاحِدِ عَنِ الْجَ فَصْلٌ فِي سَلَامِ الْوَاحِدِ أَوْ رَدِّ 
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اُر، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، قَاَل: ان َعْبُد الرَّزَّاِق،   أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّ َأْخرَبانَ   - 8526
ُ َعَلْيِه وَ صَ   فَ ْعهُ ِإىَل النَِّبِّ قَاَل: أان َمْعَمٌر، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم: يَ رْ  َسلََّم قَاَل: " ُيَسلُِّم الرَّاِكُب َعَلى اْلَماِشي، َواْلَماِشي َعَلى  لَّى اَّللَّ

َأْجَزأَ اْلَقاِعدِ  ُهْم  ِمن ْ َواِحٌد  َفَسلََّم  اْلَقْوُم  َمرَّ  َوِإَذا  اْلَكِبرِي،  َعَلى  َوالصَِّغرُي  اْلَكِثرِي،  َعَلى  َواْلَقِليُل  رَدَّ   ،  َوِإَذا  ُهْم،  عَ َعن ْ اآْلَخرِيَن   ِن 
ُهْم " َواِحٌد   َأْجزَأَ َعن ْ

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

 حِبِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَامِ وَالْبِرِّ فَصْلٌ فِي قِيَامِ الْمَرْءِ لِصَا 
 

أَ   -  8530 ، قَاَل: أان َجدِّي  الرَّمْحَِن الس َلِمي  أَبُو َعْبِد  ْبُن حُمَمَّدِ عَ   بُو َعْمرٍو، قَاَل: انَأْخرَباََن  اإْلِْسَفَرايِيِِن ،  ْبُد هللِا  ُمْسِلٍم  ْبِن   
َل: ان َمْعُن ْبُن ِعيَسى، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِهاَلٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا  قَاَل: ان يُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، قَا

ُ َعَلْيِه صَ  تًا قُْمنَا َلهُ " لََّم ِإَذا َأرَاَد َأنْ َوسَ لَّى اَّللَّ   َيْدُخَل بَ ي ْ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

َجنَاٍد،  نُ ، قَاَل: ان ُعب َْيُد بْ اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: ان حَمُْموُد ْبُن حُمَمٍَّد احْلََلِب  َأْخربََ   - 8532
، قَ قَاَل: ان َعطَ  َثَمَة، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اءُ ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َخي ْ اَل: " َما َدَخْلُت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َأْو    -َِمُْلوٍء ِمْن َأْصَحابِِه، فَ َلمَّا رَآِن حَتَرََّك يل    ْوًما َوُهَو يف بَ ْيتٍ  ي َ " قَاَل: " َفِجْئتُ   -  َأْو قَاَل: حَتَرََّك يل   -َقط  ِإالَّ تَ َوسَُّع يل  
 َحّتَّ َجَلْسُت ِإىَل َجانِِبِه "  -يل قَاَل: تَ َوسََّع  

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

يُوُسَف، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِب ، ح   قَاَل: ان َأمْحَُد ْبنُ  ُن،أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّا َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، قَاَل: أان - 8533
، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا اْلِميَكايل ، قَاَل: ان َعِلي  ْبُن َسِعيٍد الْ َوَأْخرَباََن أَبُو عَ  ْعَفُر جَ   َعْسَكرِي ، قَاَل: انْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 

 َل: ان أَبُو اأْلَْسَوِد َُمَاِهُد ْبُن فَ ْرَقٍد الطََّرابُ ْلِسي ، قَاَل: انِن اْلُفَضْيِل الرَّاِسِب ، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف اْلِفْراَييِب ، قَاْبُن حُمَمَِّد بْ 
ْبُن اْْلَطَّاِب اْلُقَرِشي ، قَالَ  اْلَمسْ َواثَِلةُ  َوالنَِّب  َصلَّى اجِ : َدَخَل رَُجٌل  َعلَ َد   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوْحَدُه، فَ َتَحرََّك َلهُ   ُ ْيِه َّللَّ

لَْفُظ َحِديثِ  لِْلُمْؤِمِن َحقًّا ". "  ِإنَّ  اْلَمَكاُن َواِسٌع، فَ َقاَل: "  َلُه: اَي َرُسوَل هللِا  َفِقيَل  أَ   َوَسلََّم  َوَقْد   ، َرْجتُهُ يف ِكتَاِب  خْ الس َلِميِّ
 ْن َُمَاِهِد ْبِن فَ ْرَقدٍ َمْدَخِل َعَلى َلْفِظ َحِديِث اْلَفِقيِه ". َوَرَواهُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، عَ الْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َشرِيٍك، قَاَل: ان َعْبُد اْلَوهَّاِب، قَاَل:  قَاَل: ان ُعب َْيُد ْبُن  ،   َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان  -  8534
ُ َعَلْيِه وَ ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َمَُ  َسلََّم َوُهَو  اِهِد ْبِن فَ ْرَقٍد، َعْن َواثَِلَة ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاَل: َدَخَل رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَي رَ ِجِد قَاِعٌد، فَ ت ََزْحزَ َمسْ يف الْ  ُسوَل هللِا ِإنَّ يف اْلَمَكاِن َسَعًة، فَ َقاَل النَِّب  َح َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ لِْلُمْسِلِم َحقًّا   ت ََزْحَزَح َلهُ ".   ي َ ِإَذا رَآهُ َأُخوهُ َأنْ َصلَّى اَّللَّ
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 َذِلَك َرَواهُ اْلُمَعايَف ، َعْن ِإَْسَاِعيلَ وَكَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعْمرِو ْبِن  نُ ، قَاَل: ان ُحَسنْيُ بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان اْبُن اَنِجَيةَ  - 8535
َقِزي ، قَاَل: ان َأيِب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بَُدْيِل ْبِن َوْرقَاَء، عَ حُمَمٍَّد   ْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإىَل النَِّبِّ اْلَعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُم َك ِهَي؟ "، قَاَل: اَل، قَالَ َحّتَّ قَ َعَدْت، فَ َقالَ   امَ َورَُجٌل ِعْنَدُه، فَ قَ َصلَّى اَّللَّ : "   النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 ُأْخُتَك ِهَي؟ "، قَاَل: اَل، قَاَل: " تَ ْعرِفُ َها؟ "، قَاَل: اَل، قَاَل: " َرمِحْت ََها َرمِحََك هللاُ " 

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:
 

 عَانَقَةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ الْمُصَافَحَةِ، وَالْمُ   فِيفَصْلٌ  
 

َأيِب وَ   -  8542 ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان ََيََْي ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  احْلَاِفُظ، قَاَل: ان  أَبُو َعْبِد هللِا  ُد  َعبْ  طَاِلٍب، قَاَل: أان  َأْخرَباََن 
َهٍش أََنًسا، قَاَل: َأرَأَْيَت الرَُّجَل يَ ْلَقى َأَخاهُ اٍء، قَاَل: أان ِهَشاٌم الدَّْستُ َواِئي ، َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل: َسَأَل ِإاَيُس بْ اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَ  ُن نَ ب ْ

ُ َعَلْيهِ اَن َأْصَحاُب َرُسوِل هللاِ َجائِيًا ِمْن َسَفٍر َيَُْخُذ بَِيِدِه؟، قَاَل: " َقْد كَ    َوَسلََّم يَ َتَصاَفُحوَن "  َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ى، َواللَّْفُظ لَهُ  ُسْفيَاَن، َوأَبُو يَ ْعلَ   ْعٍد اْلَمالِيِِن ، قَاَل: أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، قَاَل: أان احْلََسُن ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو سَ   - 8543
ْبُن َخيَّ ااَل قَ  اْلَورَّاُق، َعْن قَ تَادَ : ان َخِليَفةُ  ْبُن مَحَْزَة، قَاَل: ان َمطٌَر  َعَلْيِه  اٍط، قَاَل: ان ُدُرْسُت   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َة، َعْن أََنٍس، َعِن 

يَ  هللِا  يف  ُمَتَحابَّنْيِ  َعْبَدْيِن  ِمْن  َما   " قَاَل:  َأَحُدُِهَاَوَسلََّم،  فَ ي ََتَصاَفَحانِ صَ   ْست َْقِبُل  َعَلْيِه اِحَبهُ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  َوُيَصلِّيَاِن   ،
َها َوَما َتََخََّر " َوَسلََّم، ِإالَّ مَلْ ي َ  َم ِمن ْ  ت ََفرَّقَا َحّتَّ تُ ْغَفَر ُذنُوهُبَُما َما تَ َقدَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

أَبُو َسْعدٍ َوأَ   -  8544 َأمْحَدَ ، قَ ْخرَباََن  أَبُو  اْلَمْطَيِوي ، قَاَل: ان حمَُ اَل: أان  ْبِن َعِليٍّ  احْلَُسنْيِ  ْبُن  يُوُنَس،  ، قَاَل: أان حُمَمَُّد  ْبُن  مَُّد 
، قَاَل ان قَ تَاَدُة، َعْن أََنسٍ :  طٌَر اْلَورَّاُق، قَالَ قَاَل: ان ََيََْي ْبُن رَاِشٍد ُمْسَتْمِلي َأيِب َعاِصٍم، قَاَل: ان ُدُرْسُت ْبُن مَحَْزَة، قَاَل: ان مَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمَتَحابَّنْيِ   َتاَلقَ يَا فَ َتَصاَفَحا ِإالَّ حَتَاتَّْت ُذنُوهُبَُما َكَما يَ َتَحات  َوَرُق الشََّجِر "  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

، قَاَل: أان أَبُو يَ ْعَلى، قَاَل: ان إِبْ َراَسْعٍد اْلَمالِيِِن ،    بُوَأْخرَباََن أَ   -  8545 ِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة، قَاَل: أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َعْجاَلَن، عَ  ُ َعَلْيِه ، َعْن أََنٍس، َعِن النَّ اهْ ْن َمْيُموِن ْبِن ِسيَ قَاَل: ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب السَُّدوِسي  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

رَِّق  فََأَخَذ َأَحُدُِهَا بَِيِد َصاِحِبِه، ِإالَّ َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْن ََيُْضَر ُدَعاَءُِهَا، َواَل يُ فَ  َوَسلََّم، قَاَل: " َما ِمْن ُمْسِلَمنْيِ اْلت ََقيَا
ن َُهَما َحّتَّ   يَ ْغِفَر َْلَُما " بَ ي ْ

 حسن في المتابعات المحقق: إسناده  # قال
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ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ   -  8549 اْبُن َأيِب َقمَّاٍش،َأْخرَباََن َعِلي   اْلَقَوارِيِري ، قَاَل: ان   ْبَداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: ان  قَاَل: ان 
بْ  ْبِن َساملٍِ َساملُ  اجْلَعْ ُن َغْياَلَن  ْعُت  الن َّْهِدي ، َعْن َسْلَمانَ ، قَاَل: َسَِ أَبُو ُعْثَماَن  َثِِن  أاََب ُعْثَماَن، قَاَل: َحدَّ النَِّبِّ   َد  ، َعِن  اْلَفاِرِسيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ اْلُمْسِلَم ِإَذا َلِقَي َأَخاهُ فََأَخذَ  هُ بَِيِدِه حَتَاتَّْت عَ   َصلَّى اَّللَّ يَ َتَحات  اْلَوَرُق اْليَاِبُس ِمَن   َما ُذنُوهُبَُما، َكَمان ْ
 َْلَُما َوِإْن َكاَنْت ُذنُوهُبَُما ِمْثَل زََبِد اْلَبْحِر "  الشََّجِر يف يَ ْوٍم َعاِصٍف، َوِإالَّ ُغِفرَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

احْلَسَ   -  8550 أَبُو  ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن  اْلُمْقِرئُ ِد  ِن َعِلي   ْبُن  ْبِن َعِليٍّ  يُوُسُف  ِإْسَحاَق، قَاَل: ان  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  ، قَاَل: أان 
ِن، قَاَل: محَْ اَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ وَب، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر، قَاَل: ان مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد، قَاَل: ان ُمْصَعُب ْبُن ََثِبٍت، َعِن اْلعَ يَ ْعقُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عَ قَاَل َأيِب  َلى ُحَذيْ َفَة، فَ َقاَل: " اَي ُحَذيْ َفةُ َهُلمَّ َيَدَك "، َفَكفَّ ُحَذيْ َفُة، : قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: َوَقَف َنِب  هللِا َصلَّى اَّللَّ
الثَّانَِيَة، َفَكفََّها ُحَذيْ َفةُ  يََدَك قَاَل: " ، فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة: ايَ ةَ ، ُثَّ قَاَل الثَّالِثَ فَ َقاَل  َأْن ْتََسَّ يَِدي  َأْكَرهُ  ِإّنِ ُجُنٌب، َوِإّنِ    َرُسوَل هللِا 

َفَسلََّم َعَلْيِه، َوَصاِفْحهُ  َلِقَي َأَخاهُ  ِإَذا  اْلُمْسِلَم  اْلَمْرَء  َأنَّ  َأَما َعِلْمَت اَي ُحَذيْ َفةُ    اْْلَطَاايَ   -حَتَاطَِّت  :  أَْو قَالَ   -حَتَاتَّْت    َهُلمََّها، 
الشََّجِر ". ِمَن  اْلَوَرُق  يَ َتَحات   ن َُهَما، َكَما  بَ ي ْ نُوُب  النَِّبَّ َورُِوَي عَ   َوالذَّ لَِقَي  أَنَّهُ  ُمَعاٍذ،  َعْن  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  راََبٍح،  ْبِن  اْلَولِيِد  ِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   هللاُ َأْعَلمُ ، وَ  َوُحَذيْ َفةُ َأْشَبهُ َصلَّى اَّللَّ
 ضعيف  # إسناده

 

 التَّارِيخِ   قِص ةُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُعَانَقَةِ فِي الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِيَ مِنَ 
 

وُب اِزي ، قَاَل: ان يَ ْعقُ رَّ ُش ْبُن اْلَعبَّاِس الَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: ان أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد، قَاَل: ان اأْلَْعمَ   -  8551
َلى، ْبُن مُحَْيٍد، قَاَل: ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَليْ  َثِِن اْبُن َأيِب لَي ْ ٍم، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعب َْيِد ْبِن رِفَاَعَة، قَاَل: َحدَّ

َرِت اْْلَطَااَي ا َلِقَي اْلُمْؤِمُن اْلُمْؤِمَن فَ َقَبَض َأَحُدُِهَا َعَلى َيِد َصاِحِبِه تَ نَاث َ َلْيِه َوَسلََّم: " ِإذَ  عَ لنَِّب  َصلَّى اَّللَُّ َعْن ُحَذيْ َفَة، قَاَل: قَاَل ا
ُهَما َكَما تَ نَاثَ ُر َأْورَاُق الشََّجِر "   ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

يْ ن ََوِري ، قَاَل: ان َعْبدُ   و حُمَمٍَّد َجْعَفُر ْبُن َهارُونَ َقطَّاُن، قَاَل: أان أَبُ الْ َسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل  َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  8552 هللِا   اْلُمَؤدُِّب الدَّ
، قَاَل: ان قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع، َعْن َأيِب  ُ ِء، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ ا ِإْسَحاَق، َعِن اْلربََ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِسنَاٍن، قَاَل: ان أَبُو اْلَولِيِد الطَّيَاِلِسي  ى اَّللَّ

َفَصاَفَحهُ   َأَخاهُ  الرَُّجُل  َلِقَي  ِإَذا  َأْورَاُق الشََّجِر ". َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  تَ َتَحات   رُِفَعْت َخطَااَيُِهَا َعَلى رُُءوِسِهَما فَ َتَحاتَّْت َكَما 
 " ِإالَّ ُغِفَر َْلَُما قَ ْبَل َأْن يَ ْفرَتِقَا "  َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: اهُ َأيِب ِإْسَحاَق ِِبَْعنَ َوَرَواهُ اأْلَْحَلُج، َعْن 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ْهُل ْبُن   سَ ْبِن َصاِلٍح، قَاَل: ان  ِإْسَحاقَ   َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبنُ   -  8553
، َعْن َعمَّاِر ْبِن عُ   ْتَّاِم ْبنِ  َمارََة، قَاَل: ان َمْنُصوُر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن الرَّبِيِع ْبِن بَزِيٍع، قَاَل: ان أَبُو َهاِشٍم، َصاِحُب الزَّْعَفَراِنِّ

َلِة    َعَلْيِه َوَسلََّم:اَّللَُّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى  لُوٍط، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: قَالَ  ُهنَّ يف لَي ْ َا َصالَّ " َمْن َصلَّى َأْربَ ًعا قَ ْبَل اْْلَاِجَرِة َفَكَأَّنَّ
ن َُهَما َذْنٌب ِإالَّ َسَقَط ". "    اْلَقْدِر، َواْلُمْسِلَماِن ِإَذا َتَصاَفَحا مَلْ يَ ْبَق بَ ي ْ

  اْلرَبَاِء " اْلَعَقِدي : َعْن َعمَّاِر ْبِن َمْنُصوِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن لُوٍط، َعنِ ، َوقَاَل أَبُو َعاِمٍر  نِ ُر ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ َكَذا يف ِكتَايِب: َمْنُصو 
 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 

 

يِّ ْبِن َعفَّاَن، قَاَل: ان ُحْسُن ْبُن اَل: احْلََسُن ْبُن َعلِ قَ   مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب،َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   - 8555
اْْلَشَّابُ  َقطَِريٌّ  ان  قَاَل:  َوَسلَّ َعِطيََّة،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  َدَخْلُت  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  َعاِزٍب،  ْبِن  اْلرَبَاِء  ْبِن  يَزِيَد  َعْن  َم ، 

َوَأخَ  اَي َنِبَّ بَِيِدي، ُثَّ قَاَل: "  َذ  فَ َرحََّب يِب  بَِيِدَك؟ "، قَاَل: قُ ْلُت: اَل  َأَخْذُت  َتْدِري أِلَيِّ َشْيٍء   هللِا، قَاَل: " اَل يَ ْلَقى اَي بَ َراءُ 
ُب ِبِه، َوَيَُْخُذ بَِيِدِه ِإالَّ تَ نَاثَ َرتِ  ن َُهمَ ُمْسِلٌم ُمْسِلًما فَ ي ََبش  بِِه، َويُ َرحِّ نُوُب بَ ي ْ  الشََّجِر " َما يَ ت َنَاثَ ُر َوَرُق ا كَ  الذ 

حُمَمَّ  َأْصَحاُب  قَاَل: " َكاَن  أَنَّهُ   ، الشَّْعِبِّ َعِن  َعاَنَق َورُوِّينَا  َسَفٍر  ِمْن  َقِدُموا  فَِإَذا  اْلت ََقْوا َصاَفُحوا،  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ٍد َصلَّى 
 بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا " 
هُ قَاَل: " َوبَ َعَث ِإيَلَّ َذاَت ي َ ، يف ُمَصاَفَحِة النَّ َذرٍّ َورُوِّينَا َعْن َأيِب   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإايَّ ْوٍم، فَ َلمَّا ِجْئُت اْلت ََزَمِِن، َفَكاَنْت ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 تِْلَك َأْجَوَد َوَأْجَوَد " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اِمغَاِن   بْ أَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَدُ َأْخرَباََن    -  8557 َْسَاِعيِلي ، قَاَل: ان أَبُو  ُن َعِليٍّ الدَّ َهَق، قَاَل: أان أَبُو َبْكٍر اإْلِ َعْبِد هللِا حُمَمَُّد  نَزِيُل بَ ي ْ
ْبنُ  يِصي ، َِبُْرَجاَن، قَاَل: ان حُمَمَُّد  اْلِمصِّ اْلُعَمِري   ْبِن ُعب َْيَدَة  إِ   ْبُن َعْبِد هللِا  ْبُن حُمَمَِّد  ب ْ ِإْسَحاَق، قَاَل: ان  اجْلَِحيِم،  َراِهيُم  َأيِب  ْبِن 

، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل    قَاَل: ان ُعَمُر ْبُن َعاِمٍر، قَاَل: ان ُعب َْيُد هللِا ْبنُ  احْلََسِن، َعِن اجْلَُرْيِريِّ
اْلُمْسلِ "     َعَلْيِه َوَسلََّم:هللِا َصلَّى اَّللَُّ  تَ ِإَذا اْلت ََقى  ُهَما  ِمن ْ لِْلبَاِديِء  َرمْحٍَة،  ِمائَةُ  نَ َزَلْت َعَلْيِهَما  َولِْلُمَصاِفِح  َماِن فَ َتَصاَفَحا  ْسَعْوَن، 

 َعْشٌر ".  
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ْبُن َعْبَداَن،    -  8561 احْلََسِن  أَبُو  ْبنُ َوَأْخرَباََن  َأمْحَُد  ْبنُ ب َْيٍد، قَاَل: أان ِإَسَْ  عُ قَاَل: أان  ْبُن    اِعيُل  اْلَفْضِل، قَاَل: َحدََّثِِن َخِليَفةُ 
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر،  َخيَّاٍط، قَاَل: ان زايَ  ، قَاَل: ان َُمَاِلُد ْبُن َسِعيٍد، َعِن الشَّْعِبِّ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبكَّاِئي  َقِدَم ُد  قَاَل: " َلمَّا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقبََّل َشَفت َْيِه "، ف َ َفٌر ِمَن احْلََبَشِة اَجعْ  َقاَل: اَل َأْدِري أِبَيِِّهَما َكاَن َأَشدَّ فَ َرًحا: ِبُقُدوِم َجْعَفٍر ْست َْقب ََلهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 َسَلًة َأَصح ، َوهللاُ َأْعَلُم َوَقْد " ْيِه َوِإْن َكاَنْت ُمرْ ن َ رَِوايَ ُتهُ َبنْيَ َعي ْ َأْو ِبَفْتِح َخْيرَبَ؟. " َهَكَذا َوَجْدتُُه، وَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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، قَاَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدِ َأْخربََ   -  8562 َداُوُد    ان  ْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل:ْبِن عَ   اَنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، قَاَل: أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
َسِعيٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " َلمَّا    اَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن ََيََْي ْبنِ ْبُن َعْمرٍو، قَ 

النَّ  اْست َْقب ََلهُ  ُ  َقِدَم َجْعَفٌر َوَأْصَحابُهُ  أَبُو قَ تَاَدَة احْلَرَّا ْيِه َوَسلََّم، فَ َقب َّ َعلَ ِب  َصلَّى اَّللَّ ن َْيِه ". قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَرَواهُ  َبنْيَ َعي ْ ِن ، َعِن  َلهُ 
، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َوقَاَل: َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة.    الث َّْورِيِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، قَاَل: ان َحجَّاُج ْبُن  َداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيِد هللِا ال ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   ي  َأْخرَباََن َعلِ   -  8563 ن َّْرِسي 
ْبُن ُموَسى: ان اَنِفٌع،   اْبُن ُجَرْيٍج، قَاَل: قَاَل ُسَلْيَماُن  اْبِن ُعَمَر، َأنَّ حُمَمٍَّد، قَاَل: ان   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  رَ َعِن 

 ، وَُكونُوا ِإْخَوااًن َكَما َأْمرَُكُم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ " يَ ُقوُل: " أَْفُشوا السَّاَلَم، َوَأْطِعُموا الطََّعامَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 أَبُو  ِإبْ َراِهيَم اْلَفحَّاُم، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الذ ْهِلي ، قَاَل: انبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ أَ   اْلَفِقيُه، قَاَل: أان  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهرٍ   -  8564
َبَة، قَاَل: ان يَزِيُد ْبُن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َهاِنِئ بْ  ىَل َرُسوِل هُ َأوَُّل َمْن َوْفٍد إِ نَّ ِن ُشَرْيٍح ذََكَر: أَ َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

َلمَّا َوأَنَّهُ  قَ ْوِمِه،  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َحْيُث   هللِا َصلَّى  ِباَلِدِه  َأْرًضا يف  ُهْم  ِمن ْ اْمِرٍئ  َأْعَطى ُكلَّ  ِباَلِدِهْم  ِإىَل  اْلَقْوِم  ُخُروَج  َحَضَر 
، ِإالَّ َأنَّ   ِل الطََّعاِم " ِن َأي  َشْيٍء يُوِجُب اجْلَنََّة؟، قَاَل: " َعَلْيَك حِبُْسِن اْلَكاَلِم، َوَبذْ  َرُسوَل هللِا َأْخربََ : ايَ  َهانِئًا، قَاَل َلهُ َأَحبَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

،     احْلَاِفُظ، قَاَل: انارُ َد ْبِن َسْعٍد اْلب َزَّ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، قَاَل: َعْبُد هللِا ْبُن َأمحَْ   -  8565 حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجي 
، قَاَل: ان عُ  : قَاَل يل ب َْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعْن مَحَْزَة ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن أَبِيِه، قَالَ قَاَل: ان الن  َفْيِلي 

ْيَت أبَِيِب ََيََْي َولَْيَس َلَك َوَلٌد، َوِفيَك  ْواَل َثاَلٌث ِفيَك: أَْنَت ِمَن الر وِم، َوانْ َتَمْيَت ِإىَل اْلَعَرِب، َوَتَكن َّ طَّاِب: َأْي رَُجُل لَ اْلَْ   ُعَمُر ْبنُ 
َّ أبَِيِب ََيََْي َولَ  َيةٌ َكنَّاِن هبَِ ْيَس يل َوَلٌد فَِإنََّ َسَرٌف ِمَن الطََّعاِم، فَ ُقْلُت: َأمَّا َتَكِنِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَمَّا قَ ْوُلَك: ا ُكن ْ ا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ا قَ ْوُلَك: أَمَّ ِمِر ْبِن قَاِسٍط، وَ  ِمَن الر وِم، فَِإنَّ الر وَم َسب َْتِِن ِمَن اْلَمْوِصِل بَ ْعَدَما َعَرَفْت َنَسِب َوَأْهِلي، َوَأاَن اْمُرٌؤ ِمَن النَّ ِإّنِ رَُجلٌ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِفيَك َسرَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  يَ ُقوُل: " " َخرْيُُكْم َمْن َأْطَعَم الطََّعاَم " "  ٌف يف الطََّعاِم فَِإّنِ َسَِ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

الرَّمْحَنِ   -  8566 َعْبِد  أَبُو  قَاَل:  َحدَّثَ نَا   ، الس َلِمي  اْلُمَؤمَّ   أان  ْبُن  ُعْثَماَن  َعِلي   ْبُن  َأمْحَُد  أان  قَاَل:  ِعيَسى،  ْبِن  احْلََسِن  ْبِن  ِل 
ْبِن َجَبٍل، َعِن َل: ان ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، قَاَل: ان َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، ان يُوُنُس ْبُن َحْلَبٍس، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس، َعْن ُمَعاِذ  النََّسِوي ، قَا

ُ َعَليْ ِبِّ النَّ  أَْدَخَلهُ هللاُ مِ  َصلَّى اَّللَّ ِإالَّ َمْن َكاَن ِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َأْطَعَم ُمْؤِمنًا َحّتَّ ُيْشِبَعهُ  ْن اَبٍب ِمْن أَبْ َواِب اجْلَنَِّة اَل َيْدُخُلهُ 
 َبنْيَ النَّاِس "  اةُ ُمَواَصَلِة اْلُمَهادَ ِمث َْلهُ " قَاَل: " َوِمْن ُوُجوِه اْلُمَقارَبَِة َوالْ 

 المحقق: إسناده ضعيف.  # قال
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اْلُمَحمَّْد آاَبِدي ، قَاَل: ان ُعْثَماُن     اْلَعَلِوي ، قَاَل: أان أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلََسنِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ   -  8567
، قَاَل:    ْبُن َسِعيدٍ  ارِِمي  اِلٍك: " َأنَّ َرُسوَل  الت َُّنوِخي ، قَاَل: ان َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن مَ   حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَمانَ ان  الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْمُر اِبْْلَِديَِّة ِصَلًة َبنْيَ النَّاِس "   هللِا َصلَّى اَّللَّ
 المحقق: إسناده ضعيف.  # قال

 

عَ   -  8568 أَبُو  اْلعَ َأْخرَباََن  أَبُو  ان  قَااَل:  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َوَأمْحَُد  احْلَاِفُظ،  هللِا  ُهَو ْبِد  اْلَعبَّاُس  ان  قَاَل:  اأْلََصم ،  ُهَو  بَّاِس 
َِهَّاٌم، ان  قَاَل:  بَُكرْيٍ،  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  قَاَل:  احْلَسَ َوأَ   الد ورِي ،  أَبُو  الْ ِن  ْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  َأمْحََد  حُمَمَُّد  ْبُن  ِبْشُر  أان  قَاَل:  َمْعُروِف، 

اِعيَل، َعْن ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الص ويف ، قَاَل: ان ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: ان ِضَماٌم يَ ْعِِن اْبَن ِإَسَْ  اإْلِْسَفَرايِيِِن ، قَاَل: ان َأمْحَدُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ََتَاُدواَوْرَداَن، َعْن َأيِب هُ ِن ُموَسى بْ  حَتَاب وا ". َويف رَِوايَِة اْبِن بَُكرْيٍ: َعِن النَِّبِّ  َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

، ِإْماَلًء قَاَل: ان حُمَمَُّد أَبُو َبْكرٍ   َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َحبَّاَن ْبِن مَحَْدَوْيهِ   و يَ ْعَلى مَحَْزةُ ْبنُ أَبُ َوَأْخرَباََن    -  8569  اجْلُبَّاِئي 
ْعُت أَ ْبُن َمْنَدْه، قَاَل: ان َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، قَاَل: ان َعاِئُذ ْبُن ُشَريْ  ُ َعَلْيهِ    ْبَن َماِلٍك، يَ ُقوُل:َنسَ ٍح، قَاَل: َسَِ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اْلَمَْلِ َتََ  اَي َمْعَشَر  أَْو ِذرَاٍع  َوَسلََّم: "  ِإىَل ُكَراٍع  َوَلْو ُدِعيُت  َتْذَهَب اِبلسَِّخيَمِة،  اْْلَِديََّة  َوَلْو  أَلََجْبتُ   -َشكَّ َعائٌِذ    -اُدوا فَِإنَّ   ،
ِإيَلَّ  ِذرَاٌع    أُْهِدَي  َأْو  َعاِئٌذ    -ُكَراٌع  ".   -َشكَّ   لََقبِْلُت 

 
: أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب ََهاِن ، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن ُمَعاِويََة اْلَبْصِري ، قَاَل: ان َبْكُر  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، قَالَ  - 8570

 : " اَي َمْعَشَر اْلَمَْلِ " رْيَ أَنَّهُ مَلْ يَ ُقلْ ، غَ ُن َبكَّاٍر، َفذََكَرهُ بْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

أَبُو  -  8571 احْلَُسنْيِ احلِْرِيي ، قَاَل: ان السَّرِ   َأْخرَباََن  َأمْحََد ْبِن  ْبُن  أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد  احْلَاِفُظ، قَاَل: ان  ْبُن ُخَزمْيََة، َعْبِد هللِا  ي  
ثَ ْتِِن ُحبَابَةُ بِْنُت َعْجاَلَن اْْلَُزاِعيَُّة، َعْن أُمِّهَ : ان ُموَسى ْبُن ِإَسَْ الَ قَ  ا أُمِّ َحْفٍص، َعْن َصِفيََّة بِْنِت َجرِيٍر، َعْن أُمِّ  اِعيَل، قَاَل: َحدَّ

بِْنِت ِذرَاٍع   َوَداٍع    -َحِكيٍم  إِ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَلْت: َسأَْلُت    -َأْو قَاَل  اْلَفِقرِي؟،  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِمَن  لِْلَغِِنِّ  يِش الَِّذي َيِصح  
 ءُ "، قُ ْلُت: يُْكَرهُ الل ْطُف؟، قَاَل: " َلْو أُْهِدَي ِإيَلَّ ُكَراٌع لََقبِْلُت، َوَلْو ُدِعيُت إِلَْيِه أَلََجْبُت " قَاَل: " النَِّصيَحةُ َوالد َعا

ْعُت َرسُ  ُ عَ ولَ قَاَلْت: َوَسَِ  َغَوائِِل الص ُدوِر " َلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " تَ َواد وا َتزِيُد يف اْلَقْلِب ُحبًّا، َوَتْذَهُب بِ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان أَبُو زُْرَعةَ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   ان  َسِن اْلَقاِضي، قَااَل: َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احلَْ   -  8572
بْ  َأمْحَُد  ان  قَاَل:   ، عَ الدَِّمْشِقي  الز َبرْيِ،  ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن  ْبِن َكْيَساَن،  َصاِلِح  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  حُمَمَُّد  ان  قَاَل:  اْلَوْهِب ،  َخاِلٍد  ْن ُن 

قَاَلْت: بُ َلَة  قَ   َعاِئَشَة،  ُسن ْ أُم   صَ ِدَمْت  هللِا  لَِرُسوِل  َُتِْديِه  َلَُبٍ  ِمْن  َوْطٌب  َوَمَعَها  بَ ْييِت،  قَاَلْت: اأْلَْسَلِميَّةُ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لَّى 



651 

 

ُ َعَلْيهِ  بُ َلَة "، قَاَلْت: أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي، َحبًا َوَأْهاًل أِبُمِّ  رْ  َوَسلََّم، قَاَل: " مَ فَ َوَضَعْتهُ ِعْنِدي َوَمَعَها َقَدٌح، َفَدَخَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ُسن ْ
َلمَّا قَاَلْت: َفَصب َْبُت َلهُ يف اْلَقَدِح، ف َ    اللََُّبِ، قَاَل: " اَبَرَك هللاُ َعَلْيِك، ُصبِّيِه يل يف َهَذا اْلَقَدِح "،َأْهَدْيُت َلَك َهَذا اْلَوْطَب ِمنَ 

، قَاَل: " َأْعَراُب َأْسَلَم اَي َعاِئَشةُ لَْيُسوا أبَِ   ْد قُ ْلَت: اَل أَق َْبلُ : قَ َأَخَذهُ قُ ْلتُ  ْعَراٍب، َوَلِكن َُّهْم َأْهُل اَبِديَِتنَا، َوََنُْن َهِديًَّة ِمْن َأْعَرايِبٍّ
نَاُهْم "، ُثَّ َأْهُل َحاِضرِِهْم، ِإَذا َدَعْواَنُهْم َأَجابُواَن، َوِإَذا َدَعْوانَ   َشِربَ   َأَجب ْ

 اده حسن.# قال المحقق: إسن
 

َأمْحَدَ   -  8574 أَبُو  اْلَمالِيِِن ، قَاَل: أان  أَبُو َسْعٍد  ْبِن َخاِلٍد، قَاَل: ان  َأْخرَباََن  ْبِن َسِعيِد  ْبُن حُمَمَِّد  ِإبْ َراِهيُم  ، قَاَل: ان  ْبُن َعِديٍّ  
احْلََسَن    َد اْلِعيِذي ، قَاَل: ان ِإَْسَاِعيُل اْْلَيَّاُط، َعِن اأْلَْعَمِش، قَاَل: بَ َلغَ ان َبكَّاُر ْبُن َأْسوَ   َل:َبَة اْلِكْنِدي ، قَاحُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد ْبِن ُعت ْ 

ْحَتُه؟، قَاَل: َمدَ   ُه: َتُذم هُ ُثَّ لَ   هُ اأْلَْعَمُش، َفِقيلَ ْبَن ُعَمارََة َأنَّ اأْلَْعَمَش َوَقَع ِفيِه، فَ ب ََعَث ِإلَْيِه ِبِكْسَوٍة، فَ َلمَّا َكاَن بَ ْعَد َذِلَك َمْدحَ 
َثِِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعنِ  َثَمَة َحدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ اْلُقُلوَب ُجبَِلْت َعَلى ُحبِّ َمْن َأْحَسَن   ِإنَّ َخي ْ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َها، َوب ُ   ا ".  هَ ْغِض َمْن َأَساَء ِإلَي ْ ِإلَي ْ
: " مَلْ َأْكتُ ْبهُ َمْرفُوًعا ِإالَّ ِمْن َهَذا الشَّْيِخ، َواَل أَ قَاَل أَبُو َأمحَْ  ْدِري ِبَرْفِع َهَذا احْلَِديِث ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوُهَو َمْعُروٌف  َد ْبُن َعِديٍّ

 ْعٍض ِِبَا اْسَتطَاَع ِمْن َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق، َوأَنْ َواِع اْلَمبَارِّ ُد بَ ْعِضِهْم ِإىَل ب َ َود  ُجوِه اْلُمَقارَبَِة ت َ َعِن اأْلَْعَمِش َمْوقُوفًا، قَاَل: َوِمْن وُ 
 محقق: إسناده ضعيف جدا. # قال ال

 

، قَاَل: ان  اِلٍب، قَاَل: ان َرْوحٌ  طَ : ان ََيََْي ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، قَالَ   -  8576
ْعُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َأَحبَّ َأْن يََِد ُشْعَبُة، َعْن َأيِب بَ ْلٍج، قَاَل: َسَِ ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 الَّ َّللَِِّ "  َوَجلَّ، اَل َيُِب  إِ زَّ  فَ ْلُيِحبَّ َّللَِِّ عَ طَْعَم اإْلِميَانِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

: قَاَل: ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، قَالَ    َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: ان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْبُدوٍس،َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبنُ   -  8579
، أَنَّهُ قَ   ا قَ َرأَ َعَلى َماِلٍك،يمَ ان اْلَقْعَنِب ، فِ  اَل: َدَخْلُت َمْسِجَد ِدَمْشَق فَِإَذا َأاَن  َعْن َأيِب َحازِِم ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلِنِّ

اْخت ََلُفوا يف َشيْ  ِإَذا  َمَعهُ  أاَُنٌس  َوِإَذا  الث َّنَااَي،  ِبرَاِق  إِلَْيهِ ِبَفًّت  َأْسَنُدوهُ  وَ ٍء  رَْأيِِه،  َعْن  ْبُن   َصَدرُوا  ُمَعاذُ  َهَذا  فَِقيَل:  َعْنُه،  َفَسأَْلُت 
َقْد َسب ََقِِن اِبلت َّْهِجرِي، َوَوَجْدتُهُ ُيَصلِّي قَاَل: فَانْ َتظَْرتُهُ َحّتَّ َقَضى َصاَلَتُه، ُثَّ َجَبٍل، فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد َهجَّ   ِجْئُت ِمْن  ْرُت فَ َوَجْدتُهُ 

وَ  َعَلْيهِ ْجهِ ِقَبِل  َفَسلَّْمُت  فَ ُقْلُت:  ِه،  ؟،  ، فَ َقاَل: آَّللَِّ أَلُِحب َك َّللَِِّ ِإّنِ  َوهللِا  َلُه:  َوقُ ْلُت  قَاَل: ،   ، فَ ُقْلُت: آَّللَِّ ؟،  فَ َقاَل: آَّللَِّ  ، آَّللَِّ
أَْبِشرْ  َوقَاَل:  ِإلَْيِه،  َفَجَبَذِن  ِلرَِداِئي  َوٍة  حِبُب ْ رَ فََأَخَذ  ْعُت  فَِإّنِ َسَِ ُ  ُسو ،  اَّللَّ هللِا َصلَّى  َوَجلَّ:  َل  َعزَّ  قَاَل هللاُ   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

 َتَحابِّنِي يفَّ، َواْلُمَتَجاِلِسنَي يفَّ، َواْلُمت َبَاِذِلنَي يفَّ، َواْلُمَشاِورِيَن يفَّ ".  َوَجَبْت حَمَبَّيِت لِْلمُ 
 ازٍِم، َعْن ِإْدرِيسَ َكَذا َرَواهُ أَبُو حَ 

 وثقون. ل المحقق: إسناده رجاله مقا #
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بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِب  ِِبَْرَو، قَاَل: ان َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ان َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: أان أَبُو اْلعَ   -  8580
ا   ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس، قَاَل: َجَلْسُت يف َحْلَقٍة ِفيهَ اْلَولِيدِ   َعطَاٍء، َعنِ   نْ ْعَبَة، َعْن يَ ْعَلى، عَ َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر، َعْن شُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإَذا ِفيِهْم َشابٌّ َحَسُن اْلَوْجِه، َأْدَعُج  َننْيِ، ُغر  الِعْشُروَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ وا يف  نَااَي، فَِإَذا اْخت ََلفُ ث َّ اْلَعي ْ
َد فَِإَذا ُهَو قَائٌِم ُيَصلِّي ِإىَل َسارِيٍَة، َفَجَلْسُت ِإىَل َجْنِبِه فَاَْنََرَف ِمْن َصاَلتِِه،  َشْيٍء انْ ت ََهْوا ِإىَل قَ ْوِلِه، فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد أَتَ ْيُت اْلَمْسجِ 

، قَاَل: فَِإنَّ اْلُمَتَحابِّنَي يف هللِا يف ظِ َك ِمْن ِإْجاَلِل هللاِ ب  : اِبهلِل ِإّنِ أَلُحِ ُثَّ َسَكَت، قُ ْلتُ  ؟، قُ ْلُت: آَّللَِّ لِّ هللِا يَ ْوَم اَل ِظلَّ  ، قَاَل: آَّللَِّ
َوالش َهَداءُ  النَّبِي وَن،  يَ ْغِبطُُهُم  نُوٍر،  ِمْن  َْلُْم َكَراِسيٌّ  يُوَضُع  ِظل ُه،  ِلمَ ِإالَّ  َواْلُمْرَسُلوَن  رهبِِّْم،  كَ ،  ِمْن  ْبَن اِنِْم  ُعبَاَدَة  فَأَتَ ْيُت  قَاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ َحدََّث قَالَ الصَّاِمِت َفَحدَّْثُت ِِبَا قَاَل ُمَعاٌذ، فَ َقالَ  ْعُت َعَلى ِلَساِن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ : : اَل ُأَحدُِّثَك ِإالَّ ِِبَا َسَِ
 ُحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلُمَتَصاِفنَي يفَّ، َواْلُمت ََواِصنَي يفَّ ".  ُمت َبَاِذِلنَي يفَّ، وَ لِْل" ُحقَّْت حَمَبَّيِت 

 ْيًضا َعطَاٌء اْْلَُراَساِن ، َعْن َأيِب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلِنِّ َهَكَذا َوَرَواهُ أَ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 

 

حْلَُمْيِدي ، قَاَل: ُسْفيَاَن، قَاَل: ان ا  َل: أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، قَاَل: ان يَ ْعُقوُب ْبنُ نْيِ ْبُن اْلَفْضِل، قَاسَ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ وَ  -  8581
اْْلَْواَلِنِّ   ِإْدرِيَس  َأيِب  َعْن   ، الز ْهِريِّ ِمَن  َحِفظْنَا  الَِّذي  َهَذا  قَاَل:  ُسْفيَاُن،  قَالَ ان  َأْخرَبَهُ  َأاَب الدَّرْ :  أَنَّهُ  َعْنُه، َأْدرَْكُت  َوَوَعْيُت  َداِء 

اَد  ْبَن َأْوٍس َوَوَعْيُت َعْنُه، َوفَاَتِِن ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل، فََأْخرَبَِن ُفاَلٌن َعْنُه، قَاَل ُسْفيَاُن: َوََسَّاهُ  َوُعبَاَدَة ْبَن الصَّاِمِت َوَوَعْيُت َعْنُه، َوَشدَّ
َهَلَك اْلُمْرََتبُوَن ". َوَرَواهُ َغرْيُهُ   َكاَن اَل َيِْلُس ََمِْلًسا ِإالَّ قَاَل: " هللاُ َحَكٌم ِقْسٌط تَ بَاَرَك اَْسُُه،نَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل  أَ  ز ْهِري  فَ َنِسيتُُه:ال

فَ ُيْحَتَملَ  ُمَعاٍذ،  َعْن  َعِمريََة،  ْبِن  يَزِيَد  َعْن  ِإْدرِيَس،  َأيِب  احْلَِديثُ   َعْن  َيُكوَن  اَأْن  اْلُمَتَحا  يف  ْبِن  أْلَوَُّل  يَزِيَد  ِمْن  أَْيًضا  َعهُ  بِّنَي َسَِ
 َعِمريََة، َعْن ُمَعاٍذ، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

اْلُمْقِرُئ، قَاَل: أان احلَْ   -  8582 ْبُن حُمَمٍَّد  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  ْبنِ َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَِّد  إِ َسُن  يَ ْعُقوَب،  ْسَحاَق، قَاَل: ان يُوسُ   ْبُن  ُف 
، َعْن رَُجٍل، آَخَر، قَاَل: قُ ْلُت ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل: ِإّنِ ُأِحب َك يف هللِا  قَاَل: ان ُمَسدٌَّد، قَاَل: ان مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعِن اجلُْ  أَْو   -َرْيِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   - َمرَّاٍت  قَاَْلَا َثاَلثَ   -ُقوُل،  ت َ   َقاَل يل: اْنظُْر َماف َ   -ُأِحب َك َّللَِِّ   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ يَ ُقوُل: " ِإنَّ   قَاَل: ِإّنِ َسَِ
ِفيِه،   يَ ت ََقاَعُدوَن  الَِّذيَن  يَ َتَحاب وَن يف هللِا، َوَيُِب   الَِّذيَن  َعزَّ َوَجلَّ َيُِب   يَ ت َ هللاَ  الَِّذيَن  ِفيِه، َوَيُِب  بَ َوَيُِب    الَِّذيَن يَ ت ََزاَورُوَن  اَذلُوَن 

 ِفيِه، َوَيُِب  الَِّذيَن يَ َتَحاَورُوَن ِفيِه " 
 المحقق: إسناده فيه مجهول. # قال 

 

ْبُن حمَُ   -  8583 احْلََسِن َعِلي   أَبُو  ِبْشَراَن، قَاَل: أان  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن حُمَمَّ  عَ اْلِمْصِري ، ان  مَّدٍ َأْخرَباََن  َمْرمَيَ، ْبُد هللِا  َأيِب  ِد ْبِن 
ُن َعْبِد هللِا، َعِن اْلَوِضنِي ْبِن َعطَاٍء، َعْن حَمُْفوِظ ْبِن َعْلَقَمَة، َعِن اْبِن َعاِئٍذ، َأنَّ قَاَل: ان َعْمُرو ْبُن َأيِب َسَلَمَة، قَاَل: ان َصَدَقةُ بْ 

ْبَن   لَِعمْ ُشَرْحِبيَل  قَاَل  ْمِط،  أَنْ   رِوالسِّ َهْل  َعْبَسَة:  َوَسلَّ ْبِن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِمْن  ْعَتهُ  َحِديثًا َسَِ حُمَدِِّثي  ِفيِه َت  لَْيَس  َم 
يَ ُقولُ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَ َعْم، َسَِ َتْكِذيٌب قَاَل:  َعزَّ وَ ِنْسيَاٌن َواَل  لِلَِّذيَن  لَّ: َقْد َحقَّْت حَمَبَّ جَ : " قَاَل هللاُ  يِت 
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ت ََزاَورُوَن ِمْن َأْجِلي، َوَقْد َحقَّْت حَمَبَّيِت لِلَِّذيَن يَ َتَصافُوَن ِمْن َأْجِلي، َوَقْد َحقَّْت يَ َتَحاب وَن ِمْن َأْجِلي، َوَقْد َحقَّْت حَمَبَّيِت لِلَِّذيَن ي َ 
 ْجِلي "  أَ يَن يَ ت َنَاَصُروَن ِمنْ حَمَبَّيِت لِلَّذِ 

 .ضعيف والحديث حسن بشواهدهسناده # قال المحقق: إ
 

َبَة، ُمنَاِزٍل، قَاَل: ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َي ْ    ْبِن حُمَمٍَّد الصَّْيَداَلِن ، قَاَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخرَباََن مَحَْزةُ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ  -  8584
َأيِب زُْرَعَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:   : ان حُمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمارََة ْبِن اْلَقْعَقاِع، َعنْ هللِا ْبُن يَِعيَش، قَالَ ُد  قَاَل: ان ُعب َيْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ُقوُل هللاُ َعزَّ  ُم اأْلَْنِبيَاءُ َوالش َهَداءُ "، ِقيَل: َمْن ُهْم  ِدي لَِعبَاًدا يَ ْغِبطُهُ بَاَوَجلَّ: ِإنَّ ِمْن عِ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اَل  َمنَاِبَر ِمْن نُوٍر، َنُِب  ُهْم، قَاَل: " ُهْم قَ ْوٌم حَتَاب وا ِبُروِح هللِا َعَلى َغرْيِ َأْمَواٍل، َواَل أَْنَساٍب، ُوُجوُهُهْم نُوٌر َعَلى اَي َرُسوَل هللِا؟ َلَعلَّنَا
ِإنَّ َأْولِيَاَء هللِا اَل َخْوٌف  ََيَافُوَن ِإَذا َخاَف   اآْليََة }َأاَل  َتاَل َهِذِه  [ ". " َكَذا 62َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن{ ]يونس:  النَّاُس "، ُثَّ 

 قَاَل: َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َوُهَو َوُهٌم " 
 و زُْرَعَة، َعْن ُعَمَر، ُمْرَسٌل. ْبِن اْْلَطَّاِب، َوأَبُ  رَ يِب زُْرَعَة، َعْن ُعمَ َواْلَمْحُفوُظ َعْن أَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ُن بْ   اَل: ان أَبُو ََيََْي اْلَقاِضي، ِِبَكََّة، قَ   أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، قَاَل: ان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ََيََْي الز ْهِري  َأْخرَباََن    -  8587
، قَاَل: ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حمَُ َأيِب َمَسرََّة، قَالَ  َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب : ان َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اأْلَْزرَِقي  مٍَّد، قَاَل: َحدَّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى ُ َعَلْيِه َوسَ  أَي وَب اأْلَْنَصارِيِّ  َحابِّنَي َعَلى َكَراِسيَّ ِمْن اَيقُوٍت َحْوَل اْلَعْرِش " َم، قَاَل: " ِإنَّ اْلُمتَ لَّ اَّللَّ
 ضعيف جدا. # قال المحقق: إسناده 

 

ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَل:    -  8588 ِإَْسَاِعيُل  ِبْشرَاَن، قَاَل: أان  احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  ْبُن َمْنصُ َأْخرَباََن     الرََّماِدي ، قَاَل: ان ورٍ ان َأمْحَُد 
، قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى   َعْبُد الرَّزَّاِق، قَاَل: أان َمْعَمٌر، َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، َعْن َشْهرِ  ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَعِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإْذ قَ  هللِا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "،   َء، َواَل ُشَهَداَء، يَ ْغِبطُُهُم اأْلَْنِبيَاُء، َوالش َهَداءُ ِبُقْرهِبِْم ِمنَ اًدا لَْيُسوا أِبَْنبِيَابَ اَل: " ِإنَّ َّللَِِّ عِ اَّللَّ
ثْ نَا اَي  َوقَاَم يف اَنِحَيِة اْلَقْوِم َأْعَرايِبٌّ َفَجثَا َعَلى رُْكب َت َْيِه َورََمى بَِيَدْيِه، ف َ  ُهْم َمْن  َرسُ َقاَل: َحدِّ ُهْم؟، قَاَل: فَ َرأَْيُت يف َوْجِه وَل هللِا َعن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُهْم ِعبَاٌد ِمْن ِعبَاِد هللِا، ِمْن بُ ْلَداٍن َشّتَّ َوقَ بَاِئَل    اْلِبْشَر، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
، مِ  ن َُهْم َأْرَحاٌم يَ ت ََواَصُلوَن هِبَا، َواَل ُدنْ يَا يَ ت َبَاَذلُوَن هبَِ شعوِب اْلَقبَاِئِل مَلْ    نْ َشّتَّ ا، يَ َتَحاب وَن ِبُروِح هللِا، َيَْعُل هللاُ ُوُجوَهُهْم َيُكْن بَ ي ْ

 افُوَن " ََيَاُف النَّاُس َواَل َيََ ، وَ اُس َواَل يَ ْفَزُعونَ نُورًا، َوَيَْعُل َْلُْم َمنَاِبَر ِمْن لُْؤلٍُؤ، يَ ْفزَُع النَّ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

هللِا ِري ، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلَورَّاُق، قَاَل: ان َعْبُد  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذابَ   -  8589
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ح   مُحَْيٍد، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسو اَل: ان مَحَّاُد ْبُن َأيِب قَ   ْبُن َمْسَلَمَة، ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َبْكٍر،    يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب،: انْبِن ِإْسَحاَق، قَالَ   َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، قَاَل: أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدِ 
ْعُت ِمْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: كُ قَاَل: ان مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد، قَالَ  َثِِن ُموَسى ْبُن َوْرَداَن، قَاَل: َسَِ ْنُت : ان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، قَاَل: َحدَّ
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ُ َعَلْيِه وَ   َمَع َرُسوِل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يف اجلَْ   َسلََّم،َصلَّى اَّللَّ َها ُغَرٌف فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَِّة َلُعَمًدا ِمْن اَيقُوٍت، َعَلي ْ
ّرِي  "، قَ ِمْن زَبَ ْرَجٍد، َْلَا أَبْ َواٌب ُمَفتََّحٌة، ُتِضيءُ َكَما ُيِضيءُ اْلَكوْ  ْن َيْسُكنُ َها؟، قَاَل: " اْلُمَتَحاب وَن يف وا: اَي َرُسوَل هللِا مَ الُ َكُب الد 

: فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا َواْلبَاِقي َسَواءٌ هللِا، َواْلُمَتَجاِلُسوَن يف هللاِ   ، َواْلُمَتاَلقُوَن يف هللِا ". َويف رَِوايَِة الر وْذاَبِريِّ
 لمحقق: إسناده ضعيف. # قال ا

 

حُمَمَّدُ   -  8594 اْلَفِقيهُ   َأْخرَباََن  َسْهٍل  ْبُن  َأمْحَُد  النَّْضِر  أَبُو  ان  قَاَل:  احْلَاِفُظ،  هللِا  حُمَمٍَّد َعْبُد  ْبُن  َصاِلُح  ان  قَاَل:  بُِبَخاَرى،   ،
، قَالَ اْلب َْغَداِدي  احْلَاِفُظ، قَاَل: ان اأْلَْزَرُق ْبُن َعِليٍّ أَبُو اجْلَهْ  يَم اْلِكْرَماِن ، َعْن زَُهرْيِ ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن  َحسَّاُن ْبُن إِبْ َراهِ : انِم احْلََنِفي 

ُ َعلَ َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر،   َنَما َأاَن َجاِلٌس ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ هُ  اءَ ْيِه َوَسلََّم ِإْذ جَ َوُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: بَ ي ْ
، فَ َقاَل: " فَ َهْل َأَعَلْمَت َأَخاَك؟ "، قُ ْلُت: اَل، ْيِه، ُثَّ َوىلَّ َعْنُه، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َوهللِا ِإّنِ أَلُِحب  هَ رَُجٌل َفَسلََّم َعلَ  َذا َّللَِِّ

، قُ ْلُت: َلْواَل َأنَّ  ِإّنِ أَلُِحب َك َّللَِّ هللاِ ْدرَْكتُهُ فَ ُقْلُت: وَ قَاَل: " فََأْعِلْم َذِلَك َأَخاَك "، فَات َّب َْعتُهُ فَأَ  ، فَ َقاَل ُهَو: َوأاََن َوهللِا ُأِحب َك َّللَِِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يل َأْن أُْعِلَمَك مَلْ أَف َْعلْ النَّ   ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي،   و َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُشَعْيٍب اْلَفِقيُه، قَاَل: ان ََيََْي ْبنُ اِفُظ، قَاَل: أان أَبُ احلَْ   اَن أَبُو َعْبِد هللاِ َأْخربََ   -  8595
اْلَوهَّاِب احْلََجِب ، َعْن َأيِب َعَوانََة، َعْن َمْنُصوٍر، َعنْ  ْبُن َعْبِد  ْبِن ُمرَّ   قَاَل َعْبُد هللِا  ْبنِ ةَ َعْبِد هللِا  النَِّبِّ    ، َعْن َعْبِد هللِا  ُعَمَر، َعِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأَحبَّ   : " َسأََلِِن أَبُ َصلَّى اَّللَّ فَ ْليُ ْعِلْمُه، فَِإنَّهُ يَُِد َلهُ ِمْثَل الَِّذي ِعْنَدهُ ". قَاَل أَبُو زََكرايَّ و َأَحدُُكْم َأَخاهُ 
ثْ ُتهُ ِبهِ احلَْ زُْرَعَة َعْن َهَذا    " ِديِث َفَحدَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، قَاَل: ان َعْبُد الرَّزَّاِق،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   - 8596
ُ َعَليْ ْشَعِث ْبِن َعْبِد هللاِ اأْلَ : أان َمْعَمٌر، َعِن قَالَ  ِه َوَسلََّم َوِعْنَدهُ اَنٌس، فَ َقاَل  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َمرَّ رَُجٌل اِبلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

النَِّب  َصلَّى ا ، فَ َقاَل  ِإّنِ أَلُِحب  َهَذا َّللَِِّ َعلَْيِه َوَسلَّ رَُجٌل ِمَّْن ِعْنَدُه:   ُ َأْعَلْمَتُه؟ "، قَالَ مَ َّللَّ : اَل، قَاَل: " قُْم ِإلَْيِه فََأْعِلْمهُ "،  : " 
فَ َقا فََأْعَلَمهُ  ِإلَْيِه  فََأْخرَبَهُ  فَ َقاَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  َفَسأََلهُ  رََجَع  لَُه، ُثَّ  َتِِن  َأْحب َب ْ الَِّذي  َأَحبََّك  اَل:  فَ َقاَل  قَاَل:  ِب  لنَّ ِِبَا 

ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم: " أَْنَت َمَع َمْن َأْحب َْبَت، َوَلَك َما اْحَتَسْبَت "َصلَّى اَّللَّ
 حقق: إسناده حسن.# قال الم

 

َمْسعُ   -  8597 اْبِن  َعِن  ُعب َْيَدَة،  َأيِب  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  َمْعَمٌر،  أان  قَاَل:  َثاَلثٌ َوِبِِْسنَاِدِه   " قَاَل:  "  أَ   وٍد،  َعَلْيِهنَّ  ْحِلُف 
َها َلرَبَْرتُ   -رَّاِبُع  َوال اَل َيَْعُل هللاُ َمْن َلهُ َسْهٌم يف اإْلِْساَلِم َكَمْن اَل َسْهَم َلُه، َواَل   ،َأْحِسُب َعْبَد الرَّزَّاِق، قَاَل: " لَْو َحَلْفُت َعَلي ْ

هُ َغرْيَهُ يف تَ َوىلَّ هللا َعْبًدا يف الد نْ يَا ف َ  هَ ْوِم اْلِقيَاَمِة، َواَل  ي َ   َوالَّ ا َلرَبَْرُت، اَل  َيُِب  رَُجٌل قَ ْوًما ِإالَّ َجاَء َمَعُهْم، َوالرَّابَِعةُ لَْو َحَلْفُت َعَلي ْ
الَِّذي قَاَل   َوَهَذا  نْ يَا ِإالَّ َسرَتَ َعَلْيِه يف اآْلِخَرِة "  َعَلى َعْبٍد يف الد  َمْسُعوٍد َقْد رُ َيْسرُتُ هللاُ  ِمْن َي َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ وِ اْبُن   َعْنهُ 

  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَ ْوِلِه، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 
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 # قال المحقق: إسناده منقطع.
 

مْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى، قَاَل: ان اْلَفِقيُه، قَاَل: ان أَ   انَ  َأمْحَُد ْبُن َسْلمَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو َبْكرٍ   - 8598
ْنَصاِري ،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، قَاَل: أان حُمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن اأْلَ ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َوَأْخرَبانَ 

َبةُ ََيََْي، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاِ   ُن ِإَْسَاِعيَل، قَااَل: ان َِهَّاُم ْبنُ و اْلَولِيِد، َوُموَسى بْ أَبُ قَاَل: ان    ْبِن َأيِب طَْلَحَة، قَاَل: َحدََّثِِن َشي ْ
الز َبرْيِ، َُيَدُِّث ُعَمَر   ْبَن  َشِهَد ُعْرَوَة  أَنَّهُ  اْلَعزِيزِ اْْلَُضرِي ،  َأنَّ َرسُ ، عَ ْبَن َعْبِد  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ْن َعاِئَشَة،   ُ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َمْن َلهُ َسْهٌم يف اإْلِْساَلِم َكَمْن اَل َسْهَم َلُه، َوِسَهاُم اإْلِْساَلِم: الصَّْوُم، َوالصَّاَلةُ   َثاَلٌث َأْحِلُف َعَلْيِهنَّ، ، َوالصََّدقَُة،  اَل ُيَْعُل هللاُ 
َها رََجْوُت َأْن اَل آُثََ، يُ َولَِّيهُ َغرْيَهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َواَل َيُِب  رَُجٌل قَ ْوًما ِإالَّ َجاءَ ت ََوىلَّ هللا َعْبًدا ف َ  ي َ َواَل   َمَعُهْم، َوالرَّابَِعةُ ِإْن َحَلْفُت َعَلي ْ

إِ  نْ يَا  َعَلى َعْبٍد يف الد  َيْسرُتُ هللاُ  َعلَ َما  اآْلِخَرِة ". فَ قَ يْ الَّ َسرَتَ هللاُ  احْلَِديِث  ِه يف  ِمْثَل َهَذا  ْعتُْم  اْلَعزِيِز: " ِإَذا َسَِ ْبُن َعْبِد  اَل ُعَمُر 
 دَُّث بِِه َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة فَاْحَفظُوهُ " َيَُ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َوأَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف الس وِسي  ِمْن  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن،  ٍر  اِفُظ، َوأَبُو َبكْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  8600
َعاِن ، قَالَ   ََسَاِعِه، قَالُوا: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل:  َأْصلِ  أَبُو ُسَلْيَماَن ٍح  : ان َداُوُد ْبُن نُو ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّن ْ
الذَِّمارِ اأْلَشْ  احْلَاِرِث  ْبِن  ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ََيََْي  ِإَْسَاِعيُل  َعَلْيِه َقُر، قَاَل: ان   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ أَُماَمَة، َعِن  َأيِب  اْلَقاِسِم، َعْن  ، َعِن  يِّ

 " لَّ ِإالَّ ُأْكرَِم ِبِه  جَ ْبًدا َّللَِِّ َعزَّ وَ َوَسلََّم قَاَل: " َما َأَحبَّ َعْبٌد عَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

  ِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن السَّرَّاُج، قَاَل: أان أَبُو حُمَمٍَّد اْلَقاِسُم ْبُن غَاِنِِ ْبِن مَح َوْيهِ َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمحَْ   -  8601
قَاَل: ان اْلبُوشَ أَ   الطَّوِيُل،  هللِا  َعْبِد  ان  بُو  قَاَل:  ُعاَلثََة،  اْبُن  ان  قَاَل:  َصنْيِ،  احلُْ ْبُن  َعْمُرو  ان  قَاَل:  َعِن ْنِجي ،  احْلَاِرِث،  ْبُن  ََيََْي 

ًدا يف هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ " َما َأَحبَّ َعْبٌد َعبْ   َم: َعَلْيِه َوَسلَّ اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
َبِة اْلُمْسِلِم، َواإْلَِماِم اْلُمْقِسِط، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغرْيِ اْلغَايل ِفيِه، َواَل اجْلَايف   َأْكَرَمهُ هللاُ، َوِإنَّ ِمْن ِإْكَراِم هللاِ  ، َواَل  ِإْكَراَم ِذي الشَّي ْ

 بِِه "  رِ اْلُمْسَتْكثِ 
 اده ضعيف. # قال المحقق: إسن

 

بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، قَاَل: أان أَبُو َداُوَد،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو اْلعَ  - 8602
ْعُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن، َُيَدُِّث، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ   :ُن َأيِب ُسَلْيٍم، قَالَ  بْ  بَ ْلٍج َوُهَو ََيََْي قَاَل ُشْعَبُة: َعْن َأيِب  ُ َسَِ  َصلَّى اَّللَّ

َيُِ  اَل  اْلَمْرَء  فَ ْلُيِحبَّ  اإْلِميَاِن  َحاَلَوَة  يََِد  َأْن  َسرَّهُ  َمْن   " قَاَل:  َوَسلََّم،  عَ َعَلْيِه  َّللَِِّ  ِإالَّ  ".زَّ ب هُ  َوَجلَّ    
 

اَل: ان حُمَمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر، قَاَل: ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبِن رَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، قَاَل: أان أَبُو احْلََسِن ْبُن َمْنُصوٍر، قَ َأخْ   -  8603
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، قَاَل: ان ُشَعيْ ُسَلْيَماَن، قَاَل: ان َعِلي  ْبُن َعاِصِم ْبِن َعلِ  ُسَلْيٍم، َعْن َعْمرٍو، َفذََكَرُه، َوقَاَل: " طَْعَم اإْلِميَاِن َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب    ٌب،يٍّ
 " 

 إسناده حسن.# قال المحقق: 
 

اْبُن    -  8604 ان  قَاَل:  ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  أان  قَاَل:  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   قَاَل:َوَأْخرَباََن  َقمَّاٍش،  قَاَل: ان   ان  َأيِب  َعاِصٌم، 
يِب بَ ْلٍج، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل ُة، َعْن َأيِب بَ ْلٍج، قَاَل: َوان َعْمُرو ْبُن َعْوٍن قَاَل: ان ُهَشْيٌم، َعْن أَ ُشْعبَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   اِن فَ ْلُيِحبَّ اْلَمْرَء اَل َيُِب هُ ِإالَّ يف هللِا " ُيِصيَب َحِقيَقَة اإْلِميَ ْن َم: " َمْن َأرَاَد أَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 سن.# قال المحقق: إسناده ح

 

يُل  اُن، قَاَل: ان ِإَْسَاعِ َقطَّ هللِا ْبِن زاَِيٍد الْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: أان أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد    -  8606
احْلَرَّاِنَّ، قَاَل: ان َحِكيُم ْبُن اَنِفٍع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح،   ْيَمانَ يَ ْعِِن اْبَن اْلَفْضِل اْلب َْلِخيَّ، قَاَل: ان اْلُمَعاىَف يَ ْعِِن اْبَن ُسلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ لَّ قَاَل َرُسوُل هللِا صَ   َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: ْشِرِق َوآَخُر يف َم: " لَْو َأنَّ َعْبَدْيِن حَتَاابَّ يف هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َواِحٌد يف اْلمَ ى اَّللَّ
ن َُهَما يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، يَ ُقوُل: َهَذا الَِّذي ُكْنَت حتُِب هُ يفَّ   "   اْلَمْغِرِب جِلََمَع هللاُ بَ ي ْ

 عيف. ه ض# قال المحقق: إسناد
 

اِلٍح اْْلَْمَداِن ، قَاَل: ان إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ، قَاَل: أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، قَاَل: أان أَبُو َأمْحََد اْلَقاِسُم ْبُن َأيِب صَ   َأْخرَبانَ   -  8607
ِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: رَآِن اْْلَُشِِن ، َعْن ُعب َيْ   فٍ ْبُن ُعَليِّ ْبِن َخلَ   ان أَبُو تَ ْوبََة احْلََلِب ، قَاَل: ان َمْسَلَمةُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأاَن أَْلَتِفُت، فَ َقاَل: " َما َلَك تَ ْلَتِفُت؟ "، قُ ْلُت: آَخْيُت رَُجاًل، قَاَل: " إِ النَِّب  صَ  اْسأَْلهُ فَ   َذا َأْحب َْبَت رَُجاًل لَّى اَّللَّ
ِه، وَ   َوِإْن َماَت َشِهْدتَهُ ". اْسِم أَبِيِه، فَِإْن َكاَن غَائِبًا َحِفْظَتُه، َوِإْن َكاَن َمرِيًضا فَ ُعْدُه، َعِن اَسِْ

، َعْن ُعب َْيِد هللِا َولَْيَس اِبْلَقِويِّ "   " تَ َفرََّد ِبِه َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ
 قق: إسناده ضعيف. # قال المح

 

ِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: أان اْلَعبَّاُس ْبُن  هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّا َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   - 8608
ُ َعَلْيِه  َسِن، َعْن َأيِب َرزِينٍ احلَْ ، َعْن أَبِيِه، َعِن  َمزِيٍد، قَاَل: َأْخرَبَِن َأيِب، قَاَل: أان ُعْثَماُن ْبُن َعطَاءٍ  ، أَنَّهُ قَاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َأدُ  َأاَل  الذِّ َوَسلََّم: "  َأْهِل  َواآْلِخَرِة؟، َعَلْيَك ِِبََجاِلِس  الد نْ يَا  بِِه َخرْيَ  ُتِصيُب  اأْلَْمِر الَِّذي  ِماَلِك َهَذا  َوِإَذا َخَلْوتَ ل َك َعَلى    ْكِر، 
َهْل َشُعْرَت َأنَّ الرَُّجَل ِإَذا َخَرَج ِمْن بَ ْيِتِه زَائًِرا  ينٍ َتطَْعَت ِبذِْكِر هللِا، َوَأِحبَّ يف هللِا، َوأَْبِغْض يف هللِا، اَي أاََب َرزِ َحرِّْك ِلَساَنَك َما اسْ فَ 

ُعوَن أَْلَف َمِلٍك ُكل ُهْم يُ  َوَصَل ِفيَك َفِصْلُه، فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تُ ْعِمَل َجَسَدَك يف ولُوَن: رَب َّنَا ِإنَّهُ  قُ َصل وَن َعَلْيِه، َوي َ َأَخاهُ َشي ََّعهُ َسب ْ
 ْل " َذِلَك فَاف ْعَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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، قَ   -  8609 ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  اْلَمالِيِِن ، قَاَل: أان  أَبُو َسْعٍد  ْبِن َسْلٍم،  ْبنُ اَل: ان َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَِّد  قَاَل: ان ِهَشاُم 
، قَاَل َرُسوُل هللِا  َعمَّاٍر، قَاَل: ان َسِعيُد ْبُن ََيََْي، قَاَل: ان أَبُو محَْ  ، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َزَة الث َمايل ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق السَِّبيِعيِّ

ِعْنَد هللِا، وَكََّل هللاُ بِِه َسْبِعنَي   تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل اَل ِلَغرْيِِه، اْلِتَماَس َمْوُعوِد هللِا َوتَ ْنَجاَز َما ْن زَاَر َأَخاهُ يف هللاِ مَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصلَّى اَّللَُّ 
 نَّةُ ". جلَْ ْبَت، َوطَاَبْت َلَك اأَْلَف َمَلٍك يُ نَاُدونَهُ ِمْن َخْلِفِه َحّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل بَ ْيِتِه: َأاَل طِ 

 ِه أَبُو مَحَْزَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق " " تَ َفرََّد بِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبُن َعلِ َأخْ   -  8612 احْلَُسنْيُ  أَبُو َعِليٍّ  احْلَاِفُظ، قَاَل: أان  ْبُن َعْبِد هللِا  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد  احْلَاِكُم  ِقَراءَ   يٍّ رَباََن  َعَلْيِه،   ةً احْلَاِفُظ، 
، قَاَل: ان ِعيَسى ْبُن ُسَلْيَماَن احلَِْجاِزي ، قَاَل: ان َخَلُف َفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُسَلْيَماَن اأْلَْنطَ قَاَل: أان الْ  اِكي 

َأيِب  اْلُمْكِتِب، َعْن  َأاَبَن  الر مَّاِنِّ ْبُن َخِليَفَة، َعْن  ْبِن ُجَبرْيٍ  َهاِشٍم  ُ ، َعْن َسِعيِد  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ، َعِن 
دِّيُق يف اجْلَنَِّة، وَ َعَلْيِه َوَسلَّ  نَِّة، ، َواْلَمْولُوُد يف اجلَْ ةِ الشَِّهيُد يف اجْلَنَّ َم: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم ِبرَِجاِلُكْم ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة؟، النَِّب  يف اجْلَنَِّة، َوالصِّ

: "  َوالرَُّجُل يَ ُزوُر َأَخاهُ يف اَنِحَيٍة ِمْن نَ َواِحي اْلِمْصِر اَل يَ زُ   ورُهُ ِإالَّ َّللَِِّ يف اجْلَنَِّة ". قَاَل أَبُو َعِليٍّ
ا "  َكاَن َحِفظَهُ فَ ُهَو غَ ِإنْ َأاَبَن اْلُمْكِتَب،  َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن َخَلِف ْبِن َخِليَفَة، َومَلْ َيْذُكرْ   رِيٌب ِجدًّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  8621 يَ ْعُقوبُ   َأْخرَباََن  اْلَفاِرِسي ، ان  ْبُن َجْعَفٍر  َثِِن    احْلَاِفُظ، قَاَل: أان َعْبُد هللِا  أَبُو َصاِلٍح، َحدَّ ْبُن ُسْفيَاَن، ان 
النَِّساَء، وََكاَنْت َتْدُخُل َعَلى  بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل َمكََّة َكاَنْت ُتْضِحُك  ِن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرةَ  بْ اللَّْيُث، َعْن ََيََْي 

َها فَ َمدَ َقِدَمْت فَ َلِقيِت الْ َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي، وََكاَنْت ُأْخَرى اِبْلَمِديَنِة، َوِإنَّ اْلَمكَِّيَة   يًعا، فَ َلمَّا نِيََّة فَ َوافَ َقت ْ َدَخَلتَا َعَلى َعاِئَشَة جَِ
نَا فَ ت ََعارَف ْنَا، فَ َقاَلْت َعاِئَشُة: َصدَ رََأْت ِمِن اّتَِفاِقِهَما، قَاَلْت   َقي ْ ْعُت لِْلَمكَِّيِة: َأُكْنِت تَ ْعرِِفنَي َهِذِه؟، قَاَلْت: اَل، َوَلِكنَّا اْلت َ ْقِت، َسَِ

ُ َعَليْ هللاِ  َرُسولَ  َها  َصلَّى اَّللَّ َها اْخت ََلَف " ِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اأْلَْرَواُح ُجُنوٌد َُمَنََّدٌة، َفَما تَ َعاَرَف ِمن ْ  ائ ْت ََلَف، َوَما تَ نَاَكَر ِمن ْ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َثِم، قَاَل: ان أَبُو اْلَيَماِن، قَاَل:  ، َأْخرَبَُهْم، قَاَل: أاناسِ مَحَْزَة ْبَن اْلَعبَّ َعْن َأيِب َعْبِد هللِا احْلَاِفِظ، َأنَّ    -  8628  َعْبُد اْلَكِرمِي ْبُن اْْلَي ْ
أَبُو   َعَلْيِه وَ ان   ُ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َمْرمَيَ، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن ُمَعاِذ  ْبُن َأيِب  يف آِخِر   ونُ َسلََّم، قَاَل: " َيكُ َبْكِر 

َكْيَف َيُكوُن َذِلَك؟، قَاَل: " َأْن يَ ْرَغَب بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض، ٌم ِإْخَواُن اْلَعاَلنَِيِة، َأْعَداءُ السَّرِيَرِة "، ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا وَ الزََّماِن قَ وْ 
 َويَ ْرَهَب بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض " 

 سناده ضعيف. # قال المحقق: إ
 

اُر، ان َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد الرَّزَّاِق،  مَِّد ْبِن ِبْشَراَن، بِب َْغَداَد، قَاَل: أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّ رَباََن َعِلي  ْبُن حمَُ خْ أَ   - 8630
 هللِا ِإالَّ َكاَن َأْعظََمُهَما َأْجًرا َأَشد ُِهَا ُحبًّا َما حَتَابَّ اثْ نَاِن يف   : " َعَلْيِه َوَسلَّمَ أان َمْعَمٌر، َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 ِلَصاِحِبِه ".  
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 َذا ُمْرَسٌل، َورُِوَي َمْوُصواًل َكَما " " هَ 
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 

 

اْْلُْسَرْوِجْرِدي ، قَاَل: ان أَبُو    ُهوَ   -ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ     أَبُو َحاِمٍد َأمْحَدُ ِن اِفُظ، قَاَل: َأْخربََ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  8631
َوَأْخربََ ُسلَ  ْبُن َفَضاَلَة،  اْلُمبَاَرُك  اْلَفرَّاُء، قَاَل: ان  يَزِيَد  ْبُن  احْلَُسنْيِ، قَاَل: ان َسْعُد  ْبُن  ْبُن َأمحَْ ْيَماَن َداُوُد  ْبِن َعْبَداَن، ان اَن َعِلي   َد 
ُهْدبَُة، ان ُمبَاَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ان ََيََْي ْبُن اْلَبْخرَتِيِّ احْلِنَّاِئي ، انَأمحَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ  اَل: قَاَل َرُسوُل َن أَْفَضَلُهَما َأَشد ُِهَا ُحبًّا ِلَصاِحِبِه ". َويف رَِوايَِة اْلَفرَّاِء، قَ ِن يف هللِا ِإالَّ َكاُجاَل اَل: " َما حَتَابَّ رَ اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما حَتَابَّ اثْ نَاِن يف هللِا "    هللِا َصلَّى اَّللَّ

 لز َبرْيِ اْلبَاِهِلي  َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنسٍ َعهُ َعْبُد هللِا ْبُن اب َ ُد هللِا َفذََكَرُه، َتَ َفذََكَرُه. ََتبَ َعهُ َعبْ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اْْلَبَّازِي ، قَاَل:    ي   قُ َرْيٍش اْلَمْرَوزِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، قَاَل: أان أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   -  8633
ِه حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو اْلَفَزارِي ، قَاَل: ان َعْبَداُن، قَ ان اَل: أان ُمَعاذُ ْبُن َخاِلِد ْبِن َشِقيٍق، قَاَل: ان َصاِلٌح اْلُمرِّي ، َعْن ََثِبٍت،  أَبُو اْلُمَوجِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ى  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَ  يَ ُقوُل: ِإّنِ أَلَِهم  أبَِْهِل اأْلَْرِض َعَذاابً اَّللَّ فَِإَذا   : " ِإنَّ هللاَ ُسْبَحانَهُ 
ُهْم "  َنظَْرُت ِإىَل ُعمَّاِر بُ ُيوِت، َواْلُمَتَحابِّنَي يفَّ، َواْلُمْست َْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحاِر َصَرْفُت َعن ْ

 ف. ضعي # قال المحقق: إسناده 
 

َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر، َعْن بُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، أان  َأْخرَباََن أَ   -  8634
يَ ُقوُل    " قَاَل:  احْلَِديَث،  رََفَع  قُ َرْيٍش  ِمْن  َوتَ عَ رَُجٍل  تَ بَاَرَك  ِعبَاِدياىَل هللاُ  َأَحبَّ  ِإنَّ  يُ َعمُِّروَن   :  َوالَِّذيَن  يَ َتَحاب وَن يفَّ،  الَِّذيَن  ِإيَلَّ 

  َعْن َخْلِقي " ِذيَن َيْست َْغِفُروَن اِبأْلَْسَحاِر، أُولَِئَك الَِّذيَن ِإَذا َأرَْدُت ِِبَْلِقي َعَذااًب ذََكْرَُتُْم، َفَصَرْفُت َعَذايِب َمَساِجِدي، َوالَّ 
 لمحقق: إسناده فيه مجهول. ل ا# قا

 

مَِّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، قَاَل: ان ََيََْي ْبُن َجْعَفٍر، قَاَل: أان زَْيُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: أان أَبُو َجْعَفٍر حمَُ   - 8636
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ي  ْبُن زَْيٍد، َعْن َسعِ لِ بَ َراٍز، قَاَل: أان عَ   ُحبَاٍب، قَاَل: أان َأْشَعُث ْبنُ  َم:  يِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوإِ  َمُشورٍَة،  َعْن  رَُجٌل  َيْست َْغِِن  َوَما  النَّاِس،  ِإىَل  الت ََّود ُد  اِبهلِل  اإْلِميَاِن  بَ ْعَد  اْلَعْقِل  رَْأُس  اْلَمْعُروفِ "  َأْهَل  يف نَّ  َأْهلُ   ُهْم  نْ يَا  الد    
نْ يَا ُهْم َأْهلُ    اْلُمْنَكِر يف اآْلِخَرِة "  اْلَمْعُروِف يف اآْلِخَرِة، َوِإنَّ َأْهَل اْلُمْنَكِر يف الد 

 " َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ُمْرَسٌل " 
 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

َثِم بُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق اْْلَُراَساِن ، قَاَل: ان ِإبْ َراِهيمُ  ِإْسَحاَق، قَاَل: أان أَ يِب بُو زََكرايَّ ْبُن أَ َوَأْخرَباََن أَ   -  8637  ْبُن اْْلَي ْ
َثِِن َسِعيُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَفرَّاِء، قَا : ان ُسْفيَاُن،  ٍد اْلُعْصُفِري ، قَالَ مَّ َل: ان يُوُسُف ْبُن حمَُ اْلب ََلِدي ، قَاَل: َحدَّ
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أَ  اْلُمَسيِِّب، َعْن  ْبِن  زَْيٍد، َعْن َسِعيِد  ْبِن  بَ ْعَد  َعْن َعِليِّ  اْلَعْقِل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " رَْأُس   ُ يِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِس ".  االت ََّود ُد ِإىَل النَّ اإْلِميَاِن اِبهلِل  

 نَاِد َضْعٌف " " يف َهَذا اإْلِسْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  8638 ْبُن َعْبِد   َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق، قَاَل: ان َعِلي   ْبُن  اأْلََصم ، قَاَل: ان حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس ُهَو  أَبُو  احْلَاِفُظ، قَاَل: ان 
ْبُن  ،  احْلَِميِد اْلَمْعِِن   ، َوأَ قَاَل: ان ِعْمَراُن  الرَّمْحَِن الس َلِمي  أَبُو َعْبِد  َوَأْخرَباََن  أَبُو َخاِلٍد اْْلَُزاِعي ، ح  َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، قَااَل: أان  بُو 

اءُ   َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ْمَراُن، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، ُن َعْبِد اْلَمِلِك، ان عِ بْ   ، قَاَل: ان حُمَمَّدُ قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َنْصٍر احْلَذَّ
ُ عَ  فَ ي َ قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلةُ َعَلْيِهَما، َحّتَّ يَ ْلَقى َأَحُدُِهَا َصاِحَبهُ  ْلَقاهُ َلْيِه َوَسلََّم يُ َؤاِخي َبنْيَ الّرِْجَلنْيِ فَ َتطُوُل اللَّي ْ

اَلٌث اَل يَ ْعَلُم ِعْلَم َأِخيِه اْلُمْسِلِم ". بَ ْعِدي؟ "، قَاَل: " َوَأمَّا اْلَعامَّةُ فَ َلْم َتُكْن َتَِْت َعَلى الرَُّجِل ثَ فَ ي َُقوُل: َكْيَف ُكْنَت ٍف ِبُودٍّ َوُلطْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َويف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد هللِا قَاَل: " َلمَّا آَخى النَِّب  َصلَّى ا ُتطَوُِّل اللَّْيَل َعَلى َأَحِدِهْم َحّتَّ ُيْصِبَح  َبنْيَ النَّاِس َكاَنْت    مَ َّللَّ

 ٍف، فََأمَّا اْلَعامََّة فَ َلْم َيُكْن ْتَِْضي َعَلى َأَحِدِهْم ََثلِثٌَة اَل يَ ْعَلُم ِعْلَم َأِخيِه اْلُمْسِلِم " فَ ي َْلَتِقياِن ِبُودٍّ َوُلطْ 
 محقق: إسناده تالف. # قال ال

 

و َسْهٍل اإْلِْسَفَرايِيِِن ، أان أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن  َسِن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيُه، قَاَل: أان أَبُ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  8653
اْلَمدِ  ْبُن  َنْصٍر احْلَذَّاُء، ان َعِلي   ْبِن  بْ احْلَُسنْيِ  ، أان َجرِيُر  لَ ُن  يِِنِّ احْلَِميِد، َعْن  ْبِن طَاِرٍق، َعْن  َعْبِد  َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن حُمَمَِّد  ْيِث ْبِن 

ُ َعَلْيِه وَ َُمَاِهٍد، قَاَل: َصا ْعُتهُ َُيَدُِّث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِديَث:  حلَْ َسلََّم ِإالَّ َهَذا اَحْبُت اْبَن ُعَمَر ِمْن َمكََّة ِإىَل اْلَمِديَنِة َفَما َسَِ
الْ  َمَثَل  ِإنَّ  نَ فَ "  َشاَوْرَتهُ  َوِإْن  نَ َفَعَك،  َتهُ  ِإْن َصاَحب ْ النَّْخَلِة،  وََكَذِلَك  ُمْؤِمِن َكَمَثِل  َمنَاِفُع،  َشْأنِِه  نَ َفَعَك، وَُكل   َجاَلْسَتهُ  َوِإْن  َعَك، 

 النَّْخَلةُ ُكل  َشْأِنَا َمنَاِفُع ".  
ْعُت َهَذا احْلَدِ الَ نَاِدِه َعْن لَْيٍث، قَ َوِبِِسْ  ُد ْبُن طَاِرٍق، أَنَّهُ َكاَن  َوَلِكْن َأْخرَبَِن حُمَمَّ   يَث، َعْن َُمَاِهٍد، َُيَدُِّث بِِه َعِن اْبِن ُعَمَر،: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َُيَدُِّث بِِه َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 
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 ميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي رَدِّ الس لَامِ السِّت ونَ مِنْ شُعَبِ الْإِوَ  الثَّانِي 

 

مَحَّاٌد  حْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َمْرزُوٍق، ان َوْهٌب يَ ْعِِن اْبَن َجرِيٍر، ان ُشْعَبُة، وَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا  - 8672
َع َرُسوَل هللِا َصلَّ زَْيٍد، َعْن يَزِيَد الرِّشْ   نَ يَ ْعِِن ابْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل َيَِل  ِك، َعْن ُمَعاَذَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر، أَنَّهُ َسَِ ى اَّللَّ

َُما اَنِكبَاِن َعِن احلَْ  ئًا َيُكونُ ى ُصَراِمِهَما، َوِإنَّ َأوَّ لَ قِّ َما َداَما عَ ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر فَ ْوَق َثاَلٍث، فَِإنَّ ُقهُ ِإىَل اْلَفْيِء َكفَّارَةً    َْلَُما فَ ي ْ َسب ْ
يًعا أََبًدا " ا مَلْ َيْدُخاَل اجلَْ َعَلْيِه فَ َلْم يَ ُردَّ َعَلْيِه، َومَلْ يَ ْقَبْل َساَلَمهُ رَدَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة، فَِإْن َماََت َعَلى ُصَراِمِهمَ َلُه، َوِإْن َسلََّم   نََّة جَِ

 ال المحقق: إسناده صحيح. # ق
 

 فَصْلٌ فِي الر دِّ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ 
 

ان َعفَّاُن،   ،حْلََسِن احْلَْريِب  رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، قَاَل: أان أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ان ِإْسَحاُق ْبُن اَأخْ  - 8679
، ان َعفَّاُن، ان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ان َعطَاءُ ْبُن ُن َسَلَمَة، ان َعطَاءُ ْبُن السَّاِئِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احلَْ ان مَحَّاُد بْ  َسِن احْلَْريِبِّ

النَِّبَّ َصلَّ ْلي َ َعْمرٍو، " َأنَّ ا  السَّاِئِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ  أََتِت  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: السَّاُم َعَلْيَك، َوقَالُوا يف  ُهوَد   ُ ى اَّللَّ
  آِخِر اآْليَةِ ِإىَل َك ِبِه هللاُ{ " ِهْم: لَْواَل يُ َعذِّبُ نَا هللاُ ِِبَا نَ ُقوُل: فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }َوِإَذا َجاُءوَك َحي َّْوَك ِِبَا مَلْ َُيَيِّ أَنْ ُفسِ 

 قق: إسناده حسن.# قال المح
 

 فَصْلٌ فِي الْمُكَافَأَةِ بِالص نَائِعِ 
 

 هللِا ْبِن  ْبدِ  حُمَمَُّد ْبُن عَ أان أَبُو احْلََسنِ   بُو ُأَساَمَة حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم اْْلََرِوي  اْلُمْقرُِئ، ِِبَكََّة،َأْخرَباََن أَ   -  8689
ٍر، ان ُمَعاىَف ْبُن ُسَلْيَماَن، ان فُ َلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َسِعيِد ْيَسابُوِري ، ِِبِْصَر، أان أَبُو َصاِلٍح اْلَقاِسُم ْبُن اللَّْيِث ْبِن َمْسُرو زََكرايَّ الن َّ 

ُ َعَليْ ولُ ، قَاَل: ُدِعَي َرسُ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ  ِه َوَسلََّم ِإىَل طََعاٍم َوَمَعهُ نَ َفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه قَاَل: فَ َلمَّا  هللِا َصلَّى اَّللَّ
َبَل َعَلي ْ ، قَاَل: " أَثِيُبوا َأَخاُكْم "، قَاَل: فَ ُقْلنَا: ِِبَاَذا اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " بَ رُِّكوا "، َفرَبَّْكنَا قَاَل: ُثَّ فَ رَغَ  ا فَ َقاَل: " َمْن أُويلَ  نَ  أَق ْ

  يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد َكَفَر، َوَمْن أَْثََن ِِبَا مَلْ يَ َنْل َكاَلِبِس ثَ ْويَبْ زُوٍر " رْيًا فَ ْلَيْجِز ِبِه، َوَمْن مَلْ يَ ْقِدْر َعَلى َذِلَك فَ ْليُ ْثِن ِبِه، َوَمْن ملَْ خَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احْلَاِفُظ،  أَبُ َأْخرَباََن    -  8690 أَبُو َسْعدٍ و َعْبِد هللِا  اأْلَْصب ََهاِن ، قَاَل: ان  أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر  ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم  قَاَل: أان   ِعْمَراُن 
، َعْن َأيِب ، عَ  َأيِب اأْلَْخَضرِ اأْلَْصب ََهاِن ، قَاَل: ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، قَاَل: ان َصاِلُح ْبنُ  َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،    ِن الز ْهِريِّ

ُ َعَليْ  ، َوَمْن ِه َوَسلََّم: " َمْن أُويلَ َمْعُروفًا فَ ْلُيَكاِفْئُه، فَِإْن مَلْ يَ ْقِدْر فَ ْلَيْذُكْرُه، َفَمْن ذََكَرهُ فَ َقْد َشَكَرهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِبِس ثَ ْويَبْ زُوٍر " ا مَلْ يَ َنْل فَ ُهَو َكاَل ِبَِ  َتَشبَّعَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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َرِوي ، قَاَل: ان بُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ، قَاَل: أان أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَْ َأْخرَباََن اإْلَِماُم أَ   -  8691
، َعنْ اِن ، ان زاَِيُد ْبُن ََيََْي أَبُو اْْلَطَّاِب، ان َماِلُك ْبُن ُسَعرْيٍ، ان صَ مَُّد ْبُن ُموَسى احْلُْلوَ حمَُ  َأيِب   اِلُح ْبُن َأيِب اأْلَْخَضِر، َعِن الز ْهِريِّ

هللِا َصلَّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  َعَلْيهِ َسَلَمَة،   ُ اَّللَّ ِإلَيْ وَ   ى  ُصِنَع  َمْن   " َيْسَتِطْع  َسلََّم:  مَلْ  فَِإْن  ِبِه،  فَ ْلُيَكاِفْئ  َمْعُروٌف  ِه 
 َكَرهُ فَ َقْد َشَكَرُه، َواْلُمَتَشبُِّع ِِبَا مَلْ يَ َنْل َكاَلِبِس ثَ ْويَبْ زُوٍر " َكَذا قَااَل يف ِإْسنَاِدهِ فَ ْلَيْذُكْرُه، َفَمْن ذَ 

 حقق: إسناده ضعيف. # قال الم
 

ِب ، قَاَل: ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، قَاَل:  َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، قَاَل: أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الطِّيَوَأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  8692
محَُ  ْبُن  َوِإبْ َراِهيُم  اأْلَْنَصاِري ،  ُعب َْيٍد  ْبُن  حُمَمَُّد  قَ ان  الطَّوِيِل،  اأْلَ ااَل ْيٍد  َأيِب  ْبُن  َصاِلُح  ان  َعْن :  ُعْرَوَة،  َعْن   ، الز ْهِريِّ َعِن  ْخَضِر، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن أُويلَ َمْعُروفًا فَ ْلُيَكاِفْئ ِبِه، فَِإْن مَلْ َيْسَتِطْع فَ ْلَيْذُكْرهُ  َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسولُ  ْد فَ قَ ، فَِإْن ذََكَرهُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
َواْلُمَتَشبِّ  " َشَكَرُه،  زُوٍر  ثَ ْويَبْ  َكاَلِبِس  يَ َنْل  مَلْ  ِِبَا   ُع 

 
َنْصرٍ   -  8693 أَبُو  َعْبِد    َوَأْخرَباََن  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ُمْسِلٍم  أَبُو  َُبَْيٍد، أان  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  الرَّمْحَِن الصَّفَّاُر، أان  َعْبِد  ْبُن  ان  َأمْحَُد  هللِا، 

 أْلَْخَضِر، َفذََكَرهُ ي ، ان َصاِلُح ْبُن َأيِب اارِ اأْلَْنصَ 
 # قال المحقق: إسناده واه. 

 

ْبُن ُعَمَر، أُْزلِقَ   َوَرَوى السَّاِئُب  َمْن  ُمْرَساًل: "  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعِن  ْبِن َصْيِفيٍّ ْبِن َعْبِد هللِا  نِْعَمةٌ َعْن ََيََْي  ِإلَْيِه   ْت 
". ف َ   ْلَيْشُكْرَها 

اْلَكارِِزي  َأخْ   -  8695 احْلََسِن  أَبُو  ، أان  الرَّمْحَِن الس َلِمي  أَبُو َعْبِد  ْبَن رَباََنهُ  َأيِب ُعب َْيٍد، ان ََيََْي  اْلَعزِيِز، َعْن  ْبُن َعْبِد  ، أان َعِلي  
 َسِعيٍد، َعِن السَّاِئِب ْبِن ُعَمَر َفذََكَرهُ 

 يَ ُقوُل: " ُأْسِدَيْت إِلَْيِه، َواْصطُِنَعْت ِعْنَدهُ "  قَ ْولُُه: أُْزِلَق ِإلَْيِه،: قَاَل أَبُو ُعب َْيدٍ 
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رَاِشٍد ا  -  8697 ْبُن  حُمَمَُّد  الصَّفَّاُر، ان  َعْبِد هللِا  أَبُو  َعْمرٍو، أان  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  اأْلَصْ َأْخرَباََن  اجْلَْهِم  ب َهَ ْلُمَؤدُِّب  أَبُو  ان  اِن ، 
، ان َحسَّاُن ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبنُ  ، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، قَاَل: قَاَل اأْلَْزَرُق ْبُن َعِليٍّ  نُ َعْيٍم، َعِن احْلَرِيِريِّ

 ُ  ْشَكُرُهْم لِلنَّاِس " َأْشَكُر النَّاِس َّللَِِّ أَ "  َعَلْيِه َوَسلََّم:َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َْسَاِعيِلي ، قَاَل: َأْخرَبَِن حُمَمَّ َوَأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  8698 ،  ُد ْبُن السَِّريِّ َسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد هللِا اْْلُْسَرْوِجْرِدي ، قَاَل: أان أَبُو َبْكٍر اإْلِ
، َعِن ال  َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاان ُ َعَلْيِه  ِحٍم، أان أَبُو وَِكيٍع، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن الشَّْعِبِّ ن  ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َيشْ  َيْشُكِر النَّاَس، ملَْ َمنْ ُكِر اْلَكِثرَي، وَ َوَسلََّم قَاَل: " َمْن مَلْ َيْشُكِر اْلَقِليَل، مَلْ   َيْشُكِر هللَا، َوالتََّحد ُث بِِنْعَمِة هللِا ُشْكٌر، َوتَ رُْكهُ  مَلْ 
 َماَعةُ َرمْحٌَة " ُكْفٌر، َواجلَْ 
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 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َولِيِد، ان حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة، َعْن ان أَبُو الْ   أْلَْسَفاِطي ، اُد ْبُن ُعب َْيٍد، انَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمحَْ   -  8699
ا َعْبِد  َعْن  َشرِيٍك،  ْبِن  هللِا  " َعْبِد  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  قَ ْيٍس،  ْبِن  اأْلَْشَعِث  َعِن   ، َعِديٍّ ْبِن  لرَّمْحَِن 

 رُُكْم لِلنَّاِس " كَ رُُكْم َّللَِِّ َأشْ َأْشكَ 
 .ضعيف والحديث حسن بشواهدهحقق: إسناده # قال الم

 

اٍل اِفُظ، قَاَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن الت َُّنوِخي ، ان حُمَمَُّد ْبُن َثَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  8700
َعاِن   اْلُمْؤِمِن  ،  الصَّن ْ القَاَل: ان َعْبُد  ْبِن َعْبِد  َأيِب َسَلَمَة  أَبِيِه، َعْن  َأيِب َكِثرٍي، َعْن  ْبِن  رَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَنْت  ْبُن ََيََْي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ي ََبش  هِبَا َويُ  ئًا اَل َتْصن َُعهُ أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي، إِنَّ :  ْكرُِمَها، فَ ُقْلتُ َعُجوٌز َتَِْت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َك لََتْصَنُع هِبَِذِه اْلَعُجوِز َشي ْ
 ا َكاَنْت َتَْتِينَا ِعْنَد َخِدَيَة، أََما َعِلْمِت َأنَّ َكَرَم اْلُودِّ ِمَن اإْلِميَاِن " أبََِحٍد قَاَل: " ِإنََّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ان َصاِلُح ْبُن ُرْسُتَم، َعِن اْبِن  يُوُنَس، ان أَبُو َعاِصٍم،  َداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبنُ ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ  عَ َأْخرَبانَ  - 8701
؟ " قَاَلْت: َجثَّاَمةُ اْلُمَزنِيَّةُ  فَ َقاَل َْلَا: " َمْن أَْنتِ   مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َجاَءْت َعُجوٌز ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

اْلُمَزنِيَّ  أَْنِت َحنَّانَةُ  بَْل  َوأُمِّي اَي َرُسوَل  قَاَل: "  أَْنَت،  ُتْم بَ ْعَداَن؟ " قَاَلْت: ِِبَرْيٍ أبَِيِب  أَنْ تُْم؟ َكْيَف َحاِلُكْم؟ َكْيَف ُكن ْ هللِا، ُة، َكْيَف 
ق ْبَاَل؟ فَ َقاَل: " اَي عَ ا َخَرَجْت قُ ْلُت: اَي َرسُ َلمَّ قَاَلْت: ف َ  اإْلِ اْلَعُجوِز َهَذا  تُ ْقِبُل َعَلى َهِذِه  َا َكاَنْت َتَْتِينَا زََماَن  وَل هللِا،  ِإنَّ اِئَشةُ 

ُة، قَاَل: " َبْل أَْنِت َحسَّانَةُ اْلُمَزنِيَّةُ ِديِث: َجثَّاَمةُ اْلُمَزنِيَّ َل َغرْيُهُ يف احلَْ َخِدَيَة، َوِإنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد ِمَن اإْلِميَاِن ". " َكَذا َوَجْدتُُه، َوقَا
 إْلِميَانِ ". َأْخَرْجتُهُ يف ِكتَاِب ا

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اْلَفْضِل اْلَعطَّاُر اْلَمْرَوِزي ، ان ِإْسَحاَق ْبِن  َأمْحَُد ْبنُ ٍر ، أان أَبُو َبكْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّا اْْلََرِوي   - 8702
ْبُن غِ  َحْفُص  ُجنَاَدَة، ان  ْبُن  َعَلْيِه  َسْلُم   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  َتَِْت  قَاَلْت: َكاَنْت  َعاِئَشَة،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  يَاٍث، 

َوِإنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد ِمَن اإْلِميَاِن ".  ُسوَل هللِا، َمْن َهِذِه؟ قَاَل: " َهِذِه َكاَنْت َتَْتِينَا زََماَن َخِدَيَة، ُيْكرُِمَها، فَ ُقْلُت: اَي رَ  ف َ َوَسلََّم اْمَرَأةٌ 
 " َكَذا َوَجْدتُُه، َوُهو هِبََذا اإْلِْسنَاِد َغرِيٌب " 

 . يب غر # قال المحقق: إسناده 
 

ْعُقوَب، ان أَبُو َعْمرٍو ِهاَلُل ْبُن  ِفُظ ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد الس وِسي ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ي َ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاَأْخربََ   -  8704
ْبنُ  ، َعْن ََيََْي ْبِن أَ وْ زَْيٍد، َعِن اأْلَ   اْلَعاَلِء ْبِن ِهاَلٍل الرَّقِّي ، اِبلرَّقَِّة، َأْخرَبَِن َأيِب، ان طَْلَحةُ  يِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب زَاِعيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَم ََيُْدُمُهْم، فَ َقاَل َأْصَحابُُه: ََنُْن َنْكِفيَك ايَ قَ تَاَدَة، قَاَل: َقِدَم َوْفُد النَّ   َرُسوَل هللِا،  َجاِشيِّ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُْم َكانُوا أِلَصْ الَ قَ   َحايِب ُمْكرِِمنَي، فَِإّنِ ُأِحب  َأْن ُأَكاِفئ َُهْم ". : " ِإنَّ
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 َحةُ ْبُن زَْيٍد، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ " " تَ َفرََّد ِبِه طَْل
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُن يَ ْعُقوَب، ان َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد، ان  ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف بْ   دِ َسُن ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أان احلَْ   -  8706
ابْ  ان  اْلَعطَّاُر،  َوالنِّ َداُوُد  َخَرَج  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َأنَّ  يَزِيَد،  بِْنِت  َأَْسَاَء  َعْن  َشْهٍر،  َعْن  ُخثَ ْيٍم،  َجاِنِب  ُن  َساءُ يف 

َأْكثَ ُر َحَطِب َجَهنََّم "، قَاَلْت: فَ نَاَدْيُت  فَ َقاَل: " اَي َمْعَشَر النَِّساِء، إِنَُّكنَّ    -أَْو َضْوَضاَء    -َسِمَع َصْوًَت  َمْسِجِد َوَأاَن ِفيِهنَّ، فَ الْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَُكْنُت َجرِيًَّة َعَلى كَ  : " ِإنَُّكنَّ ِإَذا أُْعِطيُِتَّ مَلْ َتْشُكْرَن، َوِإَذا َرُسوَل هللِا، َوملَ؟ قَالَ   ايَ اَلِمِه فَ ُقْلُت:  َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُكنَّ وَُكْفَر اْلُمن َعَِّمنَي "، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َوَما ُكْفُر اْلُمن َعَِّمنَي؟ قَالَ أُْمِسَك َعْنُكنَّ َشكَ  وُن  كُ : " اْلَمْرَأةُ تَ ْوُتنَّ "، َوقَاَل: " ِإايَّ
 ا َقط  " َدْت لَهُ اْلَوَلَدْيِن، َوالثَّاَلثََة، ُثَّ تَ ُقوُل: َما رَأَْيُت ِمْنَك َخريًْ حَتَْت الرَُّجِل َقْد َولَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

، ْبِن ُعَقْيلٍ  دِ  اْلَفْضِل حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، قَاَل: أان َعِلي  ْبُن اْلَفْضِل ْبنِ  - 8707 أان أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاِن ، ان   اْْلَُزاِعي 
ْبنُ  ، ان َجرِيُر  اْلَمِديِِنِّ ْبُن  ، قَاَل: َدَخَل رَُجاَلِن َعِلي   َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ ْبِن َسْعٍد، َعْن  اأْلَْعَمِش، َعْن َعِطيََّة  احْلَِميِد، َعِن   َعْبِد 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ صَ   َلى َرُسوِل هللاِ عَ  ِدِه فَ َلِقيَا ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َوأَثْ ن َيَا َم، َفَسَأاَلهُ يف ََثَِن بَِعرٍي، فَأََعاَنَُما ِبِدينَاٍر، َفَخَرَجا ِمْن ِعنْ لَّى اَّللَّ
ُ َعَليْ َوقَااَل َمْعُروفًا، َوَشَكَرا َعَلى َما َصَنَع هِبَِما َرُسوُل هللِا َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم، َفَدَخَل ُعَمُر عَ ِه  ى اَّللَّ َلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ف َ  قَااَل،  ِِبَا  فَ لَ فََأْخرَبَهُ  ِماَئٍة،  ِإىَل  َعْشَرٍة  َبنْيَ  َما  ُتهُ  َأْعطَي ْ ُفاَلاًن  َلِكنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َذِلَك،َقاَل  يَ ُقْل  نَّ إِ   ْم 
ف َ  َيْسأَُلِِن  َرسُ َأَحدَُكْم  اَي  ُعَمُر:  فَ َقاَل   ،" اَنٌر  َوِهَي  يَ تَأَبَّطَُها  ِِبَْسأَلَِتِه  ِإالَّ ي َْنطَِلُق  َتَْبَ ْوَن   " قَاَل:  اَنٌر؟  ُهَو  َما  تُ ْعِطينَا  فَِلَم  هللِا  وَل 

 َتْسأَلُوِن، َوَيَََْب هللاُ يل اْلُبْخَل ".  
اْلمَ قَاَل   ْبُن  احْلَِديِديَعِلي   ، َوَرَوى َهَذا  َأيِب صَ ِِنِّ اأْلَْعَمُش، َعْن  ثُوا َعْنهُ  ْبُن َعيَّاٍش، ِفيَما َحدَّ َبْكِر  أَبُو  َأيِب َسِعيٍد، َث  اِلٍح، َعْن 

 َوَحِديُث َجرِيٍر ِعْنِدي ُهَو احْلَِديثُ 
 م أعرفهما فيه شيخ المؤلف وشيخه علي بن الفضل ل# قال المحقق: إسناده 

 

 ُن ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِمي ، ان َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، احْلَاِفُظ، قَاَل: َأْخرَبَِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنرَبِي ، ان ُعْثَماْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  أَ  -  8708
ْهَراَن الدِّين َْوِري ، ان َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ان أَبُو َبْكِر  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن مِ مَّ  ُعب َْيٍد، ان حمَُ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبنُ 

َعيَّاٍش، َيْذُكُركَ   ْبُن  ُفاَلاًن  ْعُت  هللِا َسَِ َرُسوَل  ُعَمُر: اَي  قَاَل  قَاَل:  َسِعيٍد،  َأيِب  َعْن  َأيِب َصاِلٍح،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َويَ ُقوُل َخريًْ َعِن  ا،  
َتهُ  َبنْيَ ِماَئٍة ِإىَل َعْشَرٍة "، َوقَاَل: " ِإنَّ َأَحَدُهْم ََيْرُُج ِدينَارَْيِن قَاَل: " َلِكنَّ ُفاَلاًن َما يَ ُقوُل َذِلَك، َوَلَقْد َأَصاَب َما  يَ ْزُعُم أَنََّك َأْعطَي ْ

"، فَ َقاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل هللِا، فَِلَم تُ ْعِطيِهْم؟ قَاَل: "   َوَما ِهَي ِإالَّ اَنرٌ   -َذا  هَ   ُد: َأْو ََنْوَ قَاَل: َأمحَْ   -ِمْن ِعْنِدي ِِبَْسأَلَِتِه يَ تَأَبَّطَُها 
 ، َيْسأَلُوَنِِن َوَيَََْب هللاُ يلَ اْلُبْخَل ". َفَما َأْصَنعُ 
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َعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، قَاَل: ان اْلَعبَّاُس ُهَو الد وِري ، ان  ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو الْ ْبنُ ِفُظ، َوحُمَمَُّد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  8710
ان اَّللَُّ َشاَذاُن،  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  َساِئٌل  َجاءَ  قَاَل:  أََنٍس،  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  زَاَذاَن،  ْبِن  ُعَمارََة  َعْن  ِإْسَرائِيُل،  َوَسلَّمَ     فَ َعَلْيِه  َلهُ   أََمَر 
َرٌة ِمْن َرُسوِل هللِا قَاَل: فَ َقاَل لِْلَجارِيَِة: " اْذَهِب ِإىَل أُمِّ َسَلَمةَ  ِحَش هِبَا، َوأَََتهُ آَخُر فََأَمَر َلهُ بَِتْمَرةٍ فَ َقاَل: ُسْبَحاَن هللِا ْتَْ بَِتْمَرٍة، فَ وَ 

 ْنَدَها " عِ  ِدْرَِهًا الَّيِت  َفُمرِيَها فَ ْلتُ ْعِطِه اأْلَْربَِعنيَ 
 ه ال بأس به. # قال المحقق: إسناد

 

ُن ُموَسى، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ان اْلَعبَّاُس الد وِري ، ان َعْبُد اْلَعزِيِز َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد بْ   -  8711
، عَ  اْلُمرِّ ْبُن السَِّريِّ احْلََسِن، َعْن أََنسِ يِّ ْن َصاِلٍح  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعِن   ُ َأنَّ َساِئاًل، أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َماِلٍك،  ْبِن  َْتَْرًة،   ، فََأْعطَاهُ 

َوَما َعِلْمَت َأنَّ ِفيَها َمثَاِقيَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ اَّللَُّ النَِّب  َصلَّى  فَ َقاَل الرَُّجُل: ُسْبَحاَن هللِا َنِبٌّ ِمَن اأْلَنِْبيَاِء يَ َتَصدَُّق بَِتْمَرٍة؟ فَ َقاَل َلهُ  
،  تُ ْمَرةُ َما بَِقيَ آَخُر َفَسأََلُه، فََأْعطَاهُ َْتَْرًة فَ َقاَل: َْتَْرٌة ِمْن َنِبٍّ ِمَن اأْلَْنِبيَاِء اَل تُ َفارُِقِِن َهِذِه التَّ  -قَاَل َأْحِسُبهُ  -َذرٍّ َكِثريًَة؟ " فََأََتهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلهُ َواَل َأزَاُل َأْرُجو بَ رَكَ   ِِبَْعُروٍف، َوَما لَِبَث الرَُّجُل َأِن اْست َْغََن  ت ََها أََبًدا، قَاَل: فََأَمَر النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، ان َجْعَفُر  ، أان أَبُو َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  8712 َثِِن حُمَمَُّد ْبُن   ْبُن َأمْحََد ْبنِ َد ْبُن َعِديٍّ حُمَمَِّد ْبِن الصَّبَّاِح، قَاَل: َحدَّ
أََنٍس،ا َعْن  َسِعيٍد،  ْبُن  ََيََْي  قَاَل: ان  بُِقبَاَء،  اأْلَْنَصارِي ،  َجارِيََة  ْبِن  ُسَوْيِد  ْبُن  َعاِصُم  أان  ُأسَ   لصَّبَّاِح،  أََتى  احْلَُضرْيِ ْيدُ قَاَل:  ْبُن   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَُكلُِّمهُ   النَِّقيبُ  يف َأْهِل بَ ْيٍت ِمْن َبِِن ظُُفٍر ِعَماَمتُ ُهْم ِنَساٌء، فَ َقَسَم َْلُْم َرُسوُل هللِا   اأْلَْشَهِلي  ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ رَْكت َنَا اَي ُأَسْيُد َحّتَّ َذهَ نْيَ النَّاِس، فَ َقاَل َرُسو  بَ ْن َشْيٍء َقَسَمهُ َصلَّى اَّللَّ َب َما يف  ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْعَت ِبطََعاٍم َقْد َأََتِن فَْأِتِِن فَاذُْكْر يل َأْهَل َذِلَك اْلب َْيِت، َأِو اذَُكرْ  َرُسوَل هللِا    َما َشاَء هللاُ، ُثَّ أََتى  ثَ  يل َذاَك، َفَمكَ أَْيِدينَا، فَِإَذا َسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاٌم ِمْن َخْيرَبَ، َوَشِعريٌ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّاِس، ُثَّ َقَسَم يف اأْلَْنَصاِر فََأْجَزَل َصلَّى اَّللَّ ، َوَْتٌْر، َقَسَم النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َشكَّ    - اجْلََزاِء أَْو َأْخرَيَ  َل، فَ َقاَل َلهُ ُأَسْيٌد َشاِكًرا َلُه: َجَزاَك هللاُ َأْي َرُسوَل هللِا َأْطَيبَ ِل َذِلَك اْلب َْيِت فََأْجزَ َأهْ ُثَّ َقَسَم يف    قَاَل:
َمعْ   -َعاِصٌم   َوأَنْ ُتْم   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  اأْلَْنَصارِ قَاَل:  َأجْ فَ   َشَر  َخرْيًا،  اجْلََزاِء،  َجَزاُكُم هللاُ  َوَأْطَيَب  َزَل 

 َن بَ ْعِدي أَثَ َرًة يف اْلَقْسِم َواأْلَْمِر، فَاْصرِبُوا َحّتَّ تَ ْلَقْوِن َعَلى احْلَْوِض " َفُكل ُكْم َما َعِلْمُت َأِعفٌَّة ُصرُبٌ، َوَسرَتَوْ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َثِِن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّدُ و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، انأَبُ َأْخرَباََن    -  8714 اِهيَم اْلَعْبَدِوي ، ان حُمَمَُّد ْبُن  ْبُن ِإبْ رَ    أَبُو ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َحدَّ
ِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقرُِئ ، ح َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ ةِ  َمْوىَل اْلُمِغريَ احْلََسِن اللَّْخِمي ، ان ُمَؤمَُّل ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الث ََّقِفي ، ان َسْهلٌ 

، ان اْلمُ اَل: ان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اإْلِْسَفرَايِيِِن ، َأْخرَبَِن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ان اْبُن َأيِب ااإْلِْسَفَرايِيِِن  هِبَا، قَ  مَُّل ْبُن ؤَ لسَِّريِّ
ُ َعَلْيِه  ، ان َسْهٌل َمْوىَل اْلُمِغريَِة، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن ُرْسُتَم، َعْن ُعْرَوَة، َعنْ َعْبِد الرَّمْحَنِ   َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل يل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اللََّذْيِن   َتنْيِ  اْلب َي ْ َعَليَّ  رَدِِّدي  اْلي َهُ َوَسلََّم:"  قَاَل  ودِ قَاَْلَُما  قُ ْلُت:  قَاَلْت:  اْلي َُهوِدي : ي "،   ُفاَلٌن 
الكامل[   ]البحر 
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َضْعُفهُ   ِبَك  َيَِْر  اَل  َضِعيَفَك  ََّنَىاْرَفْع  َقْد  اْلَعَواِقُب  فَ ُتْدرُِكَك  يَ ْوًما   ... 
فَ عَ  ِِبَا  َعَلْيَك  أَْثََن   ... َمْن  َوِإنَّ  َعَلْيَك  يُ ْثِِن  َأْو  َجَزى َيْزِيَك  َكَمْن   ْلَت 

 ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم ِبِرَساَلٍة ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم:" قَاتَ َلهُ هللاُ َما َأْحَسَن َما قَاَل َوَلَقْد َأََتِن اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ فَ قَ 
 ْثِن، فَِإنَّ َمْن أَْثََن َكَمْن َكافََأ". َويف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد هللِا:" ْد ِإالَّ الث َّنَاَء فَ ْلي ُ  يَِ ُروٌف، فَِإْن ملَْ فَ َقاَل: اَي حُمَمَُّد، َمْن فُِعَل ِبِه َخرْيٌ َأْو َمعْ 

 َمْن ُصِنَع ِإلَْيِه َمْعُروٌف فَ َلْم يَِْد ِإالَّ الد َعاَء َوالث َّنَاَء فَ َقْد َكافَأَ" 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْسَحاَق    َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ،و َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبنُ أَبُ َوَأْخرَباََن    -  8715 ُِ بْ َراِهيُم ْبُن ِإ ُِ ان ِإ
اْْلَُراَساِن ، َحاتٍِ  ْبُن  َمْنُصوُر  ان  َعائِ   اْلَغِسيِلي ،  اْبِن  ِعْنَد  ايَ قَاَل: ُكْنُت  فَ َقاَل:  الْ خُ   َشَة،  َعِن  حَتَْفُظ  الش ْكِر؟  َراَساِن   يف  َواِقِديِّ 

 فَأَْنَشْدتُُه: 
الكامل[   ]البحر 

َيَِ  اَل  َضِعيَفَك  ََّنَىاْرَفْع  َقْد  اْلَعَواِقُب  فَ ُتْدرُِكهُ  يَ ْوًما   ... َضْعُفهُ  ِبَك   ْر 
أَْثََن    ... َمْن  َوِإنَّ  َعَلْيَك  يُ ْثِِن  َأْو  فَ عَ َيْزِيَك  ِِبَا  َجَزى ْلَعَلْيَك  َكَمْن   َت 

فَ قَ  عَ قَاَلْت:  ِجرْبِيُل  َأْخرَبَِن  َوَسلََّم:"  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  يل  اأْلَوَِّلنَي اَل  هللاُ  َجََع  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  ِإَذا َكاَن  أَنَّهُ  السَّاَلُم  َلْيِه 
  ِمْنهُ إِلَْيَك؟ فَ ي َُقوُل: اَل اَي َربِّ َشَكْرُتَك، أِلَنَّ النِّْعَمةَ َكاَنتْ َت ُفاَلاًن َعَلى َما َكاَن  َكرْ : َعْبِدي، َهْل شَ َواآْلِخرِيَن، يَ ُقوُل هللاُ ِلَعْبِدهِ 

اْبُن َعاِئَشَة: اْكُتْب    ُصوٌر: فَ َقاَل يلَ ِمْنَك قَاَل: فَ ي َُقوُل هللاُ: َما َشَكْرَتِِن ِإْذ مَلْ َتْشُكْر َمْن َأدَّْيُت َلَك النِّْعَمَة َعَلى َيَدْيِه". قَاَل َمنْ 
احْلَِديِث: َهذَ  حَتَْت  َتنْيِ  اْلب َي ْ  ْيِن 

الوافر[   ]البحر 
َحيْ  غُْنٌم  اْلَمْعُروِف  َشُكورُ َيُد  أَْو  َكُفوٌر  حَتَمََّلَها   ... َكاَنْت   ُث 

اْلَكفُ  َكَفَر  َما  هللِا  َوِعْنَد   ... َجَزاًء  َْلَا  الشَُّكوُر  َشَكَر   ورُ َفَما 
تَانِ اِبإْلِْسنَاِد اأْلَوَِّل أَلْ ُث َهَذا احْلَِدي   َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك أَنَّهُ أَْنَشَدُِهَا َيُق، وَِكاَلُِهَا َضِعيٌف، َوهللاُ َأْعَلُم، َوَقْد يُ ْرَوى َهَذاِن اْلب َي ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

بُو ِقاَلبََة، ان َنْصُر ْبُن ُقَدْيِد ْبِن َنْصٍر، ان أَبُو َعْمرٍو اْلُمَحمَّْد آاَبِدي ، ان أَ ٍر  ، أان أَبُو طَاهِ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري    -  8723
غَايف   ُسوُل هللِا  رَ اٍس، قَاَل: قَالَ ، ان َعْبُد احْلَِميِد ْبُن أََنٍس اْلُمَراِئي، ان َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر َوُهَو ِِبَُراَساَن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّ الشِّ

ُ عَ     َعا َعَلْيِهُم اْسُتِجيَب لَهُ "َلْيِه َوَسلََّم: " َمْن أَنْ َعَم َعَلى قَ ْوٍم نِْعَمًة فَ َلْم َيْشُكُروُه، َفدَ َصلَّى اَّللَّ
اَلِح، قَاَل: َفَما َماَت ُهمَّ فََأِذق ُْهْم َحرَّ السِّ اللَلْم َيْشُكُروا،  قَاَل: َوقَاَل َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر: " اللُهمَّ ِإّنِ َقْد أَنْ َعْمُت َعَلى آِل َبسَّاٍم ف َ 

ُهْم َواِحٌد ِإالَّ اِبلسَّْيفِ   ِمن ْ
َن ْبِن فَاِئٍد، َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َورُوِّينَا يف ابَ  يف " ِعبَاٍد اَل   مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ ِب ِبرِّ اْلَواِلَدْيِن َحِديَث زابَّ

ُهْم " ُم هللاُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َواَل يَ ْنظُُر إِلَْيِهْم، َورَُجٌل أَنْ َعَم َعَليْ يَُكلُِّمهُ   ِه قَ ْوٌم َفَكَفَر نَِعَمُهْم، َوَترَبَّأَ ِمن ْ
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

، ان َأمحَْ و  الِيِِن ، أان أَبُ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلمَ   -  8726 ِد ُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن ِبْسطَاٍم، ِِبَْرَو، ان حُمَمَُّد ْبُن َعبْ َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
، ان ثَُم ْبُن َعِديٍّ َثِِن َسِعي   اْلَكرمِِي، ان اْْلَي ْ َثِِن َجْعَفُر ْبُن ِإاَيٍس، َحدَّ   اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَالَ َعنِ ُد ْبُن ُجَبرْيٍ،  َعْبُد هللِا ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ

اآْليَ  َهِذِه  هللاُ  أَنْ َزَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  اإْلِْحَساُن{ َرُسوُل  ِإالَّ  اإْلِْحَساِن  َجَزاءُ  }َهْل  َواْلُمْسِلِم  لِْلَكاِفِر  ُمَسجََّلًة  َة 
َثُم ْبُن عَ 60]الرمحن:   رْتُوُك احْلَِديِث " مَ  ِديٍّ اْلُكويف  [ ". " اْْلَي ْ

 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال
 

8727  -    ، قَاَل: أان أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزي ، أان َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد " َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
اْبنِ  احْلََنِفيَِّة يف ِمْن َحِديِث  اإْلِ     اإْلِْحَساُن{ ]الرمحن:  قَ ْولِِه: }َهْل َجَزاءُ  لِْلرَبِّ وَ 60ْحَساِن ِإالَّ  اْلَفاِجِر،  [، قَاَل: " ِهَي ُمَسجََّلٌة 

َيْشِرْط ِفيَها بَ رًّا ُدوَن فَاِجٍر، يَ ُقوُل: فَاإْلِْحَساُن ِإىَل   الَِّذي  هُ اإْلِْحَساُن، َوِإْن َكانَ اؤُ  ُكلِّ َأَحٍد َجزَ قَ ْولُُه: ُمَسجََّلٌة يَ ْعِِن: ُمْرَسَلًة مَلْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيٌء َيُدل  َعَلى َذِلَك " َيْصطَِنُع إِلَْيِه فَاِجًرا ". " َوَقْد رُِوَي َعِن النَِّبِّ َصلَّى   اَّللَّ
ْعُت ِإَْسَاِعيَل، َُيَدُِّث، َعْن أَي وبَ   َعَلْيِه َوَسلََّم أََتى َعَلى رَُجٍل َقْد ُقِطَعْت  نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  أَ ، قَاَل: نُ بِّْئتُ قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: َسَِ

اَل: "  ، فَ قَ -أَْو ُخَرمْيُ ْبُن فَاِتٍك    -َو يف ُفْسطَاٍط، فَ َقاَل: " َمْن آَوى َهَذا اْلَعْبَد اْلُمَصاَب؟ "، فَ َقالُوا: فَاِتٌك  َيُدهُ يف َسَرَقٍة َوهُ 
 آَوى َهَذا اْلَعْبَد اْلُمَصاَب " ْك َعَلى َماِل فَاِتٍك َكَما رِ اللُهمَّ ابَ 

َثِِن َحجَّاٌج، عَ  َوَحدَّ ُعب َْيٍد:  أَبُو  َوَأِسريًا{  قَاَل  َويَِتيًما  ِمْسِكينًا  ُحبِِّه  َعَلى  الطََّعاَم  }َويُْطِعُموَن  َوَجلَّ:  َعزَّ  قَ ْولِِه  ُجَرْيٍج، يف  اْبِن  ِن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ". َيُكِن اأْلَِسرُي َعَلى َعهْ ملَْ [ قَاَل: " 8نسان: ]اإل قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: " فََأَرى   ِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُكلِّ َواِحدٍ   اْبِتَداِء اإْلِْحَساِن ِإىَل ى ُعب َْيٍد َهَذا َعلَ َأنَّ هللاَ َقْد أَْثََن َعَلى َمْن َأْحَسَن ِإىَل َأِسرِي اْلُمْشرِِكنَي ". َفَحَمَل أَبُو 
   *# قال المحقق: إسناده
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 بِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الثَّالِثُ وَالسِّت ونَ مِنْ شُعَ 
 

، أان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ان  اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ بَّ ي ، ان أَبُو اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد الس وسِ   - 8739
ُ َعَلْيهِ َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاءٍ  اُء، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعْن َأيِب َأَْسَاَء، َعْن ثَ ْواَبَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اَل: "  قَ َوَسلََّم أَنَّهُ    ، ان َخاِلٌد احْلَذَّ

 ا َعاَد َأَخاهُ اْلُمْسِلَم مَلْ يَ َزْل يف َخْرفَِة اجْلَنَِّة َحّتَّ يَ ْرِجَع " ِإنَّ اْلُمْسِلَم ِإذَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َن، ان اْبُن بَُكرْيٍ، ان  ُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِمْلَحابْ  فَّاُر، ان َأمْحَدُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، قَاَل: أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّ  -  8741
َُمَاِهٍد َأيِب   مَِّد ْبِن ََيََْي ْبِن َحبَّاَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، َعنْ لَْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن حمَُ 

رَُجٍل،احْلَجَّ  َعْن  قَاَل: ُكنْ مِ   اِج،  َْتِيٍم،  َبِِن  اْن  اْلي َْوُم  َذِلَك  َذَهَب  فَ َلمَّا  اجْلََمِل،  يَ ْوَم  َعِليًّا  قَاَتَل  ِفيَمْن  ُتهُ  ُت  فَأَتَ ي ْ ُحَسنْيٌ،  ْشَتَكى 
نَا؟ فَ قُ  نَا َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب فَ َقاَل: َما َأْدَخَلَك َعَلي ْ نًا حَلِقِِّه َوَمَكانِ   دُ ْلُت: ِجْئُت َأُعو َعاِئًدا، َفَدَخَل َعَلي ْ ِه، قَاَل: ِإنَّ الَِّذي  ُحَسي ْ

ُ َعَلْيِه   َتُظن  يف نَ ْفِسَك لَْيَس ِِبَانِِعي َأْن ُأَحدَِّثكَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َسَِ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعْتهُ  ئًا َسَِ َشي ْ
ُعوَن أَْلَف َمَلكٍ َعاَد َمرِيًضا قَ َعَد يف خِ  نْ لََّم يَ ُقوُل: " مَ َوسَ    ُيَصل وَن َعَلْيِه َحّتَّ اللَّْيِل " َراِف اجْلَنَِّة، فَِإَذا قَاَم ِمْن ِعْنِدِه وُكَِّل بِِه َسب ْ

 فيه رجل مجهول # قال المحقق: إسناده 
 

و حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن الشَّْرِقي ، ان أَبُو اُوَد اْلَعَلِوي ، أان أَبُ دَ   ُن احْلَُسنْيِ ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد بْ   -  8744
َحرْ زُرْ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َخاِلٍد، َحدََّثِِن  ْبُن  الرَّْمِلي ، ان َعطَّاُف  َهارُوَن  ْبُن  ِعْمَراُن  ان  الرَّاِزي ،  َْسَاعِ َعَة  اإْلِ ْبِن  يلِ َمَلَة  َسِعيِد  َعْن   ، ي 

نَا؟ َما يُْدِخُلَك  َسيِِّب، َأنَّ َأاَب ُموَسى َعاَد احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَدهُ َعِلي  ْبُن  اْلمُ  َأيِب طَاِلٍب، فَ َقاَل أِلَيِب ُموَسى: َما َجاَء ِبَك ِإلَي ْ
أَتَ ْيُت، وَ  َك  ِإايَّ َما  نَا؟ فَ َقاَل:  ا َعَلي ْ أَتَ ْيُت  بِْنِت َرُسوِل هللِا َصلَّ بْ َلِكِنِّ  مَيْن َُعِِن َغَضِب َن  اَل  ِإنَّهُ  أََما  قَاَل:  َأُعوُدهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ  ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل يف ِعيَاَدِة اْلَمرِي  ْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َج الرَُّجُل ِإىَل َأِخيِه رَ ِض قَاَل: " ِإَذا خَ َعَلْيَك َأْن ُأَحدَِّثَك َما َسَِ
 " ُعوُدهُ مَلْ يَ َزْل ََيُوُض الرَّمْحََة َحّتَّ ِإَذا َجَلَس ِعْنَدهُ َغَمَرْتهُ  ي َ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ِإْسَحاَق،    -  8745 ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  احْلََسُن  اْلُمْقِرُئ، أان  احْلََسِن  أَبُو  يَ عْ َوَأْخرَباََن  ْبُن  يُوُسُف  َأيِب قُ ان  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر، ان   وَب، ان 
َمْرمَيَ، َأيِب  ْبُن  ُمْسِلُم  اْلَمِديِِن ، ان  ْبُن َسَلَمَة  َعَلْيِه   َسِعيُد   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ  َأيِب طَاِلٍب،  ْبِن  اأْلَْنَصاِر، َعْن َعِليِّ  ِمَن  َعْن رَُجٍل 

َقَع يف الرَّمْحَِة، فَِإَذا َخَرَج ِمْن ِعْنِدهِ َشى يف ِخَراِف اجْلَنَِّة،  مَ   َمْن َعاَد َمرِيًضاَوَسلََّم قَاَل: "   اْست َن ْ ِبِه    فَِإَذا َجَلَس ِعْنَدهُ  وَكََّل هللاُ 
 َسْبِعنَي أَْلَف َمَلٍك َيْست َْغِفُروَن لَُه، َوََيَْفظُونَهُ َذِلَك اْلي َْوَم " 

 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 
 

ْلُبوَشْنِجي ، ان أَبُو َصاِلٍح اْلَفرَّاُء، ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َسْعٍد احْلَاِفُظ، ان أَبُو َعْبِد هللِا ا  أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ انَ َأْخربََ   -  8746
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َرُسوِل  ْن ِعْكرَِمَة، َعنِ ان أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِري ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ُهَو اْبُن رُفَ ْيٍع، عَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
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وَ  يَ ْلَتِمُس  َمرِيًضا  َعاَد  َمْن   " ." َقاًعا  اْسِتن ْ ِفيَها  َقَع  اْست َن ْ ِعْنَدهُ  قَ َعَد  فَِإَذا  هللِا،  َرمْحَِة  يف  َخاَض  هللِا   ْجَه 
 

ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ    احْلََلِب ، ان أَبُو َصاِلٍح، َفذََكَرهُ   ُعب َْيٍد، ان حَمُْموُد ْبُن حُمَمَّدٍ   َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبنُ   نِ  ْبُن َأمْحََد بْ َوَأْخرَباََن َعِلي    - 8747
ُ َعَليْ   ًضا " " َخاَض يف الرَّمْحَِة َخوْ  :ِه َوَسلََّم َوقَالَ أَنَّهُ قَاَل: َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 ، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم اْلَكَرابِيِسي ، ان حُمَمَُّد ْبُن ثَ ْوٍر اْلَعاِمِري ، ان ِعيَسى ْبُن َنْصرٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 8748
اْْلَُذْيِل   بِن َْيَسابُوَر،ال أَبُو   ، طَا  سََّرْخِسي  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َمْوىَل  رَاِشٍد،  ْبِن  احْلَِميِد  َعْبِد  ْبُن  َمْنُصوُر  َعْن ان  َماِلٍك،  ْبُن  أََنُس  ان  ِلٍب، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " رَِحَم هللاُ رَُجاًل َصلَّى اْلغَ  َوْجَه هللِا، َوالدَّاَر اآْلِخَرِة،  ُعوُد َمرِيًضا يُرِيُد ِبِه  ي َ   َداَة، ُثَّ َخَرجَ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َومَيُْحو َعْنهُ َسيَِّئًة، فَِإَذا َجَلَس ِعْنَد اْلَمرِيِض َغِرَق يف اأْلَْجِر "  َيْكُتُب هللاُ لَهُ ِبُكلِّ َقَدٍم َحَسَنًة،
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ِإبْ َراِهيُم ْبُن ََمَْشٍر، ان   َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، ان  َجْعَفٍر، بِب َْغَداَد، أان احْلََسُن ْبُن ََيََْي ْبنِ ِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ تْ رَباََن أَبُو اْلفَ َأخْ  - 8749
اْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن جَ  ، َعِن  ْبِن َعْبِد هللاِ ُهَشْيٌم، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر اأْلَْنَصاِريِّ َعَلْيِه  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ اِبِر   ُ  َصلَّى اَّللَّ

يَ َزْل ََيُوُض ال  رَّمْحََة َحّتَّ َيِْلَس، فَِإَذا َجَلَس يُ ْغَمُس ِفيَها ". ََتبَ َعهُ َجَاَعٌة َعْن ُهَشْيٍم، َواْبُن ثَ ْواَبَن َوَسلََّم: " َمْن َعاَد َمرِيًضا مَلْ 
 ْبِن ثَ ْواَبنَ  مِ ُعَمُر ْبُن احْلَكَ َهَذا ُهَو 

 ضعيف لكنه توبع إسناده  # قال المحقق:
 

، َوَِهَّاٌم، َعْن قَ تَاَدَة،   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبدُ   -  8750 هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان اْلُمَثَنَّ
ِعيسَ  َأيِب  ،  َعْن  اأْلَْسَواِريِّ قَالَ عَ ى  قَاَل:  َسِعيٍد،  َأيِب  َوات َّب َ ْن  اْلَمرِيَض،  " ُعوُدوا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  اجْلَنَازَةَ   ُعوا 

 ُتذَكِّرُُكُم اآْلِخَرَة " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

مَُّد ْبُن غَاِلٍب، ان ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، ان ِهاَلُل ْبُن َأيِب   ُعب َْيٍد، ان َْتْتَاٌم حمَُ نُ اَن، أان َأمْحَُد بْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبدَ  - 8751
نَا أََنَس ْبَن َماِلٍك يف َمَرِضِه فَ ُقْلنَا لَُه: اَي َأاَب مَحَْزَة اْلَمَكاُن بَِعيٌد، َوَنَْ َداُوَد   ُعوَدَك، قَاَل أََنٌس: ن َ   ُن يُ ْعِجبُ نَا َأنْ احْلََبِطي ، قَاَل: أَتَ ي ْ

عْ  َا رَُجٍل عَ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأمي  َا ََيُوُض يف الرَّمْحَِة، فَِإَذا قَ َعَد ِعْنَد اْلَمرِيِض َغَمَرْتهُ  ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَد َمرِيًضا فَِإَّنَّ
 بُهُ " قَاَل: " حُتَط  َعْنهُ ذُنُو ؟  َفَما لِْلَمرِيضِ الرَّمْحَةُ " فَ َهَذا لِلصَِّحيحِ 

 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 
 

، َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعنْ َوَرَوى َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ اْْلَُشِِن   َرُسوِل  ، َوُهَو َضِعيٌف، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
َصلَّ  َوَسلََّم:    ىهللِا  َعَلْيِه   ُ الد  اَّللَّ َوَصاِحُب  الرََّمِد،  َوَصاِحُب  ْرِس،  الضِّ َصاِحُب  يُ َعاُدوَن:  اَل  َثاَلثٌَة   " "  مَِّل 
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، ان أَبُو ُقَصيٍّ ِإَْسَاِعيلُ   -  8755 ِن، ان  ْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ لَ ُن حُمَمٍَّد، ان سُ بْ   َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

َوَرَواهُ  َفذََكَرُه.   ، اأْلَْوزَاِعي  َثِِن  ، َحدَّ َعِليٍّ ْبُن  َوُهَو َمْسَلَمةُ  ِبِه،  ُيَاوِْز  مَلْ  قَ ْوِلِه  ِمْن  َأيِب َكِثرٍي،  ْبِن  ََيََْي  َعْن   ، اأْلَْوزَاِعيِّ َعِن  ِهْقُل،   
 الصَِّحيحُ 

 ا. جدلمحقق: إسناده ضعيف # قال ا
 

 زاَِيٍد، ثنا حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ احْلَُسْيِِن ، َأْخرَباََن َعْبُد احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ  َأْخرَباََن أَبُو  -  8757
ْيِد ْبِن َأْرقََم، قَاَل: َأَصاَبِِن رََمٌد فَ َعاَدِن َرُسوُل هللِا َصلَّى بِيِه َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن زَ أَ  ِإْسَحاَق، َعْن هللِا ْبُن رََجاٍء، َأْخرَباََن يُوُنُس ْبُن َأيِب 

النَِّب  َصلَّى  اَّللَُّ  فَاَقِة، ُثَّ َخَرَج، َوَلِقَيهُ  ُ َعَلْيِه وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد أَفَاَق بَ ْعَض اإْلِ ْو َأنَّ  لََّم فَ َقاَل: " َأرَأَْيَت لَ سَ اَّللَّ
َأْصرِبُ   قَاَل: ُكْنُت   " َصانًِعا؟  َما ُكْنَت  هِبَِما  ِلَما  ن َْيَك  َصرَبَْت َعي ْ ُثَّ  هِبَِما  ِلَما  نَاَك  َعي ْ َلْو َكاَنْت  َوهللِا  َأَما   " قَاَل:  َوَأْحَتِسُب، 

 يلَ َحجَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد، َعْن يُوُنَس ْبِن َأيِب ِإْسَحاَق َوُهَو أَبُو ِإْسرَائِ اَل َذْنَب َلَك ". ََتبَ َعهُ  وَ  َعزَّ َوَجلَّ َواْحَتَسْبَت، ُثَّ ُمتَّ لَِقيَت هللاَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 َكِثرٍي احْلِْمِصي ، ان ان حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي ْبنِ أ   َعِليٍّ احْلَاِفُظ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: ان أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن    -  8758
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: " َعاَد َرُسوُل هللِا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَصفَّى، ان ُمَعاوِيَةُ ْبُن َحْفصٍ  ، ان َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َعِن الز َبرْيِ ْبِن َعِديٍّ

 َمٍد َكاَن بِِه "  زَْيَد ْبَن َأْرَقَم ِمْن رَ مَ  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَُّ 
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 

 

مَُّد حمَُ أَبُو اْلَعبَّاِس    و اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق، أان حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد اْلَعْدُل، انَأْخرَباََن أَبُ   -  8759
 َخاِلِه احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِري ، ان َقرِيُن ْبُن َسْهِل ْبِن قَرِيٍن، ان َأيِب، ان اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعنْ ْبُن يُوُنَس اْلُعْصفُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ىَرُسوُل هللِا َصلَّ   اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَالَ  ْيِن، َواَل َوَجَع ِإالَّ َوِجُع اْلَعنْيِ اَّللَّ " اَل َغمَّ ِإالَّ َغم  الدَّ
  ." 
 َها " مِّ ُهَو قُ َرْيٌن ِبضَ  َذا َحِديٌث ُمْنَكٌر، َوَقرِيُن ْبُن َسْهِل ْبِن قَرِيٍن ُمْنَكُر احْلَِديِث، ِقيَل: ُهَو َقرِيٌن بَِفْتِح اْلَقاِف، َوِقيَل:" هَ 

 عيف جدا. # قال المحقق: إسناده ض
 

زََكرايَّ ْبُن ََيََْي أَبُو ََيََْي النَّاِقُد، ان حُمَمَُّد ْبُن   بُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، انَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أان أَ   - 8760
َنَة، َعْن َعْمرِو بْ نُ اُل، ان ُسْفيَاُن بْ يُوُنَس احْلَمَّ  ُ ِن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكا ُعي َي ْ َن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

  "  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل أِلَْصَحابِِه: " اْذَهُبوا بِنَا ِإىَل َبِِن َواِقٍف نَ ُزوُر اْلَبِصريَ 
 َصاِر وََكاَن حَمُْجوَب اْلَبَصِر ". : " َوُهْم َحيٌّ ِمَن اأْلَنْ نُ قَاَل ُسْفيَا

 الِ وََكَذِلَك َرَواهُ اْلُمَعمُِّر َعِن احْلَمَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ُ عَ رَ ِن ُمْطِعٍم، َأنَّ َوَرَواهُ اْبُن َأيِب ُعَمَر، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْمرٍو، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَبرْيِ بْ  َلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلَْصَحاِبِه:  ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
الَِّذي   اْلَبِصرِي  ِإىَل  بِنَا  اْذَهُبوا   " ." نَ ُزورُهُ  َواِقٍف  َبِِن   يف 

 
َر، َفذََكَرهُ ُمْرَساًل طَاِلٍب، ان اْبُن َأيِب ُعمَ   بْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِلي  ْبُن ِعيَسى احْلرِِيي ، ان إِ   -  8761

 َوُهَو الصََّوابُ 
 . حسن لكنه مرسل# قال المحقق: إسناده 

 

َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبٍر، قَالَ  ، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َي ْ ُ َعَلْيِه   : قَاَل َرُسوُل هللاِ َوَرَواهُ ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفي  َصلَّى اَّللَّ
وَ َوسَ  نَ ُعوُدهُ  َواِقٍف  َبِِن  يف  الَِّذي  اْلَبِصرِي  ِإىَل  بِنَا  اْنطَِلُقوا   " ". لََّم:  َأْعَمى  رَُجاًل   َكاَن 
 

يَ ْعُقوبَ   -  8762 اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  أَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان  ْبِن َعفَّاَن، ان ُحسَ عَ   ، ان احْلََسُن ْبنُ َأْخرَباََنهُ  ْبُن َعِليٍّ ِليِّ  نْيُ 
 رَ اجْلُْعِفي  َفذََكَرُه. َوالصََّواُب رَِوايَةُ اْبِن َأيِب ُعمَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 فَصْلٌ فِي آدَابِ الْعِيَادَةِ 
 

ُمبَاَرِك، أان ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن ُعب َْيِد هللِا ، ان َعْبُد هللِا ْبُن الْ اِن  ْعُقوَب الطَّاْلقَ قَاَل: َوان اْبُن َأيِب الد نْ يَا، ان َسِعيُد ْبُن ي َ   -  8769
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعائِ ْبِن زَْحٍر، َعْن َعلِ    وضُ ُد اْلَمرِيِض َيَُ يِّ ْبِن يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ْن َْتَاِم اْلِعيَاَدِة َأْن مَيُدَّ َيَدهُ ِإىَل اْلَمرِيِض " يف الرَّمْحَِة، َوِإنَّ مِ 

 ده ضعيف. # قال المحقق: إسنا
 

َثِِن ِعيَسى ْبُن يُوُسَف الطَّيَّاُع، ان اْبُن َأيِب   - 8770 نْ يَا، َحدَّ   زِيَد احْلَْرِزي ، َعْن َأيِب يَ   زَْيُد ْبُن َأيِب فَُدْيٍك، أان  قَاَل: َوان اْبُن َأيِب الد 
َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ، اْلبَاِهِليِّ َعَلْيِه فَ َيْسأَلَُه: َكْيَف أَُماَمَة  َيَدهُ  َيَضَع  َأْن  َأَخاهُ  َْتَاِم ِعيَاَدِة َأَحدُِكْم  ، قَاَل: " ِمْن 

 ى " َأْصَبَح، َكْيَف َأْمسَ 
 اده ضعيف. سن# قال المحقق: إ

 

ْبُن  َأْخرَبانَ   -  8777 ، أان َعِلي   ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  اْلَمالِيِِن ، أان  أَبُو َسْعٍد  ْبُن   اأْلَْفَطِح، ان ََيََْي  ْبِن  ْبُن َعِليِّ  َأمْحََد، ان حُمَمَُّد 
َثِِن َأيِب، َعْن أََنِس بْ  ُ عَ رَ ِن َماِلٍك، قَاَل  زَْهَدَم، َعْن أَبِيِه، َحدَّ َا أِلَْربَ َعٍة: اَل ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْكَرُهوا َأْربَ َعًة فَِإنَّ

يَ ْقطَعُ َتْكرَ  اْلَعَمى، َواَل َتْكَرُهوا الز َكاَم فَِإنَّهُ  يَ ْقَطُع ُعُروَق  يَ ْقطَُع ُعُروَق    لَ َتْكَرُهوا الس َعاُعُروَق اجْلَُذاِم، َواَل    ُهوا الرََّمَد فَِإنَّهُ  فَِإنَّهُ 
َماِميَل فَِإنَّهُ يَ ْقَطُع ُعُروَق اْلرَبَِص " ا  ْلَفاِلِج، َواَل َتْكَرُهوا الدَّ
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

بْ   -  8779 حُمَمَُّد  احْلَُسنْيِ  أَبُو  أان  ِإْماَلًء،  يُوُسَف  ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  اْلَْ َحدَّثَ نَا  ْبِن  ُعَمَر  قَاَل:  طَّ ُن  اِبلدِّين َْوِر،  ْبُن اِب  هللِا  َعْبُد  ان 
ْعٍد، ان اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ان ُعَمُر ْبُن ُموَسى، َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن مَحَْداَن ْبِن َوْهٍب الدِّين َْوِري ، ان اْلَيَماُن ْبُن سَ 

ُ َعَلْيِه وَ هللاِ اَل: قَاَل َرُسوُل  َعْبِد هللِا، قَ  َهِتِه، َسلََّم: " ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكْم َعَلى َمرِيٍض فَ ْلُيَصاِفْحُه، َوْلَيَضْع َيدَ  َصلَّى اَّللَّ هُ َعَلى َجب ْ
 ُدَعاِء اْلَماَلِئَكِة " كَ   ُدَعاَء اْلَمرِيضِ  َوْلَيْسأَْلهُ َكْيَف ُهَو، َوْليُ ْنِسْئ َلهُ يف اأْلََجِل، َوَيْسأَْلهُ َأْن يَْدُعَو َْلُْم، فَِإنَّ 

 ال المحقق: إسناده ضعيف. # ق
 

َثَمَة، ان ُعْقَبةُ ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى،  -  8782 نْ يَا، ان أَبُو َخي ْ أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ان أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
ثَ َخاِلٍد السَّ  َثِِن َأيِب، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرسُ  ُموَسى ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  ِِن ُكوِن ، َحدَّ ُ َعَلْيِه ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 يُ َعاُد، َوالت َّْعزِيَةُ َمرٌَّة ". "   َأْن َيُكوَن َمْغلُواًب َفاَل  ِة َأَخف َها ِإالَّ َوَسلََّم: " َأِغب وا يف اْلِعيَاَدِة، َوَأْرِبُعوا يف اْلِعيَاَدِة، َوَخرْيُ اْلِعيَادَ 
 مَيَ اْلُمَلقَُّب اِبجْلَاِمِع َغرْيُهُ َأْوَثُق ِمْنُه، َوهللاُ َأْعَلُم " أَبُو ِعْصَمَة َهَذا نُوُح ْبُن َأيِب َمرْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

، ْبُن َأمْحََد ْبِن ُأَسْيدٍ  َداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ان ُعب َْيُد هللاِ ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ عَ  اَن أَبُو احْلََسنِ َأْخربََ  - 8783 ، ان َهارُوُن ْبُن َحاتٍِ
، َعْن أَبِيِه، اَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى ِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَ عَ  َعْن َجدِِّه، َعنْ  ان اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْعظَُم اْلِعيَاَدِة   َأْجًرا َأَخف َها، َوالت َّْعزِيَةُ َمرٌَّة " اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َثِِن أَبُو حُمَمٍَّد اْلَعَتِكي ، ان  الصَّفَّاُر، ان أَبُو بَ هللاِ   و، أان أَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍ   -  8785 ْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُعَمُر بْ  ُسْرَعةُ اْلِقيَاِم   ةِ أَْفَضُل اْلِعيَادَ ُن ُعب َْيٍد، َعْن َشْيٍخ ِمَن اْلَبْصرِيِّنَي، َعْن َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 " 
 ضعيف لجهالة وهو مرسل المحقق: إسناده # قال 

 

َثِِن أَي وُب ْبُن اْلَولِيِد الضَّرِيُر، ان ُشَعْيُب ْبُن َحْرٍب، ان أَبُو َعْبِد َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد، أان أَبُ   -  8786 و َعْبِد هللِا، ان أَبُو َبْكٍر، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  ِإَْسَاِعيُل ْبُن اْلَقاِسِم،  اْلُعَرِن ، انهللاِ   لََّم: " اْلِعيَاَدةُ فُ َواُق اَنَقٍة " َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ُد ْبُن ِإْسَحاَق الض َبِعي  مَّ و اْلَعبَّاِس حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُ   -  8799
  ، ُ َريْ َرَة، َأنَّ النَّ ان اْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َأْخرَبَِن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن رَُجٍل ِمْن َوَلِد ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيِب هُ اأْلَُوْيِسي  ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

فَ َلْم يَِْدهُ َعِمَل َخرْيًا، ُثَّ َشقَّ قَ ْلَبهُ فَ َلْم يَِْد ِفيِه َخرْيًا، ُثَّ َوَسلََّم قَاَل: " َحَضَر َمَلُك اْلَمْوِت رَُجاًل مَيُوُت، َفَشقَّ َأْعَضاَءهُ    َعَلْيهِ 
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ِلسَ  طََرَف  فَ َوَجَد  حِلْي َْيِه  حِبَ َقدَّ  اَلِصًقا  ِإالَّ نَ انِِه  ِإلََه  اَل  يَ ُقوُل:  َلهُ  ِكِه،  فَ ُغِفَر   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّب   قَاَل   ،" ِبَكِلَمِة   هللاُ 
 اإْلِْخاَلِص " 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَمَر هللاُ ِبَعْبٍد ِإىَل النَّ  َقاَل: أََما َوهللِا اَي َربِّ  َعَلى َشِفريَِها اْلت ََفَت ف َ   اِر، فَ َلمَّا َوَقفَ قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 د وهُ فََأاَن ِعْنَد ُحْسِن َظنِّ َعْبِدي يِب " ِإْن َكاَن َظِنِّ ِبَك حَلََسٌن، فَ َقاَل هللاُ: رُ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْعُت  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  8800 ْعُت َأاَب َجْعَفِر ْبَن َعِليٍّ اَب َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعبْ أَ ، قَاَل: َسَِ ِد اْلَعزِيِز اْلَواِعَظ، يَ ُقوُل: َسَِ
، َوحمَُ السَّاوِ  أَبُو َحاتٍِ َوِعْنَدهُ  ، يَ ُقوُل: َحَضَرُت َأاَب زُْرَعَة َوُهَو يف السَّْوِق،  َأيِب زُْرَعَة الرَّاِزيِّ ُمْسلِ يَّ َورَّاَق  ، َواْلُمْنِذُر ْبُن مٍ مَُّد ْبُن 

َواْسَتْحي َْواَشاَذانَ  الت َّْلِقنِي،  َحِديَث  َفذََكُروا  اْلُعَلَماِء،  ِمَن  َوَجَاَعٌة  َنْذُكُر   ،  تَ َعاَلْوا  فَ َقالُوا:  الت َّْوِحيَد  يُ َلقُِّنوهُ  َأْن  زُْرَعَة  َأيِب  ِمْن 
أَبُو َعاِصٍم، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َصاِلٍح، َوَجَعَل    ان الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلدٍ   :مَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ احْلَِديَث، فَ َقاَل أَبُو َعْبِد هللِا حمَُ 

جَ يَ قُ  ْبِن  احْلَِميِد  َعْبِد  َعْن  َعاِصٍم،  أَبُو  ان  قَاَل:  بُ ْنَداٌر،  ان   : َحاتٍِ أَبُو  فَ َقاَل  ُيَاِوْز،  َومَلْ  اْبُن  اْبُن  وَ وُل  َوَسَكَت،  ُيَاِوْز، ملَْ ْعَفٍر   
ِصٍم، ان َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َعِن اْبِن َأيِب َعرِيٍب، َعْن َسَكُتوا، فَ َقاَل أَبُو زُْرَعَة َوُهَو يف السَّْوِق: ان بُ ْنَداٌر، ان أَبُو َعاَواْلبَاقُوَن  

، َعْن ُمَعاِذ بْ  ْضَرِميِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َكاَن آِخَر َكاَلِمِه اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ اِن َجَبٍل، قَاَل: قَ َكِثرِي ْبِن ُمرََّة احلَْ
َ أَبُو زُْرَعَة َرمِحَهُ هللاُ َدَخلَ    اجْلَنََّة " َوتُ ُويفِّ

 [ (3116ي سنن أبي داود ). ]المرفوع ففيه شيخ الحاكم لم أعرفه والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 
 

َثِِن بَُكرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الص  َأْخرَباََنهُ حمَُ   -  8802 ، ان أَبُو مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: َحدَّ ويف ، ان أَبُو ُمْسِلٍم، ان َعِلي  ْبُن اْلَمِديِِنِّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ بْ ْيٍد، َعْن َسِعيِد  َبْكٍر احْلُن َْيِفي ، ان َعاِصُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زَ 

  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ َصلَّى اَّللَُّ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

َسِن ْبِن الصَّوَّاِف، ان ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ان  مَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن احلَْ ان أَبُو َعِليٍّ حمَُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن،  -  8803
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، يَ ُقوُل: كَ  َصارِي ، ان يُوُنسُ حُمَمَُّد ْبُن َسِعيٍد اأْلَنْ  اَن َرُسوُل هللِا  ْبُن بَُكرْيٍ، َحدََّثِِن َسِعيُد ْبُن َمْيَسَرَة اْلَقْيِسي ، َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ صَ  " َكْيَف أَْنَت اَي يَ ُهوِدي ؟ َكْيَف أَْنَت اَي َنْصَراِن ؟   َم ِإَذا َعاَد رَُجاًل َعَلى َغرْيِ اإْلِْساَلِم مَلْ َيِْلْس ِعْنَدُه، َوقَاَل:لَّى اَّللَّ
 ِبِديِنِه الَِّذي ُهَو َعَلْيِه " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 

 



673 

 

 ةِ بِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي الص لَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَ لسِّت ونَ مِنْ شُعَ ابِعُ وَا الر  
 

 

ُن  ِمي  ان حُمَمَُّد بْ الدَّارِ   ْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبُدوٍس ان عُ   - 8808
َثُم ْبُن مُحَْيٍد َعِن اْلَعاَلِء ْبِن احلَْ  اِرِث َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث أَنَّهُ َخَرَج يف ِجنَازٍَة ِفيَها اْبُن َعبَّاٍس َفَصلَّى  َسِعيٍد الدَِّمْشِقي  ان اْْلَي ْ

َها فَاْنَصَرَف رَ  اْنَصَرَف اٍس َمْنِكِب َوقَاَل أََتْدِري ِبَكِم اْنَصَرَف َهَذا؟ قُ ْلُت اَل َأْدِري قَاَل  َفَضَرَب اْبُن َعبَّ اَجٍة  ُجٌل ِمَن اْلَقْوِم حلَِ َعَلي ْ
َوَسلَّ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  اْلِقريَاُط؟  َوَما  َعبَّاٍس،  اْبَن  فَ ُقْلُت:  َمْن  ِبِقريَاٍط   " يَ ُقوُل:  عَ َم  ِجنَازٍَة َصلَّى  َلى 

ِقريَاٌط، فَِإِن انْ َتظََر َحّتَّ ي َ فَاْنصَ  َلهُ  َها َكاَن  يَ ْفرَُغ ِمن ْ ِميَزانِِه يَ ْوَم  َرَف قَ ْبَل َأْن  ُأُحٍد يف  ِمْثُل  ِقريَاطَاِن، َواْلِقريَاُط  َلهُ  َها َكاَن  ْفرَُغ ِمن ْ
 رَبِّنَا َأْن َيُكوَن ِقريَاطُهُ ِمْثَل ُأُحٍد َويَ ْوُمهُ َكأَْلِف َسَنةٍ ، َحقٌّ ِلَعظََمِة َل ُأُحدٍ َجُب ِمْن قَ ْويل ِمثْ اْلِقيَاَمِة "، ُثَّ قَاَل: أَتَ عْ 

 لم أجد الحديث من هذا الوجه.  لمحقق:# قال ا
 

ْسُعوٍد أان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن أان   ان َسِعيُد ْبُن مَ  ِِبَْروَ مْحََد اْلَمْحبُويِب  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن أَ   - 8809
الز ْهِريِّ عَ  ْبُن ُحَسنْيٍ َعِن  َعَلْيِه َوَسلََّم َيَِْت ُسْفيَاُن   ُ أَبِيِه قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْبِن ُحن َْيٍف َعْن  ْبِن َسْهِل  أَُماَمَة  َأيِب   ْن 

  َمْرَضاُهْم َوَيْشَهُد َجنَائَِزُهمْ يَ ُزورُُهْم َويَ ُعودُ ِمنَي وَ ُضَعَفاَء اْلُمْسلِ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

َبَة ان أَبُ   -  8810 َبةَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ أان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُموَسى ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َي ْ يٌع َعِن  ان وَكِ و َبْكِر ْبُن َشي ْ
بْ  احْلَاِرثِ الصَّْلِت  هَبْرَاَم َعِن  تَ َزاُل أُمَّيِت َأْو َهِذهِ  ْبِن َوْهٍب َعِن الص نَاحِبِّي قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ِن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل   ُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْهِلَها " ِإىَل أَ  َيِكُلوا اجْلَنَائِزَ اأْلُمَّةُ يف ِمْسَكٍة ِمْن ِديِنَها َما مَلْ 
 قق: إسناده مرسل. # قال المح

 

ُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، أان حُمَمَُّد ْبُن َأيِب َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد الْ  - 8813
ََيََْي  ان  َحدَّثَ   َبْكٍر،  َسِعيٍد،  أَبُ ْبُن  صَ ِِن  قَاَل:  َبكَّاٍر،  وَ و  ُصُفوَفُكْم،  أَِقيُموا  فَ َقاَل:  ِجنَازٍَة،  َعَلى  اْلَمِليِح  َأيِب  َمَع    ْلَيْحُسنْ لَّْيُت 

ب َ  َعْن  السَِّليِط،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  اْخرَتْتُُه، ُثَّ  رَُجاًل  اْخرَتُْت  فَ َلِو  النَّ َشَفاَعُتُكْم،  َأْزَواِج  َصلَّ ْعِض  َعَلْيهِ ِبِّ   ُ اَّللَّ َوَسلََّم   ى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصلِّي َعَلْيِه أُمٌَّة َيْشَفُعوَن ِفيِه ِإالَّ  َمْيُمونََة، وََكاَن َأَخاَها ِمَن الرََّضاَعِة، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ  لَّى اَّللَّ

 اَئِة َفَصاِعًدا بَِعنَي ِإىَل اْلمِ َن اأْلَرْ اَل: َواأْلُمَّةُ مِ ُشفُِّعوا "، قَ 
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 

 

أَبُو  -  8814 ارَاَبَِْرِدي ،  َأْخرَباََن  احْلََسِن الدَّ ْبُن  اْلَقطَّاُن، ان َعِلي   احْلَُسنْيِ  ْبُن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  اْلَفِقيُه، أان  ْبُن    طَاِهٍر  يَ ْعُقوُب  ان 
أَبُ بْ َراِهيمَ إِ  ُمبَاَرٌك  اْلَقاِسُم ْبُن ُمطَيَّ ، ان  ْبِن َعْبِد هللِا، ان  َمْوىَل ُهْرُمَز  الرَّمْحَِن  اْْلَُذيل  يف ِجنَازٍَة،  و َعْبِد  اْلَمِليِح  ٍب، قَاَل: َخَرَج أَبُو 
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اْلَقْوِم فَ َقاَل: أَق َْبَل َعَلى  َوَلْو ُكْنُت خُمْتَارًا َأَحًدا اَلْخرَتُْت ِلَصاِحِب ِسُن َشَفاَعُتُكْم،  ، َوَيُْ " َسو وا ُصُفوَفُكمْ   فَ َلمَّا َوَضَع السَّرِيَر 
 السَّرِيِر " 
َا ذََكَرْت َعِن النَّ قَاَل أَبُو ا َثِِن َسِليٌط وََكاَن َأَخا َمْيُمونََة أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي، َعْن َمْيُمونََة، َأنَّ َوَسلََّم قَاَل:    َعَلْيهِ   ِبِّ َصلَّى اَّللَُّ ْلَمِليِح: َوَحدَّ

مَّةُ َأْربَ ُعوَن ِإىَل ِمائٍَة، َواْلُعْصَبةُ َعَشَرٌة ِإىَل َأْربَِعنَي، َوالن ََّفُر َثاَلثٌَة ِإىَل  َمْن َصلَّى َعَلْيِه أُمٌَّة ِمَن النَّاِس َشفَُّعوا هللاَ يف َأِخيِهْم "، َواأْلُ "  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِقيَل عَ ِد هللِا ْبِن َسِليطٍ َعْن َعبْ ْن َأيِب اْلَمِليِح،  َعَشَرٍة، َوِقيَل عَ  ْن َأيِب اْلَمِليِح، ، َعْن بَ ْعِض َأْزَواِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِث َأيِب ِقاَلبََة،  ُكلِِّه ِإىَل َحِدي  حْلَِديثِ ب  َمْرفُوَع َهَذا اَعِن اْبِن ُعَمَر، َوِقيَل َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن أَبِيِه، قَاَل اْلُبَخاِري ، قَاَل َعِليٌّ: ُأحِ 
 َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، َعْن َعاِئَشةَ 

 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

ْبُن ُعَمَر  ي ، ان َعْبُد هللاِ ْضَرمِ  ْبِن ُسَلْيَماَن احلَْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ   - 8817
ْبُن ِهَشاٍم، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َحبِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكْيَف  ْبِن َأاَبَن، ان ُمَعاِويَةُ  يٍب، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 يَ ُعوُدوا َمرِيًضا "   وا ِجنَازًَة، َوملَْ َيْشَهدُ  رْيٍ ِمْن قَ ْوٍم ملَْ َأْصَبْحَت، قَاَل: " ِِبَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َسِن اْلُمَحمََّد أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن احلَْ   ِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، َوأَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، قَااَل: أانَأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ   -  8818
َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل    اَق الصَّغَاِن ، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن قَ ْيٍس، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو،حُمَمَُّد ْبُن ِإْسحَ ِدي، ان  آابَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأوََّل َكرَ   ْن يَ ْغِفَر ِلُمَشيَِّعيِه " أَ  -َعزَّ َوَجلَّ   - َلى هللاِ اَمِة اْلُمْؤِمِن عَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبِن طَرِ َوَأْخرَباََن أَ   -  8819 ْبُن حُمَمَِّد  َأمْحَُد  يَ ْعُقوَب، ان أَبُو زَْيٍد  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن  احْلَاِفُظ، ان أَبُو  اْلَبَجِلي ، ان بُو َعْبِد هللِا    يٍف 
َثِِن ِعْكرَِمُة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللاِ    ْبُن َكِثرٍي، َعنِ حُمَمَّدُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأوَِّل َما يُ ْتَحُف اأْلَْعَمِش، َحدَّ  َصلَّى اَّللَّ

  ِجنَازََتهُ " ِبِه اْلُمْؤِمُن يف َقرْبِِه، قَاَل: " يُ ْغَفُر ِلَمْن تَِبعَ 
 إسناده ضعيف. المحقق:  # قال

 

ِإبْ َراِهيَم ْبِن َهاِنٍئ، ان َجدِّي ِإبْ َراِهيُم    ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ َحَفَدةُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّدُ  - 8820
، َعْن َعْبدِ َعْبُد اْلَمِجيِد بْ ٍئ، أان   حُمَمَُّد ْبُن َهانِ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهاِنٍئ، ان َأيِب   اْلَمِلِك ُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعْن َمْرَواَن ْبِن َساملٍِ

ُ َعَلْيِه َوسَ  اْلُمْؤِمُن   اَزى بِِه اْلَعْبدُ  َما يَُ لََّم: " ِإنَّ َأوَّلَ ْبِن َأيِب ُسَلْيَماَن، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َبعُ    ِجنَازَتَهُ "  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإَذا َماَت َأْن يُ ْغَفَر جِلَِميِع َمْن يَ ت ْ

 يف َهِذِه اأْلََسانِيِد َضْعٌف، َوهللاُ َأْعَلُم، َورُِوَي َذِلَك َعِن الز ْهِريِّ ِمْن قَ ْوِلهِ 
 حقق: إسناده ضعيف. # قال الم
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َعْبدِ َأخْ   -  8827 أَبُو  ارَباََن  َعْبُد  ان  الصَّرْييف ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  َبْكُر  َأْخرَبَِن  احْلَاِفُظ،  هللِا  هللِا   َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  اْلَفْضِل،  ْبُن  لصََّمِد 
 ُن َأمْحََد ْبِن َأيِب َمَسرََّة قَااَل: ان َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيدَ ، ان َعْبُد هللِا بْ ِِبَكَّةَ   ْسَحاَق اْْلَُزاِعي  احْلَاِفُظ، أان أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن إِ 

، َعنْ اْلُمْقِرئُ  اللَّْخِميِّ راََبٍح  ْبِن  ، َعْن َعِليِّ  اْلَمَعاِفِريِّ ْبِن َشرِيٍك  أَي وَب، َعْن ُشَرْحِبيَل  َأيِب  ْبُن  َأيِب رَاِفٍع، قَالَ ، ان َسِعيُد  : قَاَل  
َصلَّى هللِا  َلهُ   َرُسوُل  ُغِفَر  َعَلْيِه  َفَكَتَم  َميِّتًا  َغسََّل  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ ُسْنُدِس  اَّللَّ ِمْن  هللاُ  َميِّتًا َكَساهُ  َوَمْن َكفََّن  َمرًَّة،  َأْربَِعنَي   

 َأْجِر َمْسَكٍن َأْسُكنُهُ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة " هُ ِمَن اأْلَْجِر كَ ْجرَِي لَ فََأَجنَّهُ ِفيِه أُ  َوِإْسَترْبَِق اجْلَنَِّة، َوَمْن َحَفَر ِلَميِّتٍ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

، ان أَبُو َخِليَفَة ح َوَأْخرَباََن َعِلي    -  8828 ، أان َأمْحَُد ْبُن َعْبَدانَ  ْبُن َأمْحََد ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُم  ُعب َْيٍد، ان حُمَمَُّد ْبُن َهارُوَن، قَااَل: ان أَبُو اْلَولِيِد ح َوَأْخرَبانَ  اْلَمالِيِِن ، أان أَبُو َأمْحََد، ان أَبُو يَ ْعَلى، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج، ان َسالَّ

، َعْن ََيََْي ْبِن اجْلَزَّاِز، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَ َعْبَداَن، َعْن َجابِ ِة اْبِن  اِبٌر، َويف رَِوايَ ْبُن َأيِب ُمِطيٍع، ان جَ  اَل َرُسوُل هللِا  ٍر، َعِن الشَّْعِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َغسََّل َميِّتًا فََأدَّى ِفيِه اأْلََمانََة، يَ ْعِِن َأْن اَل ي ُ  َوَخطَااَيهُ َكي َْوِم اَن ِمْن ذُنُوِبِه  َذِلَك، كَ ْفِشَي ِمْنهُ ِعْنَد  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوْليَلِيِه أَق َْرُب النَّاِس ِمْنهُ ِإْن َكاَن َيْصُلُح َوِإالَّ َفَمْن يَ َرْوَن َأنَّ ِعْنَدهُ َوَلَدْتهُ أُم هُ " َوقَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى     اَّللَّ
 انٍَة "  َأْو َأمَ َحظًّا ِمْن َورٍَع 

فَِإْن َكاَن اَل يَ ْعَلُم فَ َرُجٌل ِمَّْن يَ َرْوَن   النَّاِس ِمْنهُ ِإْن َكاَن يَ ْعَلُم،يِث اْبِن َعْبَداِن، َويف رَِوايَِة اْلَمالِيِِنِّ قَاَل: " َوْليَِلِه أَق َْرُب  َلْفُظ َحدِ 
" َوأََمانًَة  َورًِعا  ِعْنَدهُ  إِلِ   َأنَّ  اللَّْفَظ  احْلَجَّاجِ بْ َراهِ َوَجَعَل  ْبِن  َيْذكُ يَم  َومَلْ  َذِلَك،  ِعْنَد  َيُكوُن  َما  ِسرْتَ  يَ ْعِِن  احْلَِديِث:  يف  َوقَاَل  ْر ، 

 َوَخطَااَيهُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اْلُمْقِرُئ الن َّقَّاُش ِإْماَلًء، ان َبْدُر ْبُن   مَُّد ْبُن احْلََسنِ ْكٍر حمَُ َريف ، ان أَبُو بَ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َْيِد هللِا احلِْ   - 8829
َأيِب غَاِلبٍ َعْبِد هللِا اجْلَصَّاِص، ان سُ  ، َعْن  َأيِب َعْبِد هللِا الشَّاِميِّ ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  ُمْعَتِمُر  اْلَعَتِكي ، ان  ْبُن َداُوَد  َأيِب َلْيَماُن  ، َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َغسََّل َميِّتًا َفَكَتَم َعَلْيِه، طَهَّ قَاَل َرُسوُل هللِا   قَاَل:  أَُماَمةَ  َرهُ هللاُ ِمْن ُذنُوِبِه، َوِإْن ُهَو َكفََّنُه، َكَساهُ هللاُ َصلَّى اَّللَّ
 ِمَن الس ْنُدِس " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َماَن، ان َعْبُد السَّاَلِم ْبُن اِس َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن اْلَفِقيُه، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَليْ ُه، ان أَبُو اْلَعبَّ اْلَفِقي رَباََن أَبُو طَاِهرٍ َأخْ  - 8833
ْبِن َعلِ  احْلَِميِد، َعْن ُموَسى  ُفَدْيٍك، َعْن َعْبِد  َأيِب  الرَّاِزي ، ان اْبُن  ، َعْن أَبِيِه، عَ َعاِصٍم  َأيِب  يٍّ ُ ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَ ْن  ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 . َننْيِ ِعْنَد رُْؤيَِة اْلِقْرِد َوِعْنَد اجْلِنَازَةِ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَرهُ الضَِّحَك يف َمْوطِ 
 . فيه شيخ المؤلف لم أعرفه# قال المحقق: إسناده 

 

، أان احْلََسُن ْبُن  قَاَل: أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن أَي وَب الض َبِعي  ت ََبهُ يل ِِبَطِِّه  َدَة وَكَ و َنْصِر ْبُن قَ تَاَأْخرَباََن أَبُ   -  8840
أَبُو ُعَمارََة،   أَُوْيٍس، َحدََّثِِن قَ ْيٌس  َأيِب  ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ْبِن زاَِيٍد السَِّري ، ان  بْ َعِليِّ  َأيِب  َعْن َعْبِد هللِا  ْبِن حُمَمَّدِ ِن  ْبِن َعْمرِو ْبِن   َبْكِر 
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َع َرُسوَل هللاِ   َحْزٍم،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يَ ُقوُل: " َمْن َعاَد َمرِيًضا َفاَل يَ َزاُل يف الرَّمْحَِة َحّتَّ ِإَذا َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، أَنَّهُ َسَِ  َصلَّى اَّللَّ
َقعَ قَ َعَد   َوَمْن َعزَّى َأَخاهُ اْلُمْؤِمَن ِعْنِدِه َفاَل يَ َزاُل ََيُوُض ِفيَها َحّتَّ يَ ْرِجَع ِمْن َحْيُث َخَرَج ُهَو،     ِإَذا قَاَم ِمنْ ِفيَها ُثَّ   ِعْنَدهُ اْست َن ْ

 ِِبُِصيَبٍة، َكَساهُ هللاُ ُحَلَل اْلَكَراَمِة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 
 يف. # قال المحقق: إسناده ضع

 

أَبُ َأْخربََ   -  8843 احْلَااَن  هللِا  َعْبِد  ْبنِ و  ِإْسَحاَق  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  َعِليٍّ  أَبُو  ان  َمْنُصوٍر    ِفُظ،  ْبُن  َأمْحَُد  ان  ُخَزمْيََة، 
ْبُن حمَُ   اْلَمْرَوزِي  بِن َْيَسابُوَر، ان َعْبُد هللِا ْبُن َهارُوَن احْلَدِّي  ِِبَكََّة، ان  َأيِب، َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن  ْشَرِمي ، َحدََّثِِن مٍَّد اْلَْ ُقَداَمةُ 

، عَ  ، َعِن الز ْهِريِّ اْلُمْسِلَم يف مُ اأْلََشجِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َعزَّى َأَخاهُ  يَبٍة،  صِ ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ا " ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما َُيْرَبُ هِبَا؟ قَاَل: " يُ ْغَبُط هِبَا " َخْضَراَء َُيْرَبُ هبَِ   ُحلَّةً َكَساهُ هللاُ 

 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #
 

 فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ 

ُ َعَلْيِه وَ َورُوِّينَا يف َحِديِث أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َصلَّ  ُتكُ َسلََّم  ى اَّللَّ َا  " وَُكْنُت َنَي ْ ْم َعْن زاَِيرَِة اْلُقبُوِر، ُثَّ َبَدا يل فَ ُزورُوَها فَِإنَّ
 َقْلَب َوُتْدِمُع اْلَعنْيَ َوُتذَكُِّر اآْلِخَرَة، فَ ُزورُوا َواَل تَ ُقولُوا ُهْجرًا "، تُِرق  الْ 

 
َأيِب   -  8849 ْبُن  زَْيُد  اْلَعَلوِ َأْخرَباََنهُ  اِبلْ  َهاِشٍم  أَبُو جَ ي   أَ ُكوَفَة، أان  احْلَُننْيِ، ان  َأيِب  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ْبُن ُدَحْيٍم، ان حُمَمَُّد  بُو  ْعَفِر 

ُ َعَلْيهِ ُحَذيْ َفَة، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن َعْمرِو ْبِن َعاِمٍر وَعْبِد اْلَواِرِث، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ صَ   َم، َفذََكَرهُ  َوَسلَّ لَّى اَّللَّ
 المحقق: إسناده حسن.# قال 

 

ْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان يُوُسُف ْبُن َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوأَبُو بَ   -  8850
َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن    أَبُو َسِعيٍد اجْلُْعِفي ، ان ََيََْي ْبُن اْلَيَماِن، َعْن ُسْفيَاَن، َعنْ   انَ ََيََْي ْبُن ُسَلْيمَ ِدِس، ان   يف بَ ْيِت اْلَمقْ اْْلََواَرْزِمي  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هِ  أَبِيِه َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ اْلَفْتِح َفَما رُِئَي اَبِكيًا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك ِف ُمَقنٍَّع يَ ْوَم  يف أَلْ زَاَر َقرْبَ أُمِّ
 . اْلي َْومِ 

 يَِة َأيِب َعْبِد هللِا يَ ْوَم اْلَفْتحِ لَْيَس يف رَِوا 
 فيه لم أعرفه # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَاِفُظ،  -  8851 َعْبِد هللِا  أَبُو  اْلَعبَّاسِ   َأْخرَباََن  أَبُو  حُمَمَّ ان  يَ ْعُقوَب، ان  ْبُن  َداُوَد   ُد  ْبُن  ُموَسى  الد وِري ، ان  حُمَمٍَّد  ْبُن  اْلَعبَّاُس 
ْبِن ُعَمرْيٍ، َعنْ الضَّبِّ ، ان   ، َعْن ُعب َْيِد  اْْلَْواَلِنِّ ُمْسِلٍم  َأيِب  ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن   قَاَل يل َأيِب َذرٍّ قَاَل:    يَ ْعُقوُب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " زُِر اْلُقُبوَر َتْذُكُر هِبَا اآْلِخَرَة، َواْغسِ   َرُسوُل هللِا َصلَّى ِل اْلَمْوَتى، فَِإنَّ ُمَعاجَلََة َجَسٍد َخاٍو َمْوِعظٌَة بَِليَغٌة، َوَصلِّ  اَّللَّ
 ُكلَّ َخرْيٍ "    لِّ هللِا يَ ت ََعرَّضُ َن يف ظِ َك، فَِإنَّ احْلَزِي َعَلى اجْلَنَائِِز َلَعلَّ َذِلَك َأْن ََيُْزنْ 
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 ُهوَل، َوَهَذا َمِْتٌ ُمْنَكرٌ يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ َراِهيَم َهَذا َأظُن هُ اْلَمَدِنَّ اْلَمجْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 اْبُن َقِمرٍي اْلِعْجِلي  ان َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن  اْلَكِدمِيي  ان  ُر انالصَّفَّاُد ْبُن ُعب َْيٍد  َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أان َأمحَْ   -  8852
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشَكى ِإلَْيِه َقْسَوَة اْلَقْلِب فَ َقاَل: " اطَّ َعْن ََثِبٍت َعْن أَنَ   اْعِتربَْ ْع يف اْلُقُبوِر وَ لِ ٍس قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 اِبلن ُشوِر "  
الْ َوهَ  َعْنهُ  يَ ْرِوي  َبْصِرٌي  َقِمرٍي  ْبُن  َوَمكِّيِّ  ُمْنَكٌر،  َمِْتٌ  أَْيًضا  ََمُْهوٌل. َذا  َوُهَو   َكِدمِيي 
 

ِري  ان َمكِّي  ْبُن َقِمرٍي ْبُن يُوُنَس اْلَبصْ  حُمَمَّدُ ٍد اْْلََرِوي  ان َوَحدَّثَ نَاهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  أان أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ  - 8853
 اْلِعْجِلي  َفذََكَرهُ 

 جدا.  # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر ان  -  8854 ْبِن َعْبَداَن أان  َأمْحََد  ْبُن  اْلبَابِْليِت  ْبُن َعبْ   رَّاِن  ان ََيََْي أَبُو ُشَعْيٍب احلَْ   َأْخرَباََن َعِلي    ان  ِد هللِا 
ْعُت النَِّبَّ َصلَّى  أَي وُب ْبُن َنِيٍك احْلََلِب  َمْوىَل آِل َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاصٍ  ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َسَِ ْعُت َعطَاَء ْبَن َأيِب راََبٍح َسَِ  قَاَل َسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ  اْلِكتَاِب َوِعْنَد رِْجَلْيِه ِِبَاْتَِة  ِبُسوهُ َوَأْسرُِعوا ِبِه ِإىَل َقرْبِِه َوْليُ ْقَرْأ ِعْنَد رَْأِسِه فَاحِتَةُ  َأَحدُُكْم َفاَل حتَْ ا َماَت  لََّم يَ ُقوُل: " ِإذَ اَّللَّ
 اْلب ََقَرِة يف َقرْبِِه "  

 يِه َعِن اْبِن ُعَمَر َمْوقُوفًا َعَلْيهِ َة اْلَمْذُكورَةَ فِ اْلِقرَاءَ ُم َوَقْد َرَويْ نَا مَلْ َيْكُتْب ِإالَّ هِبََذا اإْلِْسنَاِد ِفيَما َأْعلَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

نْيُ ْبُن َعِليٍّ   احْلُسَ اَل أان أَبُو َعِليٍّ اْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفِظ يف فَ َواِئِد الشَّْيِخ َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْشنَاِن  قَ أَ   - 8855
يِصي  ان َعْبُد اِفُظ ان اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُسَليْ احلَْ  َماَن اأْلَْنطَاِكي  ان حُمَمَُّد ْبُن َجاِبِر ْبِن َأيِب َعيَّاٍش اْلِمصِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اِهٍد َعْن َعْبِد  ِع َعْن َمَُ وُب ْبُن اْلَقْعَقا هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك ان يَ ْعقُ  َما اْلَميُِّت يف  هللِا ْبِن َعيَّاِش قَاَل قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َتِظُر َدْعَوًة تَ ْلَحُقهُ ِمْن َأٍب أَْو أُمٍّ أَْو َأٍخ  نْ يَا َوَما ِفيَها، هُ َكاَن َأَحب  إِلَ حَلَِقتْ  َأْو َصِديٍق فَِإَذااْلَقرْبِ ِإالَّ َكاْلَغرِيِق اْلُمت ََغوِِّث يَ ن ْ ْيِه ِمَن الد 

ْغَفاُر َْلُْم تِ َأْهِل اْلُقبُوِر ِمْن ُدَعاِء َأْهِل اأْلَْرِض َأْمثَاَل اجْلِبَاِل َوِإنَّ َهِديَّةَ اأْلَْحيَاِء ِإىَل اأْلَْمَواِت ااِلسْ َوِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ لَُيْدِخُل َعَلى  
 " 

 ق: إسناده ضعيف جدا. قال المحق# 
 

الْ   -  8876 ْبُن َسْلَماَن  َأمْحَُد  احْلَاِفُظ ان  أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو طَاِهٍر  َأْخرَباََن  َوَأْخرَباََن  ْبُن حُمَمٍَّد  يُوُنُس  ٍم ان  ْبُن َسالَّ احْلََسُن  ان  َفِقيهُ 
 َوُهَو  قَاَل ان حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد هللِا ْبِن َأيِب َداُوَد اْلُمنَاِدي ان يُوُنسُ   مَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ اِس حمَُ ااَل ان أَبُو اْلَعبَّ اْلَفِقيهُ َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى قَ 

ُ َعَلْيِه هللِا َصلَّ اِعًدا َمَع َنِبِّ اْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَؤدُِّب ان َحْرٌب َوُهَو اْبُن َمْيُموَن َعِن النَّْضِر ْبِن أََنٍس َعْن أََنٍس قَاَل: ُكْنُت قَ  َوَسلََّم ى اَّللَّ
ِجنَا  قَالُوا   " اجْلِنَازَُة؟  َهِذِه  َما  فَ َقاَل:"  ِجنَازٌَة  ِفيَها  َفَمرَّْت  َوَيْسَعى  هللِا  ِبطَاَعِة  َويَ ْعَمُل  َوَرُسوَلهُ  هللاَ  َيُِب   اْلُفاَلِنِّ َكاَن  ُفاَلٍن  زَةُ 



678 

 

ُأخْ َبْت َوَجَبْت" َوَمرَّ فَ َقاَل:" َوَجَبْت َوجَ  َما َهذِ ْت  َوَرُسوَلهُ  َرى فَ َقاَل:"  يُ ْبِغُض هللاَ  اْلُفاَلِنِّ َكاَن  ُفاَلٍن  َويَ ْعَمُل  ِه؟ " قَالُوا ِجنَازَةُ 
قَ ْوُلَك يف   ِفيَها فَ َقاَل:" َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت" فَ َقالُوا اَي َنِب  هللاَ  َوَيْسَعى  َوالث َّ ِِبَْعِصَيِة هللِا  َها، أَْثََن َعَلىنَاِء َعلَ اجْلِنَازَِة  اأْلَوَِّل   ي ْ

نَ َعْم اَي أاََب بَْكِر ِإنَّ َّللَِِّ َماَلِئَكًة يف اأْلَْرِض تَ ْنِطُق َعَلى أَْلِسَنِة َبِِن آَدَم ِِبَا يف َخرْيًا َوأَْثََن َعَلى اآْلَخِر َوقَ ْوُلَك ِفيَها َوَجَبْت قَاَل:"  
 "  اْْلرَْيِ َوالشَّرِّ  اْلَمْرِء ِمنَ 

 ا َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبتْ َد هللٍا َمرَّْت َِبِنَازٍَة َوَمرَّْت َِبِنَازٍَة ُأْخَرى َوقَاَل فَ ُقْلَت ِفيهَ رَِوايَِة َأيِب َعبْ  َويف 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َجْعَفٍر النَّْحِوي  ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن   ْبنُ اَد أان َعْبُد هللِا بِب َْغدَ  اِهيَم ْبَن َشاَذانَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ رَ  - 8877
َبُس ْبُن َمْرُحومٍ  َثِِن َسْعُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َكْعِب ان َعن ْ َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ِنْسطَاٍس قَاَل َحدَّ ِن ُعْجَرَة َعْن بْ  اْلَعطَّاُر قَاَل َحدَّ

نَ بِيِه َعنْ أَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اَنٍس ِمْن َأْصَحاِبِه قَ  َجدِِّه قَاَل بَ ي ْ اَل: " َما تَ ُقولُوَن يف رَُجٍل قُِتَل يف َسِبيِل هللِا َعزَّ ا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِإنَّ َشاَء هللاُ. قَاَل: " اجلَْ  اجْلَنََّة  ِإنَّ َشاَء هللاُ َوَجلَّ؟ " قَالُوا  تَ ُقولُونَ  ". قَ نَّةُ  َما  َماَت يف َسِبيِل هللِا؟ " قَالُوا هللاُ  اَل: "   يف رَُجٍل 

هللاُ   الَّ َخرْيًا قَالُوا: " اجْلَنَّةُ ِإنَّ َشاَء هللاُ ". قَاَل: " َما تَ ُقولُوَن يف رَُجٍل قَاَم ُذو َعْدٍل؟ " فَ َقالُوا اللُهمَّ اَل نَ ْعَلُم إِ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم. قَالَ 
 اَل: " ُمْذِنٌب َوهللاُ َغُفوٌر رَِحيٌم " َرُسولُهُ َأْعَلُم قَ وَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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  وَالسِّت ونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ الْخَامِسُ 
 

 

 هللَ فَصْلٌ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ ا 
 

ْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا اُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف الس وِسي  الن َّْيَسابُورِي  هِبَا ان أَبُو جَ اَن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسحَ َأْخربََ   -  8880
َثِِن ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر َعْن  َحبَّاُن ْبُن ِهاَلٍل ان مُ   انِد ْبِن السََّكِن  اْلب َْغَداِدي  قَاَل أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق ان ََيََْي ْبُن حُمَمَّ  بَاَرٌك َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلمَّا َخَلَق هللاُ آَدَم َعَطَس فََأْلَْ َحِبيٍب َعْن َحْفِص ْبِن َعاصِ  َأْن ٍم َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َمهُ رَب هُ 
فَ َقاَل  الَ قَ  احْلَْمُد َّللَِِّ     " َغَضَبهُ  َرمْحَُتهُ  َسب ََقْت  فَِلَذِلَك  رَب َك؛  َرمِحََك هللاُ  رَب ُه:  َفَسلِّْم  لَهُ  اْلَماَلِئَكَة  اْئِت  قَاَل  ِإنَّ هللاَ  قَاَل: " ُثَّ 

 َرمْحََة هللِا "  َوَرمْحَةُ هللِا فَ َزاُدوهُ  كَ ا: السَّاَلُم َعَليْ َعَلْيِهْم، فََأََتُهْم فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكْم. قَالُو 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 طِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اهللَ فَصْلٌ فِي تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَا 
 

ُعب َيْ   -  8888 ْبُن  َأمْحَُد  أان  اأْلَْهَواِزي   َبْكٍر  َأيِب  ْبِن  احْلََسِن  أَبُو  ان حمَُ َأْخرَباََن  الصَّفَّاُر  َأيِب ٍد  ْبِن  ِعيَسى  ْبُن  ان    مَُّد  قَاَل  قَُماٍش 
اُد ْبُن اْلَعوَّاِم َعْن َعاِصٍم َعْن َأيِب بُ ْرَدَة ْبِن َأيِب ُموَسى قَاَل َعَطْسُت ِعْنَد َأيِب َفَشمََّتِِن  َسْعَدَوْيِه َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن أَبُو ُعْثَماَن ان َعبَّ 

ْتهُ َفَذَهَب ابْ ُنهُ إِ يُ َدهُ ابْ نُهُ فَ َلْم  َوَعَطَس ِعنْ  ِه َفذََكَر َذِلَك َْلَا، َفَجاَءْت أُم هُ ِإىَل أَبِيِه فَ َقاَلْت عَ َشمِّ َطَس ابْ ُنَك ِعْنَدَك َفَشمَّتَّهُ ىَل أُمِّ
فَ َلمْ  ََيَْمِد هللاَ  فَ َلْم  َعَطَس  ابْ َنِك  ِإنَّ  فَ َقاَل  ْتهُ  ُتَشمِّ فَ َلْم  اْبِِن  َوَعطَ َوَعَطَس  ْتهُ  ُنَشمِّ َفَشمَّ   سَ   َرُسوَل هللِا  اْبِِن َفَحِمَد هللاَ  َوِإنَّ  ت هُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا عَ  تُوهُ " َصلَّى اَّللَّ ُتوهُ َوِإْن مَلْ ََيَْمِد هللاَ َفاَل ُتَشمِّ  َطَس َأَحدُُكْم َفَحِمَد هللاَ َفَشمِّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ُد ْبُن ُمَسْرَهٍد  مَِّد ْبِن إِبْ َراِهيَم الزَّاِهُد ان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر أان أَبُو َخلِ ْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن حمَُ سَ َأْخرَباََن أَبُو    -  8889 يَفَة ان ُمَسدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َة قَاَل َعَطَس ِعْنَد النَّ رَ  َعْن َأيِب ُهَري ْ ان ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

اآْل  ِمَن  َأْشَرُف  َأَحُدُِهَا  اآْلخَ رَُجاَلِن  َوَعَطَس  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  ْتهُ  ُيَشمِّ فَ َلْم  هللاَ  ََيَْمِد  فَ َلْم  الشَّرِيُف  فَ َعَطَس  ُر  َخِر 
ْتِِن َوَعَطَس َهَذا َفَشمَّتَّهُ َعَطْسُت ف َ    َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل فَ َقاَل الشَّرِيُف: اَي َرُسوَل هللاِ مََّتهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ شَ َفَحِمَد هللاُ فَ  َلْم ُتَشمِّ

 "  هللاَ فَ َنِسيُتَك فَ َقاَل: " ِإنَّ َهَذا ذََكَر هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َفذََكْرتُهُ َوِإنََّك َنِسيتَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 فَصْلٌ فِيمَا يَقُولُ الْعَاطِسُ فِي جَوَابِ التَّشْمِيتِ 
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 ان اْبنُ   ،ُن َخاِلدٍ ان َعْمُرو بْ   ،ان اْبُن ِمْلَحانَ   ،أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ   ،بُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن أَ   -  8897
ْعُت ُعب َْيَد ْبَن أُمِّ ِكاَلبٍ   ،َودِ َعْن َأيِب اأْلَسْ   ،يَعةَ ْلَِ  ْعُت َعْبَد هللاِ   ،قَاَل: َسَِ ِذي اجْلَنَاَحنْيِ يَ ُقوُل: " َكاَن َرُسوُل   ، ْبَن َجْعَفرٍ يَ ُقوُل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َعَطَس محََِد هللاَ   فَ ي َُقوُل: " يَ ْهِديُكُم هللاُ َوُيْصِلُح اَبَلُكْم "  َقاُل َلُه: يَ ْرمَحَُك هللاُ ي ُ َجلَّ ذِْكُرهُ " ف َ  هللِا َصلَّى اَّللَّ
 أس يه ال ب# قال المحقق: إسناده 

 

ان أَبُو   ،وَب اْلَقاِضيقُ ان يُوُسُف ْبُن يَ عْ  ،ان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ   - 8898
َمْعَشرٍ   ،بِيعِ الرَّ  أَبُو  ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ   ،ان  ْبِن ََيََْي  الرَّمْحَنِ   ،نِ َعْن َعْبِد هللِا  بِْنِت َعْبِد  قَاَلْت: َعَطَس رَُجٌل   ،َعْن َعاِئَشةَ   ،َعْن َعْمَرَة 

ُ َعَليْ  قَاَل: فَ َقالُوا: َما    ،؟ قَاَل: " ُقِل احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي " َما أَقُوُل اَي َرُسوَل هللاِ :  ِه َوَسلََّم فَ َقالَ ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اَبَلُكْم "  قَاَل: َفَما َأرُد  َعَلْيِهْم؟ قَاَل: " ُقْل يَ ْهِديُكُم هللاُ َوُيْصِلحُ  ،نَ ُقوُل لَُه؟ قَاَل: " قُولُوا يَ ْرمَحَُك هللاُ " 

 حقق: إسناده ضعيف. لم# قال ا
 

ان َأمْحَُد ْبُن    ،أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ   ،َفةِ اْلَقاِضي اِبْلُكو   ،ْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َجنَاُح ْبُن نَِذيِر ْبِن َجنَاحٍ أَ   -  8902
َغَرزَةَ  َأيِب  ْبِن  ْبنُ   ،َحازِِم  اْلَفْضُل  زَُهرْيٌ   ، دَُكنْيٍ أان  ِإْسَحاقَ   ،ان  َأيِب  ُمَضرِّبٍ َعنْ   ،َعْن  ْبِن  َحارِثََة  ْبِن   ،  هللِا  َعْبِد  ِعْنَد  قَاَل: ُكْنُت 

ُتَسلُِّم ِإَذا َعَطْستَ   ،فَ َقاَل َعْبُد هللِا: " َوَعَلْيَك َوَعَلى أُمِّكَ   ،َطَس رَُجٌل فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيُكمْ َمْسُعوٍد فَ عَ   فَ َهالَّ محَِْدَت هللاَ   ملَ 
َد أَبُوَك آَدمُ    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َأَرى  " فَ َقاَل الرَُّجُل أِلَيِب ِإْسَحاَق يَ ْرفَ ْعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َكَما محَِ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

ان أَبُو َحِصنٍي حُمَمَُّد    ،اِبْلُكوَفةِ   ،ِن السَِّريِّ التَِّميِمي  َة َدارُِم ْبُن حُمَمَِّد بْ دَ رَبَِن أَبُو ُعب َيْ َأخْ   ،َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  8904
َعْبِد   َعْن َأيِب   ،لسَّاِئبِ َعْن َعطَاٍء يَ ْعِِن اْبَن ا  ،ان أَبْ َيُض ْبُن أاََبنَ   ،قَاَل: ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن يُوُنسَ   ،َسنْيِ ْبِن َحِبيبٍ ْبُن احلُْ 
َعبْ   ،الرَّمْحَنِ  هللاِ َعْن  يُ َعلُِّمنَ   ،ِد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّب   َربِّ قَاَل: َكاَن  َّللَِِّ  احْلَْمُد  فَ ْلي َُقِل:  َأَحدُُكْم  َعَطَس  ِإَذا   " يَ ُقوُل:  ا 

َمْن    ،اْلَعاَلِمنيَ  فَ ْلي َُقْل  َذِلَك  قَاَل:  يَ ْرمَحُكَ فَِإَذا  ذَ   ،هللاُ   ِعْنَدُه:  لَهُ  قَالُوا  " فَِإَذا  َوَلُكْم  يل  هللاُ  يَ ْغِفُر  فَ ْلي َُقْل:   ِلَك: 
 

َثِم الدَّيْ ُرَعاقُويل    ،ان مَحَْزةُ ْبُن اْلَعبَّاِس اْلَعَقِب    ،ِد هللِا احْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  8905   ، سَ  َأمْحَُد ْبُن يُونُ ان  ،ان َعْبُد اْلَكرمِِي ْبُن اْْلَي ْ
 َوالصَِّحيُح رَِوايَةُ الث َّْوِريِّ  ،فُوًعاَمرْ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئبِ  ،وََكَذِلَك َرَواهُ َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  ،َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 فَصْلٌ فِي تَشْمِيتِ الذِّمِّيِّ 
 

  ،  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ان َعْبُد هللاِ   ،ان حُمَمَُّد ْبُن َصاِلٍح اأْلََشج    ،ِليٍّ الرَّفَا اْْلََرِوي  قَاَل: أان أَبُو عَ   ،تَاَدةَ ق َ  أَبُو َنْصِر ْبُن  َأْخرَبانَ   -  8909
َثِِن َأيِب  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَّ َد َرُسوِل هللِا صَ قَاَل: اْجَتَمَع اْلُمْسِلُموَن َواْلي َُهوُد ِعنْ   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ،َعْن اَنِفعٍ   ،َحدَّ  َفَشمََّتهُ اْلَفرِيَقاِن  ى اَّللَّ

يًعا ُكْم "  ،َلُكمْ فَ َقاَل لِْلُمْسِلِمنَي: " يَ ْغِفُر هللاُ  ،جَِ  َوقَاَل لِْلي َُهوِد: " يَ ْهِديُكُم هللاُ َوُيْصِلُح اَبَلُكْم "  ،َويَ ْرمَحُنَا هللاُ َوِإايَّ
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 َعْن أَبِيِه َوُهَو َضِعيٌف "  ،ادٍ ِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّ بْ َعْبُد هللِا ْبُن عَ " تَ َفرََّد ِبِه 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 ضِ الص وْتِ بِالْعُطَاسِ فَصْلٌ فِي خَفْ 
 

َبَة َأمْحَُد ْبُن  ان أَ  ،مَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  قَااَل: ان ،َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 8912 بُو ُعت ْ
بَِقيَّةُ   ،اْلَفَرجِ  اْلَوِضنيُ   ،ان  يَزِيَد    ،ان  َمْرَثدٍ َعْن  الصَّاِمتِ   ،ْبِن  ْبَن  ُعبَاَدَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحاِب  ِمْن  َثاَلثًَة    ، َأْدَرَك 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا جَتَشَّأَ  اثَِلَة ْبَن اأْلَْسَقِع قَ وَ وَ   ،اَد ْبَن َأْوسٍ َوَشدَّ  َفاَل يَ ْرفَ ْعَن    ،َأَحدُُكْم أَْو َعَطسَ الُوا: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َيُِب  َأْن يَ ْرَفَع هِبَِما الصَّْوَت "  ،هِبَِما الصَّْوتَ 
 أس به. ب ال المحقق: إسناده ال# ق

 

َبِجي  أان ُعَمُر ْبُن سِ   ،أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ   ،أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن  َأْخرَباََن    -  8913 ان    ،ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَْوَهرِي    ،نَاٍن اْلَمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعنْ   ،َداُوَد ْبِن فَ َراِهيجَ   َعنْ   ،َعْن أَبِيهِ   ،ََيََْي ْبُن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمَلِك الن َّْوفَِلي    َأيِب ُهَريْ َرَة: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َيْكَرهُ اْلَعْطَسَة الشَِّديَدَة يف اْلَمْسِجِد " َكانَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

 فَصْلٌ فِي تَكْرِيرِ الْعُطَاسِ 
 

َعْن    ،ِفيَما قَ َرأَ َعَلى َماِلكٍ   ،ان اْلَقْعَنِب    ،ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ   ،أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي    أان  ،َكرايَّ ْبُن ِإْسَحاقَ َز َأْخرَباََن أَبُو    -  8919
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ا  َرُسوَل هللِا َصلَّىَأنَّ   ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزمٍ  ْتهُ َّللَّ ُثَّ   ،اَل: " ِإْن َعَطَس َفَشمِّ

ْتهُ  ْتهُ   ُثَّ ِإْن َعَطسَ   ،ِإْن َعَطَس َفَشمِّ ْتهُ   ،َفَشمِّ : ُثَّ ِإْن َعَطَس فَ ُقْل: ِإنََّك َمْضنُوٌك " قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكرٍ   ، ُثَّ ِإْن َعَطَس َفَشمِّ
 ِبَعِة " " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل " َد الثَّالَِثِة أَِو الرَّاعْ " اَل َأْدِري أَب َ 

 صحيح لكنه مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

َبَة َورَّا  ،أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ   ، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  8920   ، اُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ دَ ان    ،ُق َأيِب ثَ ْورٍ ان َمْنُصوُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن قُ ت َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن   ،ْن َأيِب ُهَريْ َرةَ عَ   ،َعِن اأْلَْعَرجِ   ،َعْن َأيِب الّزاَِندِ   ،َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ََيََْي   ،يَّةُ ان بَقِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َأيِب  َعنْ   ،ِفيَما زََعَم اْبُن َعِديٍّ َوُهَو ُمْنَكرٌ   ، و ُمِطيٍع اأْلَْطَرابُ ْلِسي  يَةُ ْبُن ََيََْي َهَذا أَبُ اوِ فَ ُهَو َحقٌّ " ُمعَ   َحدََّث حِبَِديٍث فَ َعَطَس ِعْنَدهُ 
 الّزاَِندِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

 فَصْلٌ فِي التَّثَاؤُبِ 
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ان حُمَمَُّد    ،ان حُمَمَُّد ْبُن أَُميََّة السَّاِوي    ،أَبُو َعْبِد هللاِ   ان حُمَمَُّد ْبُن َمْعُروفٍ   ،و َبْكٍر اْلَقطَّانُ أان أَبُ   ،َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   - 8924
 َعَلْيِه اَّللَُّ ُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل: قَاَل رَ   ،َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ   ،َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاِ   ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد هللاِ   ،َعْبِد رَبِّهِ ْبُن  

 ِمَن السََّعاَدِة اْلُعطَاُس ِعْنَد الد َعاِء "  َوَسلََّم: " 
 َهَذا ِإْسنَاٌد ِفيِه َضْعفٌ 

 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #
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   نَ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ دِي كُفَّارِ وَالْمُفْسِ الس ادِسُ وَالسِّت ونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي مُبَاعَدَةِ الْ 
 

َعْن    ،ان اْبُن َأيِب ِقَماٍش ان أَبُو الشَّْعثَاِء احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ  ،ب َْيٍد الصَّفَّارُ أان َأمْحَُد ْبُن عُ  ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 8925
ي  َها  قَاَل: َلمَّا نَ َزَلْت }اَي أَ   ،َعْن َعْبِد هللاِ   ،ْن َعْمرِو ْبِن َأيِب ُجْنُدبٍ عَ   ،ِليِّ ْبِن اأْلَْقَمرِ  عَ َعنْ   ،ِن ْبِن َصاِلحٍ َعِن احْلَسَ   ،ََيََْي ْبِن آَدمَ 

ِإْن مَلْ  فَ   ،َأْن ُيَاِهَد بَِيِدهِ َم   َعَلْيِه َوَسلَّ [ " أُِمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 73النَِّب  َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَاِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم{ ]التوبة:  
 َكَفِهرٍّ " فَِإْن مَلْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِه ِبَوْجٍه مُ  ،َيْسَتِطْع فَبِِلَسانِهِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َوَأْخرَباََن   ،ان مَحَّادٌ  ،ان َحجَّاجٌ  ،ْبِد هللِا أَبُو ُمْسِلمٍ عَ  ان ِإبْ َراِهيُم ْبنُ  ، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ  ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 8928
  ان َعْبُد اْلَواِحدِ   ،ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي   ،أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،ِن َعِليٍّ اْلُمْقِرئُ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد بْ 

َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد    ، َأيِب َحازِمٍ َعْن قَ ْيِس ْبنِ   ،َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ   ،جَّاِج ْبِن َأْرطَأَةَ َعِن احلَْ   ،اُد ْبُن َسَلَمةَ مَحَّ   ان  ،ْبُن ِغيَاثٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " مَ   ،هللِا اْلَبَجِلي    ْنهُ الذِّمَّةُ " رِِكنَي فَ َقْد بَرَِئْت مِ ُمشْ ْن أَقَاَم ِمَن الْ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

  ، ُأَساَمةَ ان أَبُو  ،ان ُشَعْيُب ْبُن أَي وبَ  ،أان َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َشْوَذٍب اْلَواِسِطي   ،الر وْذاَبِري  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ  - 8932
ْعُت رَُجاًل َيْست َْغِفُر ِلَواِلَدْيِه َوُِهَا  قَاَل: قَاَل َعِلي  ْبُن َأيِب طَاِلٍب:    ،ْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب اْْلَِليلِ عَ   ،َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ   ،ايَّ ان زََكرِ  " َسَِ

ُمْشرَِكا  ،ُمْشرَِكانِ  َتْست َْغِفُر ِلَواِلَدْيَك َوُِهَا  إِبْ َراِهيُم   اِن؟ " قَاَل: أَلَْيسَ فَ ُقْلُت: ملَ  وََكاَن ُمْشرًِكا فَ ن ََزَلْت: }َوَما َكاَن    بِيِه،أِلَ ْست َْغَفَر 
ُه{ ]التوبة: اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِهيَم أِلَ   [ اآْليَةُ 114بِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإايَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َعْن  ،ْبُن مَحَّادٍ  ان َعْمُرو  ،ان َأمْحَُد ْبُن َحازِمٍ  ،أان حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ُدَحْيمٌ   ،وفَةِ مٍَّد اْلَعَلِوي  اِبْلكُ حمَُ ْبُن َجْعَفِر ْبِن  َأْخرَباََن زَْيدُ  - 8939
اأْلَْشَعِريِّ   ،َعْن َِسَاكٍ   ،َأْسبَاطٍ  َأيِب ُموَسى   ،َعْن ِعيَاٍض  َنْصَراِنٍّ عَ   ،َعْن  َلهُ  ْبُن اْلَْ يف َكاِتٍب  مِ طَّ ِجَب ُعَمُر  َعْنهُ  ْن  اِب َرِضَي هللاُ 
َأْخرِْجهُ " َوقَ َرَأ: }اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا   َوَضَرَب َفِخِذي َوقَاَل: "فَ َقاَل: إِنَّهُ َنْصَراِنٌّ قَاَل أَبُو ُموَسى: فَانْ ت ََهَرِن    ،ِكتَاِبهِ 

ْلَُّْم ِمْنُكْم  اْلي َُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولِيَاَء بَ ْعُضُهْم َأْولِيَاءُ بَ ْعٍض َوَمْن يَ ت َوَ َوقَاَل: }اَل تَ تَِّخُذوا    ،[ 1لِيَاَء{ ]املمتحنة:  َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأوْ 
اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي{ ]املائدة:   يَ ْهِدي  اَل  ُهْم ِإنَّ هللاَ  ِمن ْ أَبُو ُموَسى: َوهللاِ   ، [ 51فَِإنَّهُ  ُتهُ  قَاَل  تَ َولَّي ْ َما  َيْكُتبُ ِإَّنََّ   َأَما  قَالَ   ،ا َكاَن   " :

ُهْم ِإَذا َخاَنُُم هللاُ   ، أَْقَصاُهُم هللاُ َوَجْدَت يف َأْهِل اإْلِْساَلِم َمْن َيْكُتُب َلَك اَل ُتْدِنِْم ِإذْ   َواَل تُِعزَُّهْم بَ ْعَد ِإْذ َأَذْلَُُّم هللاُ "   ،َواَل َتََْمن ْ
 َقَضاِء ِمْن ِكتَاِب الس َنِن " ِلِه يف ِكتَاِب َأَدِب الْ طُو هُ َقْد ذََكْراَن بِ " فََأْخَرجَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
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َبَسةُ   ، اِزي  ان َحكَّاٌم الرَّ  ،ان َعِلي  ْبُن حَبٍْر اْلَقطَّانُ   ،أان أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَُّدااَبِذي   ،أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري  َأْخرَباََن   - 8944 َعْن    ،ان َعن ْ
ْبِن زاَذانَ  َأيِب َحازِمٍ   ،َكِثرِي  َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،َعْن  لَْو قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،َعْن   َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم: 
 ِل يف ِفيِه خَمَاَفَة َأْن ُتْدرَِكهُ َرمْحَةُ رَبِِّه فَ يُ ْغَفَر َلهُ " َوَأُدس  ِمَن احْلَا -َن َعوْ يَ ْعِِن ِفرْ  -َديَّ َوأاََن أُْعِطيِه ِبِِْحَدى يَ  ،رَأَيْ َتِِن اَي حُمَمَّدُ 

 المحقق: إسناده ضعيف. # قال 
 

هُ  ،ُشْعَبةُ ان  ،ان أَبُو َداُودَ  ،ان يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ  ،أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ  ،َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ  - 8947 َما َوقَاَل:  َفذََكَرهُ َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " قَالَ   يل ِجرْبِيُل: َلْو رَأَيْ َتِِن َوَأاَن آُخُذ ِمْن َحاِل اْلَبْحِر فََأُدس هُ يف يف ِفْرَعْوَن خَمَاَفَة َأْن قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 الرَّمْحَةُ " ُتْدرَِكهُ 
 حقق: إسناده صحيح. الم# قال 

 

 وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مُجَانَبَةُ الظَّلَمَةِ فَصْلٌ  
 

  ، اجْلَُشِمي  ان ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر    ،ان أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا ،أان أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ   ،ْبِن َأيِب َعْمرٍو  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيدِ  -  8948
َُذوا َأْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُْم َأْراَباًب ِمْن يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ   ،َعْن ُحَذيْ َفةَ   ،َعِن َأيِب اْلَبْخرَتِي    ،اِئبِ َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ   ،انُ يَ ان ُسفْ  : }اَتَّ

ُْم مَلْ َيُكونُ  ،[ 31ُدوِن هللِا{ ]التوبة:    اْلَمَعاِصي " ِكن َُّهْم َأطَاُعوُهْم يف لَ وا يَ ْعُبُدوَنُْم وَ قَاَل: " َأَما ِإنَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

أَبُو َعْبِد هللِا    -  8950 يَ ْعُقوبَ   ،احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  ْبُن حُمَمٍَّد الد وِري    ،ان  اْلَعبَّاُس  َبكْ   ،ان  ْبُن  ٍر  ان َعْبُد هللِا 
ْبُن َأيِب َصِغريَةَ حَ   ان  ،السَّْهِمي   أَنَّهُ َكاَن قَاِعًدا   ،َأْخرَبَِن َخبَّابٌ   َأْخرَبَُهْم قَاَل:  ،َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َخبَّابٍ   ،َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ   ،اِتُ 

َوََنْنُ  َفَخَرَج  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  اَبِب  "َعَلى  فَ َقاَل:  قَ ُعوٌد  "اَسَْ     ْعنَ   ،ُعوا  َرُسوَل هللاِ قُ ْلنَا: َسَِ اَي  أَنَّهُ   ،ا   " قَاَل: 
قَ ُهْم ِبَكِذهِبِمْ   ،َواَل تُِعيُنوُهْم َعَلى ظُْلِمِهمْ   ،َصدِّقُوُهْم ِبَكِذهِبِمْ َفاَل تُ   ،َسَيُكوُن أَُمرَاءُ ِمْن بَ ْعِدي  ظُْلِمِهْم َوَأَعاَنُْم َعَلى    ،فَِإنَّهُ َمْن َصدَّ

  َعَلى احْلَْوِض " رِدَ فَ َلْن يَ 
 لمحقق: إسناده حسن.# قال ا

 

ْبِن َسْعدٍ   -  م8950 أَْيًضا َعْن َسْهِل  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلَْصَحاِبِه: " َكْيفَ   ،قَاَل: َوَحدََّثِِن   ُ ِإَذا    َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَنْ ُتْم 
مِ  َمَرَحتْ بَِقيتُْم يف ُحثَاَلٍة  النَّاِس  أَ َن  بَ ْعضٍ َوُعُهوُدُهمْ   ،َمااَنَُتُمْ   بَ ْعَضَها يف  َأَصابَِعهُ  َأْدَخَل  : فَِإَذا َكاَن  فَ َقالُوا   ، وََكانُوا َهَكَذا " ُثَّ 

اِص   ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلعَ هللاِ   َقَضى هِبََذا َعْبدُ َكَذِلَك َكْيَف يَ ْفَعُل اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " ُخُذوا َما تَ ْعرِفُوَن َوَدَعْوا َما تُ ْنِكُروَن " ُثَّ  
َنهُ  َوبَ ي ْ َنهُ  بَ ي ْ بِِه اَي َرُسوَل هللِا    ،ِفيَما  َك َوَعامَّةَ  فَ َقاَل: َما َتَُْمُرِن  َوِإايَّ بِن َْفِسَك،  بِت َْقَوى هللِا، َعَلْيَك  ِإَذا َكاَن َذِلَك؟ قَاَل: " آُمُرَك 

 اأْلُُموِر " 
 .ت ثقاإسنادين رجال أحدهما  ب الهيثمي: روي # 
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َعاِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ   ،و َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُ   -  8952 ثَ نَا  ، الصَّن ْ َأْخرَباََن َعْبُد   ،ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   ،َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ   َعنْ   ،مْحَِن ْبِن َساِبطٍ الرَّ َعْن َعْبِد    ،ثَ ْيمٍ َعِن اْبِن خُ   ،َأْخرَباََن َمْعَمرٌ   ،الرَّزَّاقِ  اَل َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

" ِإَمارَِة الس َفَهاِء  ِمْن  ُعْجَرَة  ْبَن  اَي َكْعُب  َأَعاَذَك هللاُ   " ُعْجَرَة:  ْبِن  ِإَمارَةُ    ،ِلَكْعِب  َوَما  قَاَل:قَاَل:  َيُكونُوَن  "    الس َفَهاِء؟  أَُمَراءُ 
هِبَِداَييِت بَ ْعدِ  يَ ْهُدوَن  اَل  ِبُسنَّيِت   ،ي  َيْست َن وَن  قَ ُهْم    ،َواَل  ظُْلِمِهمْ   ،ِبَكِذهِبِمْ َفَمْن َصدَّ َعَلى  ِمِنِّ   ،َوَأَعاَنُْم  لَْيُسوا  َوَلْسُت    ،فَأُولَِئَك 

ُهمْ  ُيَصدِّق ْ وَ   ،َواَل يَرُِدوَن َعَلى َحْوِضي  ،ِمن ْ ُهْم َويَرُِدوَن َعلَ َومَلْ    ، َعَلى َكِذهِبِمْ ُهمْ َمْن مَلْ  ُهْم َعَلى ظُْلِمِهْم فَُأولَِئَك ِمِنِّ َوَأاَن ِمن ْ ى يُِعن ْ
ْعُب ْبَن ُعْجَرةَ  كَ . ايَ -اَل: بُ ْرَهاٌن أَْو قَ   - ،َوالصَّاَلةُ قُ ْراَبنٌ   ، َوالصََّدَقةُ ُتْطِفُئ اْْلَِطيَئةَ   ،َحْوِضي. اَي َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، الصَّْوُم ُجنَّةٌ 

َفُمْعِتُقَها اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة حَلٌْم نَ َبَت ِمْن ُسْحٍت أَبًَدا، النَّاُر أَْوىَل بِهِ   ِإنَّهُ  تَاٌع نَ ْفَسهُ  أَْو   ،. اَي َكْعُب ْبَن ُعْجَرَة، النَّاُس غَاِداَيِن: َفُمب ْ
 اَبِئٌع نَ ْفَسهُ َفُموِبُقَها " 

 ن.ال المحقق: إسناده حس# ق
 

َعْن   ،َعْن ُشْعَبةَ  ،ان َأيِب  ،ان ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُمَعاذٍ  ،دٍ ان ُعب َْيُد ْبُن حُمَمَّ   ،أان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ  ،َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو  - 8953
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ى انَّ النَِّبَّ َصلَّ أَ   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ، َعْن اَنِفعٍ   ،تَ ْوبََة اْلَعْنرَبِيِّ    َوَما الّزِْربِيَُّة؟   ،اَل: " َوْيٌل لِلّزِْربِيَِّة " ِقيَل: اَي َرُسوَل هللاِ َّللَّ

 . " َوِإَذا َكَذَب اأْلَِمرَي " قَالُوا: َصَدقَ   ،قَاَل: " الَِّذي ِإَذا َصَدَق اأْلَِمرَي " قَالُوا: َصَدقَ 
 

ثَ نَا   -  8954  ، مٍَّد اجْلَْوَهِري  ان ُعب َْيُد ْبُن حمَُ  ،قَاَل: ان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ   ،ِإْماَلءً   ،ْصب ََهاِن  ُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَ بْ هُ أَبُو حُمَمٍَّد عَ َحدَّ
 اِبْلَبْصَرِة َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: قَالُوا: َصَدَق اأْلَِمرُي يف اْلَمْوِضَعنْيِ 

 . تورلمحقق: إسناده فيه مس# قال ا
 

أَبُ   -  8956 اْلَمالِيِِن  َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمٍَّد  َأمْحَُد  َأمْحََد َعْبُد هللاِ   ،و َسْعٍد  أَبُو  ْبُن ُسْفيَانَ   ،احْلَاِفظُ   ْبُن َعِديٍّ   أان  احْلََسُن  أَبُو    ،أان  ان 
قَاَل:  ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ،َعْن َأيِب َحازِمٍ  ،ِديِّ ْبِن ََثِبتٍ َعْن عَ  ،َكِم النََّخِعيِّ احلَْ َعِن احْلََسِن ْبِن  ،ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ  ،الرَّبِيِع الزَّْهَراِن  

بََدا َجَفاقَاَل َرسُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن   ُ ات ََّبَع الصَّْيَد َغَفلَ   ،وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُتِِتَ َوَمْن أََتى أَبْ َواَب الس    ،َوَمِن  اف ْ اْزَداَد  وَ   ،ْلطَاِن  َما 
 س ْلطَاِن قُ ْراًب "  َأَحٌد ِمَن ال

 قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَهَذا احْلَِديُث اَل َأْعَلُم يَ ْرِويهِ   ،فَ َلْم يَ َتَكلَّْم ِبِه أَبُو الرَّبِيعِ   ، ِمَن هللِا بُ ْعًدا" قَاَل لَنَا اْبُن ُسْفيَاَن يف ِكتَايِب: ِإالَّ اْزَدادَ 
  زََكرايَّ " ْبنِ َعْن ِإَْسَاِعيَل 

 : إسناده حسن.# قال المحقق 
 

َراجُ  قَاَل: أان أَبُو  ،َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبِن قَ تَاَدةَ  -  8958 َعْن ِإَْسَاِعيَل    ،ان اْبُن ُفَضْيلٍ   ،ان ُعب َْيُد ْبُن يَِعيشَ   ،ان ُمَطنيٌَّ   ،احْلََسِن السِّ
ُكْم َوأَبْ َواَب الس   َبِِن ُسَلْيٍم قَاَل: قَاِمنْ   ،َعْن رَُجلٍ   ،ْيسٍ َعْن ق َ   ،ْبِن َأيِب َخاِلدٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإايَّ ْلطَاِن فَِإنَّهُ َل رَُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َقْد َأْصَبَح " 

 يَ ْعِِن اجْلََورََة " "   اَل أَبُو َجْعَفٍر:قَاَل ُعب َْيٌد: " يَ ْعِِن ِبَرُجٍل ِمْن َبِِن ُسَلْيٍم أاََب اأْلَْعَوِر السََّلِميَّ " قَ 
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 المحقق: إسناده حسن. # قال
 

 مُبْتَدِعَةِ وَمَنْ لَا يُعِينُكَ عَلَى طَاعَةِ اهللِ عَز  وَجَلَّ وَالْ   ، فَصْلٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ مُجَانَبَةُ الْفَسَقَةِ 
 

ان حُمَمَُّد ْبُن َخاِلِد   ،َعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ قَااَل: ان أَبُو الْ   ،َقاِضيالْ ُد ْبُن احْلََسِن  َوَأمحَْ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  8997
َخِليٍّ  أَ   ،ْبِن  اْلَوْهِب  ان  َخاِلٍد  ْبُن  ِإْسَرائِيلُ   ،مْحَُد  احْلَاِرثِ   ،ان  ِإْسَحاَق  َأيِب  َعْنهُ   ،َعْن  هللاُ  َرِضَي  َعِليٍّ  قَ وْ   ،َعْن  َوَجلَّ: يف  َعزَّ    لِِه 

يَ ْوَمِئٍذ بَ عْ }ا ءُ  ُمْؤِمنَاِن َوَخِلياَلِن َكاِفَراِن َفَماَت َأَحُد   قَاَل: " َخِلياَلنِ   ،[ 67ُضُهْم لِب َْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنَي{ ]الزخرف:  أْلَِخالَّ
َفذََكرَ  اِبجْلَنَِّة  َر  فَ ُبشِّ اللُهمَّ   ،َخِليَلهُ   اْلُمْؤِمِننَي  ُفاَل فَ َقاَل:  َخِليِلي  ِإنَّ  ِبطَاعَ انً   َيَُْمُرِن  َرُسوِلكَ  َكاَن  َوطَاَعِة  اِبْْلرَْيِ   ،ِتَك    ، َوَيَُْمُرِن 

َهاِن َعِن الشَّرِّ  وُت  ميَُ ُثَّ   ،َرِضيَت َعِنِّ اللُهمَّ َفاَل ُتِضلَّهُ بَ ْعِدي َحّتَّ تُرِيَهُ َكَما َأرَيْ َتِِن َوتَ ْرَضى َعْنهُ َكَما   ،َويُ ن َبُِّئِِن َأّنِ ُماَلِقيكَ   ،َويَ ن ْ
ُهَما ِلَصاِحِبِه: نِْعَم اأْلَُخ، َونِْعَم  ،هِ فَ يُ َقاُل: لِيُ ْثِن ُكل  َواِحٍد ِمْنُكَما َعَلى َصاِحبِ  ،َبنْيَ َأْرَواِحِهَمااآْلِخُر فَ َيْجَمُع  فَ ي َُقوُل ُكل  َواِحٍد ِمن ْ

يَلهُ فَ ي َُقوُل: اللُهمَّ ِإنَّ َخِليِلي َكاَن َيَُْمُرِن ِِبَْعِصَيِتَك َفذََكَر َخلِ   ،َر اِبلنَّارِ شِّ ُد اْلَكاِفرِيَن بُ َوِإَذا َماَت َأحَ   ،الصَّاِحُب، َونِْعَم اْْلَِليلُ 
َهاِن َعِن اْْلرَْيِ   ،َوَيَُْمُرِن اِبلشَّرِّ   ،ِصَيِة َرُسوِلكَ َوَمعْ    ، ِِن ّتَّ تُرِيَهُ َكَما َأرَيْ تَ حَ   اَل ََتِْدِه بَ ْعِدياللُهمَّ فَ   ،َويُ ن َبُِّئِِن َأّنِ َغرْيُ ُماَلِقيكَ   ،َويَ ن ْ

 ،فَ يُ َقاُل: لِيُ ْثِن ُكل  َواِحٍد ِمْنُكَما َعَلى َصاِحِبهِ  ،فَ َيْجَمُع َبنْيَ َأْرَواِحِهَما قَاَل: ،َوَتْسَخَط َعَلْيِه َكَما َسِخْطَت َعَليَّ، ُثَّ مَيُوُت اآْلَخرُ 
هُ  ءُ يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِب َْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ ااأْلَُخ َوبِْئَس الصَّاِحبُ   سَ َما ِلَصاِحِبِه: بِئْ فَ ي َُقوُل ُكل  َواِحٍد ِمن ْ ْلُمتَِّقنَي{  " ُثَّ قَ َرأَ: }اأْلَِخالَّ

 [ 67]الزخرف: 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد هللِا اجْلََزِري  اْلَبْصِري   رَباََن أَبُو احْلََسِن َعلِ خْ أَ  ،نْيِ الص ويف  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلُسَ  - 9000
ثَ نَا يُوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبِن ُمْسِلمٍ   ،ثَ نَا أَبُو َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدٍ َحدَّ   ،بِب َْغَدادَ  ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبنُ   ،َحدَّ ثَ نَا    ،ُموَسى   َحدَّ اَرُك ْبُن ُمبَ َحدَّ
َعبَّاسٍ   ،َعطَاءٍ َعْن    ،َحسَّانٍ  اْبِن  َرُسوَل هللاِ   ،َعِن  اَي  ِقيَل:  ُجَلَسائِنَ   ،قَاَل:  رُْؤيَ ُتهُ َأي   يُذَكِّرُُكُم هللاَ  َمْن   " قَاَل:  َخرْيٌ؟  َوزَاَد يف    ،ا 

   َوذَكَّرَُكُم اآْلِخَرَة َعَمُلهُ " ،َعَمِلُكْم َمْنِطُقهُ 
 

،َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد ْبُن    ،اْلَمالِيِِن  أَبُو َسْعٍد    انَ َوَأْخربََ   -  9001 ثَ نَا  يَ ْعَلى،َحدَّثَ نَا أَبُو    َعِديٍّ َحدَّثَ نَا   أاََبَن،َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن    َحدَّ
 يفٌ َضعِ هُ ُمبَاَرٌك َهَذا َفذََكرَ  َحسَّاٍن،َعْن ُمبَاَرِك ْبِن  اْلرَبِيِد،َعِلي  ْبُن َهاِشِم ْبِن 

 عيف. # قال المحقق: إسناده ض
 

ْبِن حُمَمٍَّد اْْلَرَ   -  9004 َأمْحََد  ْبُن  أَبُو َذرٍّ َعْبُد  نَا   ، ِوي  َأْخرَباََن  َقِدَم َعَلي ْ ْبِن اْلَعبَّاِس   ،ِِبُْسَرْوِجْرَد  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن حُمَمَُّد  أَبُو  أان 
ان قُ رَّةُ ْبُن    ، ْبُن ُعبَاَدةَ ان َرْوحُ   ،ان حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَّدٍ   ،يَل ْبِن اْلَفَرِج اْلب َنَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاعِ اان أَبُو اْلَعبَّ   ،رَ ِِبِصْ   ،اأْلََخِْيِمي  

اْلَعْنرَبِيِّ   ،َخاِلدٍ  َحْرَمَلَة  ْبِن  ُعَليََّة  اْبِن  ِضْرغَاَمَة  أَبِيهِ   ،َعْن  اْلَعْنربَِ   َعنْ   ،َعْن  النَِّبَّ   ،يِّ َحْرَمَلَة  أَتَ ْيُت  َوَسلََّم  قَاَل:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   
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اتَِّق هللاَ َأْوِصِِن قَ   ،فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  َما يُ ْعِجُبَك فَْأتِهِ   ،اَل: "  َفَسِمْعت َُهْم يَ ُقولُوَن  َوِإَذا    ،َوِإَذا ُكْنَت يف ََمِْلٍس فَ ُقْمَت ِعْنَدهُ 
ْعت َُهْم يَ ُقولُ    َوات ْرُْكهُ " َما َتْكَرهُ َفاَل َتَْتِهِ   ونَ َسَِ

 فيه مستور والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 
 

 ، ان أَبُو َداُودَ   ،بٍ ان يُوُنُس ْبُن َحِبي  ،أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   ،اَن ِبِه َعالِيًا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ َوَقْد َأْخربََ   -  9005
َبَة ْبِن َحْرَمَلَة اْلَعْنرَبِي  ان    ، قُ رَّةُ ْبُن َخاِلدٍ ان َثِِن أَ   ،ِضْرغَاَمةُ ْبُن ُعَلي ْ ُ َعَلْيِه    ،َعْن أَبِيهِ   ،يِب قَاَل: َحدَّ قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

الر   َأرَْدُت  احْلَيِّ فَ َلمَّا  اتَِّق هللاَ قَالَ   ،َأْوِصِِن   ،وَل هللاِ سُ قُ ْلُت: اَي رَ   ،ُجوعَ َوَسلََّم يف رَْكِب  ِمْنهُ   ،: "  َوِإَذا ُكْنَت يف ََمِْلٍس فَ ُقْمَت 
ْعت َُهْم يَ ُقولُوَن َما َتْكَرهُ َفاَل َتَْتِِه "   ،ولُوَن َما يُ ْعِجُبَك فَْأتِهِ َفَسِمْعت َُهْم يَ قُ   َوِإَذا َسَِ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

أَبُ   -  9010 ْبُن احْلََسنِ َوأَ   ،ْبِد هللِا احْلَاِفظُ و عَ َأْخرَباََن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس حمَُ   ،اْلَقاِضي  ،بُو َبْكٍر  أَبُو  ان أَبُو   ، مَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ قَاَل: ان 
َبةَ  َعاِن  بْ   أان حُمَمَّدُ   ،اِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  ،ان حُمَمَُّد ْبُن اْلُكويفِّ ح  ،ان بَِقيَّةُ   ،ُعت ْ  ، ان َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد الس وِسي    ،ُن َعِليٍّ الصَّن ْ

ُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ،َعْن أََنسٍ   ،َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيلِ   ، ان حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ   ،ْبُن اْلَولِيدِ ان بَِقيَّةُ    ،ان َكِثرُي ْبُن ُعب َْيدٍ  ى اَّللَّ
 هللاُ الت َّْوبََة َعْن ُكلِّ َصاِحِب ِبْدَعٍة " الت َّْوبََة َعْن ُكلِّ َصاِحِب ِبْدَعٍة " َويف رَِوايَِة َكِثرٍي: " اْحَتَجَب  لََّم: " ِإنَّ هللاَ َحَجرَ سَ َعَلْيِه وَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

احْلَاِفظُ   -  9011 أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو َعْبِد    ،َوَأْخرَباََن  ْبُن َعِليِّ بْ هللاِ أان  َعاِن   حُمَمَُّد  احْلَِميِد الصَّن ْ ْبُن   ،ِن َعْبِد  ِِبَكََّة قَاَل: ان َجْعَفُر 
ان   ،َرْوِجْرِدي  سْ  ْبِن حُمَمٍَّد اْلُْ َأْخرَبَِن يَ ْعُقوُب ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّدِ   ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   ، ان َهارُوُن ْبُن ُموَسى ح  ،ٍد الس وِسي  حُمَمَّ 

َهِقي  َداُوُد    ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ   ،َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيلِ   ،ان أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ   ،ان َهارُوُن ْبُن ُموَسى اْلَفْرِوي  اْلَمِديِِن    ،ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َي ْ
ُ َعلَ  : " اْحَتَجَب  هللاَ َحَجَب الت َّْوبََة  نَّ ْيِه َوَسلََّم: " إِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعْن َصاِحِب ُكلِّ ِبْدَعٍة " َويف رَِوايَِة الس وِسيِّ

 ْوبََة َعْن ُكلِّ َصاِحِب ِبْدَعٍة " هللاُ الت َّ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ْبُن ِإْسَحاقَ   -  9018 بْ   ،امٍ أان أَبُو َِهَّ   ،قَاَل: َوان حُمَمَُّد  ْبِن   ، ْبِن ُمْسِلٍم الطَّائِِفيِّ َعْن حُمَمَّدِ   ،إِبْ َراِهيمَ ُن  ان َحسَّاُن  إِبْ َراِهيَم  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َوق ََّر َصاِحَب ِبْدَعٍة فَ َقْد َأَعاَن َعَلى َهْدِم اإْلِْساَلِم " قَاَل: قَاَل رَ  ،َمْيَسَرةَ   ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 يف. ال المحقق: إسناده ضع# ق
 

ان حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق    ،ُموَسى احْلَِمارُ   ان َأمْحَُد ْبنُ   ،َأْخرَبَِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َدارٍِم احْلَاِفظُ   ،َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  9022
َثِِن ُعَمُر ْبُن قَ ْيِس بْ   ،اْلب َْلِخي  الل ْؤلُِؤي   ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ النَّ   ،َعْن َجدِّهِ   ،هِ بِيَعْن أَ   ،ِن َبِشريٍ َحدَّ قَاَل: " َأْصَرَم اأْلَمْحَُق   ،ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

 " 
 َبِشرَي ْبَن زَْيٍد   ةِ ْعَلُم يف الصََّحابَ َواَل أَ  ، أَبُو َعْبِد هللِا: " َبِشرُي ْبُن زَْيٍد اأْلَْنَصاِري  َمَسانِيُدهُ َعزِيَزٌة " قُ ْلُت: َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ قَالَ 

 المحقق: إسناده ضعيف.  # قال
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 هللِا ْبُن َجْعَفٍر، اَن يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، اَن أَبُو َداُوَد، اَن الصَّْعُق ْبُن َحْزٍن، َعْن َعِقيٍل َحدَّثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأاَن َعْبدُ   - 9064
، َعنْ  ُ َعَلْيهِ ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َعنْ ْن َأيِب ِإْسَحاَق، عَ  اجْلَْعِديِّ  َوَسلََّم: " اَي َعْبَد   َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يف هللِا، اَي َعْبَد هللِا، ب  يف هللِا َواْلبُ ْغُض حلَْ اَليَةُ يف هللِا، اهللِا، َأي  ُعَرى اإْلِْساَلِم َأْوَثُق؟ " قَاَل: قُ ْلُت: هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم قَاَل: " اْلوَ 
قُ ْلُت: هللاُ   َأْعَلُم؟ "  النَّاِس  َأي   َوِإْن َكاَن  أََتْدِري  النَّاُس،  اْخت ََلَف  ِإَذا  اِبحْلَقِّ  َأْعَلُمُهْم  النَّاَس  َأْعَلَم  " فَِإنَّ  قَاَل:  َأْعَلُم،  َوَرُسولُهُ 

 تٍَّة " ْن َكاَن يَ ْزَحُف َعَلى سِ َوإِ ًرا يف اْلَعَمِل، ُمَقصِّ 
 .ضعيف والحديث حسن بشواهده# قال المحقق: إسناده 

 

 نُ ُئ، اَن حُمَمَُّد بْ رِ ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، اَن َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن بَ يَاٍن اْلُمقْ َوَأْخرَباََن عَ   -  9065
، اَن  َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن أَبُو َبْكِر ْبُن    ،اْلَفْضِل أَبُو الن  ْعَمانِ  حَمُْمَوْيِه اْلَعْسَكِري ، اَن ُعْثَماُن ْبُن ُخرَّزَاَذ اأْلَْنطَاِكي 

اْلُمبَاَرِك، اَن الصَّ  ْبُن  الرَّمْحَِن  اجْلَْعِدي ، َعنْ   نْ ْعُق ْبُن َحْزٍن، عَ َعْبُد  اْبِن   ُعَقْيٍل  ْبِن َغَفَلَة، َعِن  ، َعْن ُسَوْيِد  اْْلَْمَداِنِّ ِإْسَحاَق  َأيِب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َعْبَد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد "، قُ ْلُت: لَب َّْيَك ايَ َمْسعُ  " اَي َعْبَد :  َرُسوَل هللِا، قَالَ   وٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ي َأي  ُعَرى اإْلِميَاِن َأْوَثُق؟ " قُ ْلُت: هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم،  ُعوٍد "، قُ ْلُت: لَب َّْيَك اَي َرُسوَل هللِا، َثاَلَث ِمَراٍر، قَاَل: " أََتْدرِ هللِا ْبَن َمسْ 
قُ ْلُت: لَب َّْيَك اَي َرُسوَل هللِا، َثاَلَث ِمَراٍر، قَاَل: " َهْل َد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد "،  َعبْ بُ ْغُض ِفيِه، اَي  قَاَل: " اْلَواَليَةُ يف هللِا، احلَْب  ِفيِه َوالْ 

هللِا ْبَن  َد  ِديِنِهْم، اَي َعبْ    النَّاِس أَْفَضُل؟ " قُ ْلُت: هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم، قَاَل: " أَْفَضُل النَّاِس أَْفَضُلُهْم َعَماًل ِإَذا فَِقُهوا يف َتْدرِي َأي  
َأْعَلُم، قَاَل: " ا  ُت: لَب َّْيَك اَي َرُسوَل هللِا، َثاَلُث ِمَراٍر، قَاَل: " َهْل َتْدرِي َأي  َمْسُعوٍد "، قُ ْل َوَرُسولُهُ  لنَّاِس َأْعَلُم؟ " قُ ْلُت: هللاُ 

النَّ  اْخت ََلَف  ِإَذا  أَْبَصُرُهْم اِبحْلَقِّ  النَّاِس  َوِإْن َكاَن  َأْعَلُم  َوِإنْ ُمقَ اُس،  اْلَعَمِل،  ًرا يف  َمْن َكاَن صِّ َواْخت ََلَف  اْسِتِه،  يَ ْزَحُف َعَلى   َكاَن 
اثْ ن ََتنْيِ  َعَلى  َلنَا  عَ قَ ب ْ هللِا  ِديِن  َعَلى  ُهْم  َوقَاتَ َلت ْ اْلُمُلوَك  آَذِت  ِفْرَقٌة  َسائُِرَها،  َوَهَلَك  َثاَلٌث  َها  ِمن ْ ِفْرَقًة،  َوَسْبِعنَي  َوِديِن  زَّ   َوَجلَّ،   

َمْرمَيَ، َحّتَّ قُ ِعي اْبِن  ِِبَُوازَاِة اْلُمُلوِك فَأَقَامُ َسى  َيُكْن َْلُْم طَاقٌَة  مَلْ  َوِفْرقٌَة  َوِديِن  تُِلوا،  ِإىَل ِديِن هللِا  َفَدَعْوُهْم  َبنْيَ ظَْهَراَنْ قَ ْوِمِهْم  وا 
فَ َقت َ  اْلُمُلوُك  فََأَخَذَْتُُم  َمْرمَيَ،  اْبِن  َوَنَشَرَتُْ ِعيَسى  ُهْم  اِبْلَمنَ َلت ْ ُهْم  َوَقطََّعت ْ أبَِ ْم  َواَل  اْلُمُلوِك  ِِبَُوازَاِة  طَاَقٌة  َْلُْم  َيُكْن  مَلْ  َوِفْرَقٌة  ْن  اِشرِي، 

َل هللاُ  ِفيَها فَ ُهُم الَِّذيَن قَا وابَاِل، َوتَ َرهَّبُ يُِقيُموا َبنْيَ ظَْهَراَنْ قَ ْوِمِهْم يَْدُعوُهْم ِإىَل ِديِن هللِا َوِإىَل ِديِن ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َفَساُحوا يف اجلِْ 
َعَليْ  نَاَها  َما َكت َب ْ ابْ َتَدُعوَها  َوَجلَّ: }َورَْهبَانِيٍَّة  ِرْضَواِن هللِا{ ]احلديد:  َعزَّ  اْبِتغَاَء  ِإالَّ  قَ ْولِِه: }فَاِسُقوَن{ ]احلديد:  27ِهْم  ِإىَل   ،]

بُوا يِب َوَجَحُدوِن " ، َواْلَفاِسُقوَن الَِّذيَن  ِن ُنوا يِب َوَصدَّقُو [، َواْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آمَ 27  َكذَّ
 .ضعيف والحديث حسن بشواهدهإسناده # قال المحقق: 

 

اَن أَبُو اْلَولِيِد، اَن   َن،مَِّد ْبِن َحيَّاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن حمَُ   -  9066
ُ َعَلْيِه  رِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن ُمعَ جَ  اِويَةَ ْبِن ُسَوْيٍد، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 اْلبُ ْغُض َّللَِِّ " قَاَل: " احلُْب  َّللَِِّ وَ  ُق؟اإْلِميَاِن َأْوثَ َوَسلََّم ُسِئَل: َأي  ُعَرى 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ُصوٍر،  اَن َسِعيُد ْبُن َمنْ   ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، اَن ِبْشُر ْبُن ِإْسَحاَق، اَن ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 9067
ُ َعَليْ َشٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن قَ يْ عْ اَن أَبُو مَ  ِه َوَسلََّم: " َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َذاَق  ٍس، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن هللِا َوَرُسولِ  َيُكْن َشْيءٌ  ْن َأْن يَ ْرَتدَّ َعْن ِديِنِه، َوَمْن َأَحبَّ َّللَِِّ اِبلنَّاِر َأَحب  إِلَْيِه مِ َق  ِه، َوَأْن َُيْرَ طَْعَم اإْلِميَاِن: َمْن مَلْ 
 َوأَبْ َغَض َّللَِِّ " 

 .ضعيف والحديث حسن بشواهدهإسناده قال المحقق:  #
 

أَبُو جَ   -  9068 َأاَن  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ُدَحيْ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَدُ   مٌ ْعَفِر  اَن  بَاِن ،  ُعَمَر   الشَّي ْ اْبَن  يَ ْعِِن  حُمَمٍَّد  ْبُن 
َأْزَرَق، انَ  َأيِب  اِبْبِن  اْبِن َعبَّاٍس، َعِن   اْلَمْعُروَف  َأيِب َُيَدُِّث، َعْن َحَنٍش، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ْعُت  ُمْعَتِمٌر، َسَِ اَن  النَّْضِر،  ْبُن  َعاِصُم 

َأْعَلُم، قَاَل: " اَل أِلَيِب: " اَي َأاَب َذرٍّ، َأي  ُعَرى اإْلِميَاِن َأْوَثُق؟ " قَاَل: هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَ    َصلَّى اَّللَُّ النَِّبِّ   َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُهُ 
 اْلُمَوااَلةُ يف هللِا، َواحلُْب  يف هللِا، َواْلبُ ْغُض يف هللِا " 

 حقق: إسناده ضعيف. # قال الم
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  شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي إِكْرَامِ الْجَارِ الس ابِعُ وَالسِّت ونَ مِنْ 
 

اِويَةَ  ، َعْن ُمعَ اِلحٍ ُن صَ أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأاَن أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي ، اَن ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، اَن َعْبُد هللِا بْ َأْخرَباََن    -  9079
َنهُ  36ُقْرََب{ ]النساء:  ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه: }َواجْلَاِر ِذي الْ ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ  َنَك َوبَ ي ْ [ " يَ ْعِِن: الَِّذي بَ ي ْ

َنكَ [: " الَِّذي لَْيَس ب َ 36قَ َرابٌَة "، }َواجْلَاِر اجْلُُنِب{ ]النساء:   َنهُ ي ْ [ يَ ُقوُل:  36ْنِب{ ]النساء:   قَ َرابٌَة "، }َوالصَّاِحِب اِبجلَْ  َوبَ ي ْ
ذََكرَ  َوَهَكَذا   ،" السََّفِر  يف  الرَِّفيُق  ْبُن  "  ُمَقاتُِل  زَاَد  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َوُمَقاتُِل  َحيَّاَن،  ْبُن  َوُمَقاتُِل  اْلَكْلِب ،  ُثَّ  َوقَ تَاَدُة،  َُمَاِهٌد،  هُ 

 " يَ ْعِِن: الرَِّفيَق يف السََّفِر َواحْلََضِر "   [36اِحِب اِبجْلَْنِب{ ]النساء: : يف }الصَّ ْيَمانَ ُسلَ 
  ، َوَغرْيِِه، " يف }الصَّاِحِب اِبجْلَْنِب{ ]النساء:  َورُوِّينَا َعْن َعِليٍّ إِبْ َراِهيَم،  اْلَمْرَأةُ " َوَعْن سَ 36َوَعْبِد هللِا، ُثَّ َعْن  َا  أَنَّ ْبِن ِعيِد  [ 

 رَِوايٍَة: " الرَِّفيُق الصَّاِلُح "  ، يف رَِوايٍَة َكَذِلَك، َويف ُجَبرْيٍ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

حَّاُم، قَاَل: اَن  لِيِد اْلفَ  اْلوَ اَن َأمْحَُد ْبنُ  رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، قَاَل: أاََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، قَاَل:َأخْ   - 9089
ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َوُهَو يَ ْنَحُل ، قَاَل: اَن ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب َبِشرٍي، َعْن َعْبدِ أَبُو َأمْحَدَ   هللِا ْبِن َأيِب اْلُمَساِوِر، قَاَل: َسَِ

ْعُت َرُسوَل هللاِ  ُ  َصلَّ اْبَن الز َبرْيِ يَ ُقوُل: َسَِ  َس اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع َوَجارُهُ َجاِئٌع ِإىَل َجْنِبِه "، َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لَيْ ى اَّللَّ
 : َغرْيُ َأيِب َأمْحََد: َعْبِد هللِا اْلُمَساِورِ َوقَالَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ْبِن َعبْ   -  9090 ْبُن َأمْحََد  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ قَاَل: َأانَ   َداَن،َأْخرَباََن َعِلي   اْلَفْضِل،   اُر، قَاَل: انَ  َأمْحَُد  اْلَعبَّاُس ْبُن  اإْلِْسَفاِطي  َوُهَو 
أَنَّهُ     َعبَّاٍس، اْبنِ َعنِ    ِمْنَجاُب ْبُن احْلَاِرِث، قَاَل: اْبُن ُمْسِهٍر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ،قَاَل: انَ 

ُ برَْيِ َوأاََن َمَعُه، فَ َقاَل اْبُن الز َبرْيِ: أَْنَت الَِّذي تَ ْنَحُلِِن  َدَخَل َعَلى اْبِن الز   َوُتْدنِيِِن، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: نَ َعْم، ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َيُوُع َجارُهُ "،  َيْشَبُع وَ  لَِّذيَعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس اْلُمْسِلُم ا

 اَبِقي احْلَِديثِ َوذَكََّرهُ 
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أَبُو احلَْ   -  9098 ِإْسَحاَق،َأْخرَباََن  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  أاََن  اْلُمْقِرُئ، قَاَل:  ْبُن حُمَمٍَّد  يَ ْعُقوَب،   َسِن َعِلي   ْبُن  يُوُسُف    قَاَل: اَن 
ْعُت أاََب ُهَريْ َرَة، قَاَل:  ْبُن زاَِيٍد، قَاَل: اَن اأْلَْعَمُش، قَاَل: اَن أَبُو ََيََْي َمْوىَل َجعْ ٌد، قَاَل: اَن َعْبُد اْلَواِحدِ : اَن ُمَسدَّ قَالَ  َدَة، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ُفاَلنََة تَ ُقوُم اللَّ  ، َوتُ ْؤِذي ِجريَاَنَا بِِلَساِنَا، فَ َقاَل َرُسوُل ن ََّهاَر، َوتَ ْفَعُل، َوَتَصدَّقُ َتُصوُم الْيَل وَ ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
عَ   ُ اَّللَّ ابِ هللِا َصلَّى  َوَتَصدَُّق  اْلَمْكُتوبََة،  ُتَصلِّي  َوُفاَلنَةُ  ِقيَل:  النَّاِر "  َأْهِل  ِمْن  ِهَي  ِفيَها  َخرْيَ  اَل   " َوَسلََّم:  تُ ؤْ ثْ َوارِ أْلَ َلْيِه  َواَل  ِذي   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِهَي ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة " َأَحًدا، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ    َصلَّى اَّللَّ
 لمحقق: إسناده حسن.# قال ا
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ْبُن َحْرٍب، ح بَّاَداِن ، قَاَل: اَن َعِلي  َحاَق اْلعَ  ِإسْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، قَاَل: َأاَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنِ  - 9099
اْلَعبَّاِس ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل: اَن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِدي ، قَااَل: اَن أَبُو ُمَعاِويََة، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: اَن أَبُو  

اأْلَ قَاَل: انَ  اْلُعطَارِِدي ، عَ ْعَمُش، وَ   َأيِب يف رَِوايَِة  ْبِن ُهَبرْيََة، َعْن  َمْوىَل َجْعَدَة  َأيِب ََيََْي  اأْلَْعَمِش، َعْن   ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَالُوا: اَي ِن 
 َرُسوَل هللِا، ُفاَلنَةُ  ِل النَّاِر "، قَاَل: قَالُوا: ايَ َي ِمْن َأهْ : " هِ َرُسوَل هللِا، ُفاَلنَةُ َتُصوُم الن ََّهاَر، َوتَ ُقوُم اللَّْيَل، َوتُ ْؤِذي ِجريَاَنَا، قَالَ 

 َواِر ِمَن اأْلَِقِط َواَل تُ ْؤِذي ِجريَاَنَا، قَاَل: " ِهَي ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة " ُتَصلِّي اْلَمْكُتواَبِت، َوتَ َتَصدَُّق اِبأْلَث ْ 
 حسن بمجموع الطريقين # قال المحقق: إسناده 

 

َراُج،  حُمَمَّ   اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، قَاَل: َأاَن أَبُو احْلََسنِ  أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبدِ َأْخرَبانَ  - 9101 ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِإَْسَاِعيَل السِّ
َفَة، ، قَاَل: أاََن َشرِيٌك، َعْن أَ اأْلَْوِدي    َحَكمٍ قَاَل: اَن َعْبُد هللِا ْبُن َعثَّاِم ْبِن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، اَن َعِلي  ْبُن   يِب ُعَمَر، َعْن َأيِب ُجَحي ْ

النَِّبِّ َصلَّ  ِإىَل  رَُجٌل  َجاَء  َمتَاَعَك  قَاَل:  اْطَرْح   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  َلهُ  فَ َقاَل  َجارَُه،  َيْشُكو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى َعلَ ى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َعَل النَّاُس مَيُر وَن َعَلْيِه يَ ْلَعُنونَُه، َفَجاَء ِإىَل النَِّبِّ صَ يف الطَّرِيِق " َفطََرَحُه، َفجَ  رِيِق َأوْ الطَّ  لَّى اَّللَّ

ُهْم؟ " قَاَل:   َوَجلَّ قَ ْبَل النَّاِس "، قَاَل: فَِإّنِ اَل اَل: " فَ َقْد َلَعَنَك هللاُ َعزَّ ُنوِن، قَ يَ ْلعَ   َما لَِقيُت ِمَن النَّاِس؟ قَاَل: " َوَما َلِقيَت ِمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلهُ النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ َأُعوُد أَبًَدا اَي َرُسوَل  " اْرَفْع  َوَسلََّم: َلْيهِ  عَ هللِا، قَاَل: َفَجاَء الَِّذي َشَكى ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َنَة هللِا فَ ْوَق لَْعَنِتِهْم " ْنُت َأْو ُكِفيَت "، َوقَاَل َغرْيُُه: َعْن َعِليِّ ْبِن َحِكيٍم: " ِإنَّ لَعْ َمتَاَعَك، فَ َقْد َأمِ 
 . ضعيف والحديث حسن بشاهديه# قال المحقق: إسناده 

 

احْلَاِفظُ   -  9102 هللِا  َعْبِد  أَبُو  قَ َأْخرَباََن  َأْخربََ ،  اْلعَ اَل:  حُمَمٍَّد  ْبُن  َأمْحَُد  اَن ِن  قَاَل:  ارِِمي ،  الدَّ َسِعيٍد  ْبُن  ُعْثَماُن  اَن  قَاَل:  ْنرَبِي ، 
رِي  ُمسْ  خِّ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ بَاَن السَُّدوِسي   ُمطَرِِّف ْبِن َعْبِد اَلِء، َعنْ اْلعَ   َأيِب ِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: اَن اأْلَْسَوُد ْبُن َشي ْ

ِلَقاَءهُ   َل: َكانَ هللِا، قَا َأْشَتِهي  َأيِب َذرٍّ َحِديٌث، وَُكْنُت  ُلُغِِن، َعْن  ُلُغِِن َعْنَك َحِديٌث يَ ب ْ يَ ب ْ أاََب َذرٍّ، َكاَن  َلُه: اَي  ، فَ َلِقيُتُه، فَ ُقْلُت 
أَبُ  لَِقاَءَك، قَاَل: َّللَِِّ  َأْشَتِهي  لَقِ وَك ف َ وَُكْنُت  ب َ َلَقْد  َثَك،  يَتِِن، قَاَل: قُ ْلُت: َحِديٌث  َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ  ُ َلَغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِإَخاُلِِن قَا َفاَل  َخِليِلي،  َعَلى  َأْكِذُب  ِإَخاُلِِن  َفاَل  قَاَل:   ،" َثاَلثًَة  َويُ ْبِغُض  َثاَلثًَة،  َيُِب   ِإنَّ هللاَ   " َأكْ َل:  َخلِ   ِذبُ   َفاَل َعَلى  يِلي، 
 َوَجلَّ، قَاَل: " رَُجٌل َغَزا يف َسِبيِل هللِا َصاِبًرا حُمَْتِسبًا َلى َخِليِلي؟ قَاَل: قُ ْلُت: َمْن َهُؤاَلِء الَِّذيَن َيُِب  ُهُم هللاُ َعزَّ ِإَخاُلِِن َأْكِذُب عَ 

وَ  قُِتَل،  َحّتَّ  فَ َقاَتَل  اْلَعُدوَّ  فَ َلِقَي  هللِا  ْم جتَُِدو أَنْ تُ َُمَاِهًدا  ِعْندَُكْم يف ِكتَاِب  الَِّذيَن نَهُ  َيُِب   اآْليََة: }ِإنَّ هللاَ  َهِذِه  قَ َرأَ  ُثَّ  اْلُمن َزَُّل، 
يَاٌن َمْرُصوٌص{ ]الصف:  ي ُ  ُْم بُ ن ْ  َعَلى َأَذاهُ  فَ َيْصرِبُ ِذيهِ [، قُ ْلُت: َوَمْن؟ قَاَل: " رَُجٌل َلهُ َجاُر َسْوٍء يُ ؤْ 4َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكأَنَّ

َسافَ َر َمَع قَ ْوٍم فََأْدجَلُوا َحّتَّ ِإَذا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّْيِل َوَقَع   هللاُ، ِإمَّا حِبَيَاٍة َوِإمَّا ِِبَْوٍت "، قُ ْلُت: َوَمْن؟ قَاَل: " رَُجلٌ َحّتَّ َيْكِفَيهُ  
ِغُضُهُم  َورَْغَبًة ِفيَما ِعْنَدهُ "، قُ ْلُت: َفَمِن الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُ بْ  قَاَم فَ َتطَهََّر رَْهَبًة َّللَِّ وَسُهْم، ُثَّ رُءُ   َعَلْيِهُم اْلَكَرى َوُهَو الن  َعاُس، َفَضَربُوا

[، قَاَل: َوَمْن؟  18مان:  ُخوٍر{ ]لقاٍل فَ هللاُ، قَاَل: " اْلُمْختَاُل اْلَفُخوُر، َوأَنْ تُْم جتَُِدونَهُ يف ِكتَاِب هللِا: }ِإنَّ هللاَ اَل َيُِب  ُكلَّ خُمْتَ 
ُف أَوِ قَاَل: "  ُف " اْلَبِخيُل اْلَمنَّاُن "، قَاَل: َوَمْن؟ قَاَل: " التَّاِجُر احْلالَّ   اْلبَاِئُع احْلالَّ

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
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ُد ْبُن َمْنُصوٍر، قَاَل: َأاَن َعْبُد الرَّزَّاِق،  ٍد الصَّفَّاُر، قَاَل: اَن َأمحَْ ْبُن حُمَمَّ يُل َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بُْشَراَن، قَاَل: أاََن ِإَْسَاعِ  - 9104
َمْعَمٌر، عَ  أاََن  َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل:   ُ اأْلَْنَصاِر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُم ِمَن  َثِِن َمْن اَل أَتَِّ ، قَاَل: َحدَّ الز ْهِريِّ أَْو َذا تَ َوضَّ اَن إِ َم كَ ِن  أَ 

َتِدرُوا   لَي َب ْ هِبَا ُوُجوَهُهْم َوُجلُوَدُهْم، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ تَ َنخََّم  مَيَْسُحوا  تَ ْفَعُلوَن َهَذا؟ "، قَالُوا:  َُنَاَمَتهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ملَ   ُ  َصلَّى اَّللَّ
َة، َيُِبَّهُ هللاُ َوَرُسولُهُ فَ ْلَيْصُدِق احْلَِديَث، َوْليُ َؤدِّ اأْلََمانَ   ِه َوَسلََّم: " َمْن َأَحبَّ َأنْ  َعَليْ ى اَّللَُّ نَ ْلَتِمُس بِِه اْلرَبََكَة، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ 

 َواَل يُ ْؤِذي َجارَهُ " 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

جَنَْدَة، قَاَل: اَن َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر،   ْبنُ   َوْيِه، قَاَل: َأاَن َأمْحَدُ ُن َخَِريَ ِل بْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبِن قَ تَاَدَة، قَاَل: َأاَن أَبُو اْلَفضْ   -  9105
ْعُت اْلِمْقَداَد ْبَن اقَاَل: اَن حُمَمَُّد ْبُن ُفضَ  َيَة، يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت أاََب ظَب ْ ، قَاَل:  َودِ أْلَسْ ْيٍل، قَاَل: اَن حُمَمَُّد ْبُن َسْعٍد اأْلَْنَصاِري ، قَاَل: َسَِ

ُ عَ قَ  َلْيِه ِمْن َأْن يَ ْزِنَ اِبْمَرأَِة َجارِِه، َوأَلَْن َيْسِرَق الرَُّجُل  َلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن يَ ْزِنَ الرَُّجُل بَِعَشَرةِ ِنْسَوٍة َخرْيٌ عَ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  َجارِِه " ِمْن بَ ْيتِ  ِرقَ ِمْن َعْشَرِة أَبْ يَاٍت أَْيَسُر َعَلْيِه ِمْن َأْن َيسْ 

 سن.# قال المحقق: إسناده ح
 

اَن اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمٍَّد، قَاَل: اَن ُمْسِلُم ْبُن    َعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قَاَل:َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: اَن أَبُو الْ   -  9107
يِب ُهَريْ َرَة، قَاَل   ْبُن زَْيٍد، َعْن ُعَمارََة ْبِن قَ ْيٍس َمْوىَل اْبِن الز َبرْيِ، َعْن أَ ٍر اْْلََجِمي ، قَاَل: اَن َعِلي  ْبُن نَِزا  َعثُ ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: اَن اأْلَشْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن َثاَلٍث فَ َواقَ َر: تَ َعوَُّذوا ابِ  رْيًا َكَتَمُه، َوِإْن  اِورَِة َجاِر َسْوٍء، ِإْن رََأى خَ  ِمْن َمَُ هللِ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها أَْلَسن َْتَك  رََأى َشرًّا َأَذاَعُه، َوتَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن زَ  َها َخانَ ْتَك، َوتَ َعوَُّذوا   -َكَذا قَاَل    -ْوَجِة َسْوٍء، ِإْن َدَخْلَت َعَلي ْ َوِإْن ِغْبَت َعن ْ

َتهُ مَلْ يَ ْقَبْل، وَ  َسْوٍء، إِ َمامِ اِبهلِل ِمْن إِ   ِإْن َأَسْأَت مَلْ يَ ْغِفْر " ْن َأْحَسن ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

َوَأْخرَباََن   ،ُن ُعب َْيدٍ ُد بْ مَّ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: أاََن أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، اَن اْلَعبَّاُس ُهَو الد ورِي ، اَن حمَُ َأْخربََ   -  9111
َثَمَة، اَن أَبُو نُ َعْيٍم، ِليُل ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمٍَّد اْلُمَهلَِّب  اْلُبْسيِت ، َأاَن أَبُ أَبُو َسِعيٍد اْلَْ  و اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن اْلُمظَفَِّر اْلَبْكرِي ، اَن اْبُن َأيِب َخي ْ

يٍل َمْوىَل يِب ْبِن أَ َحبِ  قَااَل: اَن ُسْفيَاُن، َعنْ  : قَاَل َرُسوُل  اَنِفِع ْبِن َعْبِد احْلَاِرِث، َعْن اَنِفِع ْبِن َعْبِد احْلَاِرِث، َوقَالَ يِب ََثِبٍت، َعْن جَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمْن َسَعاَدِة اْلُمْسِلِم: اْلَمْسَكَن اْلَواِسَع، َواجْلَاَر ال   رَْكَب اْْلَِِنءُ "  َح، َواْلمَ صَّالِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِن َعْبِد احْلَاِرِث، َوقَاَل: " ِمْن َسَعاَدِة اْلَمْرِء " ِث َأيِب َعْبِد هللِا َولَْيَس يف رَِوايَِة اْلُبْسيِتِّ َمْوىَل اَنِفِع بْ َلْفُظ َحِدي
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَل:  قَاَل: اَن أَبُو ُقَصيٍّ الدَِّمْشِقي ، قَ   مْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ،َمالِيِِن ، قَاَل: أاََن أَبُو أَ مٍَّد الْ ُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد بْ   -  9113
اْْلُرَ  َعطَاٍء  ْبُن  ُعْثَماُن  اَن  قَاَل:  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  ُسَوْيُد  اَن  قَاَل:  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َعنْ اَسااَن  ْبِن   ِن ،  َعْمرِو  َعْن  أَبِيِه، 

َعَلْيِه  ُشَعيْ   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َأنَّ  َجدِِّه،  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َوَمالِِه  ٍب،  َأْهِلِه  َعَلى  خَمَافًَة  َجارِِه  ُدوَن  اَببَهُ  َأْغَلَق  َمْن   " قَاَل:  َوَسلََّم 
ِبُِ  َولَْيَس  ِِبُْؤِمٍن،  َذاَك  ملَْ ْؤِمنٍ فَ َلْيَس  َمْن  أَتَ     بَ َوائَِقُه،  َجارُهُ  اْست َْقَرضَ َيََْمْن  َوِإَذا  ُتُه،  َأَعن ْ اْست ََعاَنَك  ِإَذا  اجْلَاِر:  َحق   َما  َك  ْدرِي 
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َأَصا َخرْيٌ َهنَّْأتَُه، َوِإَذا  َأَصابَهُ  َوِإَذا  َمِرَض ُعْدَتُه،  َوِإَذا  اف ْت ََقَر ُعْدَت َعَلْيِه،  َوِإَذا  َماَت ات َّب َعْ ُمِصيَبٌة    ْتهُ ب َ أَق َْرْضَتُه،  َوِإَذا  َت َعزَّيْ َتُه، 
الرِّ  َعْنهُ  اِبْلِبنَاِء حَتُْجُب  َعَلْيِه  َتْسَتِطيُل  َواَل  اْشرَتَْيَت ِجنَازََتُه،  َوِإِن  َها،  ِمن ْ َلهُ  تَ ْغِرَف  َأْن  ِإالَّ  ِقْدِرَك  بُِقتَاِر  تُ ْؤِذيِه  َواَل  يَح ِإالَّ ِبِِْذنِِه، 

 اجْلَاِر، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما َواَل ََيُْرُج هِبَا َوَلُدَك لَِيِغيَظ هِبَا َوَلَدُه، أََتْدرُوَن َما َحق     تَ ْفَعْل فََأْدِخْلَها ِسرًّا،، فَِإْن ملَْ  َلهُ فَاِكَهًة فَاْهدِ 
ُلُغ َحق  اجْلَاِر ِإالَّ قَِلياًل ِمَّْن رَِحَم هللاُ " َفَما زَاَل يُوِصيِهْم     ظَن وا أَنَّهُ َسيُ َورِّثُهُ اِر َحّتَّ اِبجلَْ يَ ب ْ

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اجلِْريَاِن ثَ ُثَّ  ُهْم َمْن لَهُ َحقٌّ،   قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُهْم َمْن لَهُ َحقَّاِن، َوِمن ْ ُهْم َمْن َلهُ َثاَلثَةُ ُحُقوٍق، َوِمن ْ اَلثٌَة: َفِمن ْ
لَهُ   الَِّذي  ُحُقوقٍ َثاَل فََأمَّا  اْلَقرِيبُ ثَةُ  اْلُمْسِلُم  فَاجْلَاُر  اجْلَارِ   َحق   َلهُ  َوأَمَّا    ،  اْلَقَرابَِة،  َوَحق   اإْلِْساَلِم،  فَاجْلَاُر  َوَحق   َحقَّاِن  َلهُ  الَِّذي 

اَي َرُسوَل هللِا، نُْطِعُمُهْم    َلهُ َحق  اجْلَِواِر " قُ ْلنَا: اْلَكاِفرُ ارُ اْلُمْسِلُم َلهُ َحق  اجْلَِواِر، َوَحق  اإْلِْساَلِم، َوأَمَّا الَِّذي َلهُ َحقٌّ َواِحٌد فَاجلَْ 
ئًا ِمَن الن ُسِك "، "ِمْن ُنُسِكنَا، قَاَل: " اَل ُتْطِعُموا الْ  ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َوُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء، َوأَبُوهُ ُضَعَفاُء، َغرْيَ   ُمْشرِِكنَي َشي ْ

 َي بَ ْعُض َهِذِه اأْلَْلَفاِظ ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٌف " ت ََّهِمنَي اِبْلَوْضِع، َوَقْد رُوِ  َغرْيُ مُ مْ َأنَُّ 
 اده ضعيف جدا. # قال المحقق: إسن

 

َبةُ احلِْ ْيِه اْلَفات َوَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: اَن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرسْ   -  9114 ، قَاَل: اَن ُعت ْ ْمِصي ، ِرِسي 
، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َوَما قَاَل: اَن ِإَْسَاِعيُل َوُهَو اْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب َبْكٍر اْلُْ  َذيلِّ

، قَ  َصابَهُ َخرْيٌ َهنَّْأتَُه، َتُه، َوِإِن اْست َْقَرَضَك أَق َْرْضَتهُ َوِإْن ُعرَِّي َسرَتْتَُه، َوِإْن أَ َض ُعْدَتُه، َوِإنَّ َماَت َشي َّعْ " ِإْن َمرِ اَل: َحق  َجاِري َعَليَّ
َها " تُ ْؤِذِه ِبرِيِح ِقْدِرَك، َواَل  يَح، َواَل الرِّ  َوِإْن َأَصابَ ْتهُ ُمِصيَبٌة َعزَّيْ َتُه، َواَل تَ ْرَفْع بِنَاَءَك فَ ْوَق بِنَائِِه فَ َتُسدَّ َعلَْيهِ   تَ ْغِرْف َلهُ ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده واه. 
 

أَبُو  -  9120 ِِبَْرٍو، قَاَل: اَن حُمَمَّدُ   َأْخرَباََن  اْلَقاِسِم السَّيَّاِري   ْبُن  اْلَعبَّاِس قَاِسُم  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ، قَاَل:  ْبِن  ُمو ْبنُ   َعْبِد هللِا  َسى 
، قَاَل: اَن َعِلي  ْبُن احلَْ حَ  َمُش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َسِن ْبِن َشِقيٍق، قَاَل: اَن احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد، قَاَل: اَن اأْلَعْ اتٍِ

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:    ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِإىَل  ِإَذا َعمِ ُسوَل هللاِ اَي رَ َجاَء رَُجٌل  اجْلَنََّة؟ قَاَل: " ُكنَّ ، ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل  ِبِه َدَخْلُت  ْلُت 
أَ  إِنَّكَ حُمِْسنًا "، قَاَل: َكْيَف  َوِإْن قَالُوا:  إِنََّك حُمِْسٌن فَِإنََّك حُمِْسٌن،  َأّنِ حُمِْسٌن، قَاَل: " َسْل ِجريَاَنَك، فَِإْن قَالُوا:  يءٌ   ُمسِ ْعَلُم 

 ِسيٌء " فَأَْنَت مُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

مَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، قَاَل: اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَعْنرَبِي ، َوَْتِيُم  َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: اَن حمَُ   -  9121
ْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل  مَُّل ْبُن ِإَْسَاِعيَل، قَاَل: اَن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت، عَ ْسَلَم اْلَعاِبُد، قَاَل: اَن ُمؤَ ُد ْبُن أَ مَّ ْبُن َأمْحََد، قَااَل: اَن حمَُ 

َأْربَ َعٌة مِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمْسِلٍم مَيُوُت فَ َيْشَهُد َلهُ  ْم اَل يَ ْعَلُموَن ِإالَّ  اِت ِجريَانِِه اأْلَْدَننْيَ َأنَُّ ْهِل أَبْ يَ ْن أَ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 بِْلُت قَ ْوَلُكْم "، َأْو قَاَل: " َشَهاَدَتُكْم َوَغَفْرُت لَهُ َما اَل تَ ْعَلُموَن " َخرْيًا ِإالَّ قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: َقْد قَ 

 لحديث حسنفه وافيه شيخ الحاكم لم أعر # قال المحقق: إسناده 
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 عَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ الثَّامِنُ وَالسِّت ونَ مِنْ شُ 
 

أَ   -  9142 ْبِن قُ َرْيٍش،َأْخرَباََن  ْبِن حُمَمَِّد  ْبُن َعْبِد هللِا  أاََن حُمَمَُّد   ، الرَّمْحَِن الس َلِمي  ْبُن ُسْفيَا  بُو َعْبِد  احْلََسُن  ْبُن  حُمَمَّدُ   َن، انَ أاََن   
ُ َعَلْيِه   ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ َأْخرَبَُه، أَنَّهُ رُْمٍح، اَن اْبُن َْلِيَعةَ  َع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسَِ

 َوَسلََّم: " اَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل ُيِضيُف " 
 ناده حسن.لمحقق: إس# قال ا

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " بِْئَس اْلقَ  َوِبِِْسنَاِدهِ  - 9143  ْوُم قَ ْوٌم اَل يُ ْنزِلُوَن الضَّْيَف "، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َكَذا َرَواُه، َعِن اْبِن َْلِيَعَة َوالصَِّحيُح هِبََذا اإْلِْسنَاِد َما   

 حسن. إسناده # قال المحقق:
 

َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن   ، اَن الضَّحَّاُك ْبُن خَمَْلٍد، ح ْبُن ُبْشَراَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، اَن ََيََْي ْبُن َجْعَفرٍ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  9146
يُد ْبُن َأيِب ُعب َْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع، قَاَل:  هللِا، اَن أَبُو َعاِصٍم، اَن يَزِ   ُن َعْبدِ يُم بْ َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن ِإبْ َراهِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى الص ْبَح، قَاَل: " يَْذَهُب ُكل  رَُجٍل ِبطَائَِفٍة "، فَ َيْذَهُب ا َكاَن َرُسو   َوالثَّاَلثَِة  لرَُّجَلنْيِ ُل ابِ لرَّجُ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَا بَِقيَ َوَيْذَهُب َرسُ   . وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َلْفُظ َحِديِث ابْ   اِقنيَ اِبْلبَ َم ِن ُبْشَراَن، َويف رَِوايَِة اْبِن َعْبَداَن: ُيَصلِّي أبَِْصَحابِِه، َوَيْذَهُب َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. # 

 

حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، اَن َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، اَن َعْبُد الرَّزَّاِق، أاََن َمْعَمٌر، َعْن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن    -  9147
َزارِ  اْلَعي ْ َعِن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  َأيِب  اأْلَ   ُحَرْيٍث،  َأََتهُ  َعبَّاٍس  اْبَن  َوَنَُ َأنَّ  الزََّكاَة،  َونُ ْؤِت  الصَّاَلَة،  نُِقيُم  ِإانَّ  فَ َقالُوا:  اْلب َْيَت،  ْعَراُب،  ج  

اَة،  أَقَاَم الصَّاَلَة، َوآَتى الزَّكَ : " َمْن  بَّاسٍ َوَنُصوُم رََمَضاَن، َوِإنَّ أاَُنًسا ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن يَ ُقولُوَن: ِإانَّ َلْسنَا َعَلى َشْيٍء، فَ َقاَل اْبُن عَ 
 َة "  َوَحجَّ اْلب َْيَت، َوَصاَم رََمَضاَن، َوقَ َرى الضَّْيَف َدَخَل اجْلَنَّ 

ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الضَّبِّ ، َعْن َحبِيِب ْبِن َحِبيٍب، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ   قَاَل: فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس:   أَنَّهُ ، َغرْيَ َوَرَواهُ 
َمْرفُوًعا،قَ  َفذََكَرهُ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َنِب    اَل 

 رجاله موثقون # قال المحقق: 
، اَن َجْعَفُر ْبُن اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم   ا:ي، قَالُو ْلَقاضِ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا الس وِسي ، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر ا - 9148

 َفذََكَرهُ  حُمَمَِّد ْبِن ِهَشاٍم اأْلَمْحَِدي ، اَن ِإبْ َراِهيمُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ِحي ، اَن َرْوٌح، اَن َحِبيُب ْبُن  ُن َأمْحََد ْبِن َأمْحََد الّرايَ مَُّد بْ اَن حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز،    -  9149
اْلَعْنرَبِي ، َسَِ  ُمْدِلٍج  ْبِن  اْبَن  ِشَهاِب  َأْن قَاَل: َفَسِمْعنَا  ِإىَل  احْلَِديَث،  َأاَن َوَصاِحٌب يل، َفذََكَر  اْبَن َعبَّاٍس،  أَتَ ْيُت  يَ ُقوُل:  َأيِب  ْعُت 
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َيَُ َعبَّ  قَ اٍس  َصلَّى  دُِّث،  هللِا  َرُسوُل  َخَطَب  رَجُ اَل:  النَّاِس  ِمَن  َما   " فَ َقاَل:  تَ ُبوَك،  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ فَ َرِسِه، اَّللَّ ِبِعنَاِن  آُخٌذ   ٌل 
أَقَاَْلَا؟ قَاَل: َؤدِّي َحقَّهُ "، قَاَل: قُ ْلُت:  َفهُ َوي ُ ِري َضي ْ فَ ُيَجاِهُد يف َسِبيِل هللِا َوَيْتَِنُب ُشُروَر النَّاِس، َوَمَثُل رَُجٍل اَبٍدي يف َغَنِمِه يَ قْ 

 ا "، قَاَل: قُ ْلُت: أَقَاَْلَا؟ قَاَل: " قَاَْلَا "، َفَكربَُّْت هللاَ َومحَِْدتُهُ َوَسَكت  " قَاَْلَا "، قَاَل: قُ ْلُت: أَقَاَْلَا؟ قَاَل: " قَاْلََ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

انَ ْخرَبانَ أَ   -  9151 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأانَ   ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  ِإْسَحاُق  اَن  َعاِن ،  الصَّن ْ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن    ُسْفيَاُن  َأاَن  الرَّزَّاِق،  َعْبُد   
َعَلْيهِ   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّب   َمرَّ  قَاَل:  ِدينَاٍر،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َنَة،  ِبَرجُ َوَسلَّ   ُعي َي ْ وَ َم  ِبِل،  اإْلِ ِمَن  ٍة  ِعدَّ ِذي  َأْو  ٍل  ُعوَن  َسب ْ أَْو  ِست وَن  ِهَي 

َوب َ  إِِبٍل  ِمْن  اْلِماَئِة  ِإىَل  لَُه، ِتْسُعوَن  َوَذحَبَْت  فَأَنْ َزلَْتهُ  ُشَويْ َهاٌت،  َْلَا  اْمَرأٍَة  َعَلى  ُيِضْفُه، َوَمرَّ  َومَلْ  يُ ْنزِْلهُ  فَ َلْم  َوَغَنٍم،  النَّ فَ قَ   َقٍر  ِب   اَل 
َعَلْيِه َوَسلََّم:  صَ   ُ َوالْ لَّى اَّللَّ َواْلب ََقِر  ِبِل  اإْلِ ِمَن  َعَكٌر  لَهُ  الَِّذي  ِإىَل َهَذا  اْنظُُروا  ِإىَل "  َواْنظُُروا  ُيِضْفنَا،  َومَلْ  يُ ْنزِْلنَا  بِِه فَ َلْم  َمَرْراَن  َغَنِم 

َا َْلَا ُشَويْ َهاٌت أَنْ َزلَ  نَا َهِذِه اْلَمْرَأِة ِإَّنَّ َا َهِذِه اأْلَْخاَل َوَذحَبَتْ ت ْ َها ُخُلًقا َحَسنًا َمَنحَ  لَنَا، ِإَّنَّ  هُ " ُق بَ ْيِد هللِا َفَمْن َشاَء َأْن مَيَْنَحهُ ِمن ْ
 فيه شيخ الحاكم لم أعرفه والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

ْعُت طَاُوًسا يَ ُقوُل: قَاَل رَ   -  9152 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوهُ هللِا َصلَّ ُسوُل  قَاَل: َوقَاَل َعْمٌرو: َسَِ َا يَ ْهِدي ِإىَل ى اَّللَّ َو َعَلى اْلِمْنرَبِ: " ِإَّنَّ
َا َيْصِرُف َعْن َأْسَوئَِها "  َأْحَسِن اأْلَْخاَلِق هللاُ،  َوِإَّنَّ

 فيه شيخ الحاكم لم أعرفه والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

مٍَّد الد وِري ، اَن  ْبِد هللِا احْلَِليِميًّ اْلَعطَّاُر بِب َْغَداَد، اَن اْلَعبَّاُس ْبُن حمَُ ُظ ِإَجازًَة، أاََن َعِلي  ْبُن عَ احْلَافِ    هللاِ أَنْ بََأِن أَبُو َعْبدِ   -  9153
 ْبِن زاَِيٍد، اَن حُمَمَُّد ْبُن ، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدِ َلِمي   الس  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ   احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْرَوزِي ، ح

ُم ْبُن َسِعيٍد، اَن حسُن ْبُن حُمَمٍَّد، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َقَدٍم َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، قَاَل: َدَخْلُت َأاَن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، اَن ِإبْ َراِهي 
زً َعَلى سَ   ٌب يل َوَصاحِ  نَا ُخب ْ ُ َعَلْيِه َوسَ ْلَماَن فَ َقرََّب ِإلَي ْ لََّم َنَااَن َعِن التََّكل ِف " َتَكلَّْفنَا ا َوِمْلًحا، فَ َقاَل: َلْواَل " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ِفيِه، فَ َلمَّا َأَكْلنَا، قَاَل  َقاَل فَ َرَهن ََها َوَجاَء ِبَسْعرتٍَ ىَل اْلب َ تِِه إِ َلُكْم. فَ َقاَل َصاِحِب: َلْو َكاَن ِمْلُحنَا ِفيِه َسْعرَتٌ، فَ ب ََعَث ِِبِْطَهرَ   فَأَْلَقاهُ 
  الَِّذي قَ ن ََّعنَا ِِبَا َرزَقَ نَا، فَ َقاَل َسْلَماُن: َلْو قَِنْعَت ِِبَا رُزِْقَت مَلْ َتُكْن ِمْطَهَرِت َمْرُهونَةً ِلَصاِحِب: احْلَْمُد َّللَِّ 

 اله ثقات. إسناده رجلمحقق: # قال ا
 

ْبُن ُعب َْيٍد، اَن حُمَمَّ َأْخرَباََن َعلِ   -  9154 َأمْحَُد  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن  ْبُن  ْبُن حُمَمٍَّد، اَن ُحَسنْيٌ،  ي   يُوُنُس  اأْلَْزَرُق، اَن  ْبُن اْلَفَرِج  ُد 
ْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َمْسُعوٍد،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَاَل: "  زََكرايَّ َُيَدِّثُوَن، َعْن َسْلاَيٍح، وَ ْبَن رِ   َوُسَلْيَمانَ   َسَِ َماَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 اَل يَ َتَكلََّفنَّ َأَحٌد لِلضَّْيِف َما اَل يَ ْقِدُر َعَلْيِه " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 الرَّمْحَِن ، اَن ُحَسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد، اَن احْلَُسنْيُ ْبُن الّراَِيِشي ، اَن َعْبدُ ْبُن َعْبِد هللِا، اَن الد ورِي  َعِلي     ، أانَ أَنْ بََأِن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  9155
ُ َعلَ  ، يَ ُقوُل: " َنَااَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعُت َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ  ْن نَ َتَكلََّف الضَّْيَف " َسلََّم أَ ْيِه وَ ْبُن َمْسُعوٍد اْلَعْبِدي ، َسَِ

 المحقق: إسناده ال بأس به. # قال 
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، أَ  - 9156   اَن أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ، اَن أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، قَاَل: ُحَسنْيُ ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي 
، َسَِ اَيشِ الرِّ  ُ َعَلْيِه َوسَ َع َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َمْسُعو يِّ َع َسْلَماَن، " أََمَراَن رَُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ لََّم َأْن اَل نَ َتَكلََّف لِلضَّْيِف َما لَْيَس ٍد، َسَِ

 بُو ََيََْي ُمَصحَّحٌ مٌَّد أَ َل: حمَُ ِعْنَداَن، َوَأْن نُ َقدَِّم َما َحَضَر " قَاَلهُ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي، َأْو قَا
 : إسناده ال بأس به. # قال المحقق 

 

مٍَّد اْلُمْقرُِئ، أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن النَّْضِر،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حمَُ  -  9162
قَاَل: نَ َزَل َِبَابٍِر َضْيٌف، َفَجاَءُهْم    مٍَّد اْلُمَحاِريِب ، َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َأمْيََن، َعْن أَبِيِه،ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حمَُ ٍد يَزِي و َخالِ اَن أَبُ 

ُ َعلَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ، فَ َقاَل: ُكُلوا، فَِإّنِ َسَِ َداُم اْلَْ َسلََّم  ْيِه وَ ِِبُْبٍز َوَخلٍّ ل ، َهاَلٌك اِبْلَقْوِم َأْن ََيَْتِقُروا َما  يَ ُقوُل: " نِْعَم اإْلِ
 اِبلرَُّجِل َأْن ََيَْتِقَر َما يف بَ ْيِتِه يُ َقدُِّمهُ ِإىَل َأْصَحاِبِه "  ُقدَِّم إِلَْيِهْم، َوَهاَلكٌ 

 # قال المحقق: إسناده فيه من لم اعرفه. 
 

 يْفِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِ لِلضَّ لتَّكَل  فَصْلٌ فِي ا 
 

َعاِن ، اَن َعْمُرو ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، اَن أَبُو اْلعَ   -  9168 بَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّن ْ
مَُّد ْبُن ِإْدرِيَس  ْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َسِعيٍد الرَّازِي ، اَن أَبُو َحاتٍِ حمَُ ِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو جَ أَبُو َعبْ اَن  َوَأْخربََ   الرَّبِيِع ْبِن طَاِرٍق، ح

ثَ َأنَّ حمَُ   اِن ،الرَّازِي ، اَن َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع، أاََن ََيََْي ْبُن أَي وَب، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ََثِبٍت اْلبُ نَ  ُه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد مََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر َحدَّ
َا "   َأنَّ َحْزٍم،  بِْنِت  َعْمَرَة  َعْن  لَ هللِا،  َذحَبَْت  َتُه، ُثَّ  َوطَي َّب ْ َوَرشَّْتهُ  فَ َغَسَلْتهُ  ََنٍْل  َوَسلََّم َصْوَر  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ لِلنَِّبِّ َصلَّى  شَ َجَعَلْت  اًة،  هُ 

َمْت ِإلَْيِه ِمْن حَلِْمَها فََأَكَل َفَصلَّى اْلَعْصَر، َومَلْ ي َ ُثَّ تَ َوضَّأَ َفَصلَّى الظ ْهرَ َأَكَل، فَ   ت ََوضَّْأ " ، فَ َقدَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبِن جَ   -  9170 ْبُن حُمَمَِّد  ُبْشرَاَن، َأاَن َأمْحَُد  احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  الد نْ يَا،    ي ، انَ اجْلَْوزِ   ْعَفرٍ َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  اْبُن  اَن حُمَمَُّد 
ُ  اْلُمبَاَرِك، اَن أَبُو ُأَساَمَة، اَن   لََّم،  ِه َوسَ َعَليْ حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو، اَن أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 الضَّْيَف إِبْ َراِهيُم َعَلْيِه السَّاَلُم "   اَل: " َكاَن َأوََّل َمْن َضيَّفَ قَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َْسَاِعيلِ   -  9171 ْضَرِمي ،    ْخرَبَِن ي ، أَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعِليٍّ اْْلُْسَرْوِجْرِدي ، َأاَن أَبُو َبْكٍر اإْلِ أَبُو َجْعَفٍر احلَْ
قَ انَ  َأيِب  َعْن  َْلِيَعَة،  اْبُن  اَن  اْلَمْرَوِزي ،  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُموَسى  َعَلْيِه    ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْمرٍو،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ِبيٍل، 

ْطَعا  ِإبْ َراَذ هللاُ َوَسلََّم: " اَي ِجرْبِيُل، ملَ اَتََّ   ِمِه الطََّعاَم اَي حُمَمَّدُ ِهيَم َخِلياًل؟ " قَاَل: إِلِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ْسِلٌم،  ، اَن مُ ِد هللاِ َعبْ    َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر، اَن َصاِلُح ْبنُ َأْخرَبانَ   -  9174
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَحب  الطََّعاِم ِإىَل هللِا َعزَّ َعطَاٍء، قَاَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد هللِا: قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن   اَّللَّ

 وًعا اٍء، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َمْرفُ َعْن َعطَ  يَعَة،َوَجلَّ َما َكثُ َرْت َعَلْيِه اأْلَْيِدي "، َورََواهُ اْبُن ْلَِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ُد ْبُن َأْسَلَم، اَن ابْ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِ   -  9175 ، اَن حُمَمَُّد ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َفرْيُوَز، اَن َخالَّ يِب  ُن أَ يِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
الرَّمْحَنِ أَ   وَّاٍد،رَ  َعْبِد  أَبُو  ي َ ْخرَباََن  أَبُو  َأاَن  مَحَْداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  حُمَمَُّد  َأاَن   ، الس َلِمي  َعْبُد    اَن  َأْسَلَم،  ْبُن  ُد  اَن َخالَّ  ، اْلُموِصِلي  ْعَلى 

 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأَحب  الطََّعاِم ِإىَل هللِا َما ٍر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن َجابِ رْيِ، اْلَمِجيِد ْبُن َأيِب َروَّاٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأيِب الز بَ 
 َلْيِه اأْلَْيِدي "،  َكثُ َرْت عَ 

 تَ َفرََّد بِِه َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ 
 والحديث حسن في الشواهدضعيف اده قق: إسن# قال المح

 

َق إِبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد اْلَورَّاُق، اَن َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف التَّارِيِخ، اَن أَبُو ِإْسَحاوَ   -  9178
أَ  اَن  َمْنُصوٍر،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  إِ اَن  ا بُو  ْبُن  ْسَحاَق  اَن مَحَّاُد  أَ لطَّاْلَقاِن   َلُه:  يُ َقاَل  َشْيٌخ  اَن  اْلَفرَّاُء،  ُموَسى  ْبِن  َمْسُروِر  َأُخو  بُو ُموَسى، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اْْلرَْيُ ِإىَل اْلب َْيِت الَّ  ْعُت َأيِب َُيَدُِّث، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُع ِمَن الشَّْفَرِة ِمْن َسنَاِم َشى َأْسرَ ي يُ غْ ذِ َسِعيٍد، َسَِ
 اْلَبِعرِي " 

 ([  3357(، و من حديث ابن عباس ) 3356نس )]أخرجه ابن ماجه من حديث ا # قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه.
 

ْبُن حُمَمَّ   -  9179 َعْبُد هللِا  أاََن   ، الس َلِمي  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ْبنِ َأْخرَباََن  ،  ِد  ا   َعِليٍّ حُمَمٍَّد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ْبُن  اَن  ِإْسَحاُق  اَن  ْلَمِديِِن ، 
يَ ْعِِن أَ  اْلُماَلِئي   بِْنِت طَْلَحَة، َعْن َعاِئَشَة، َعْن َرُسوِل هللاِ رَاَهَوْيِه، َأاَن  َيَساٍر، َعْن َعاِئَشَة  ْبِن  اَن َمْنَدٌل، َعْن ُعب َْيِد هللِا  نُ َعْيٍم،   اَب 

ُ عَ لَّى اصَ   َمْوُضوَعًة "،  ْلَماَلِئَكَة اَل تَ َزاُل ُتَصلِّي َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَمْت َمائَِدتُهُ َلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ اَّللَّ
 تَ َفرََّد بِِه بُ ْنَداُر ْبُن َعِليٍّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَ   -  9181 اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  أَبُ َأْخرَباََن  َبْكرٍ اَن  يُ   و  ْبُن  اَن َأمْحَُد  يُوُسَف، قَاَل: ذََكَر ُسْفيَاُن، َعِن   وُسَف،اْلَقطَّاُن،  اَن حُمَمَُّد ْبُن 
َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَنْ   احْلَجَّاجِ   ُ بَُدْيٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلَعاَلِء، َعْن  َأيِب  أُ ْبِن فُ َراِفَصَة، َعْن  هللِا لُْقَمةً   َأًخا يف ْطِعَم   

َق ِبِدْرَهٍم، َوأَلَْن أُْعِطَي َأًخا يف هللِا ِدْرَِهًا  َأَحب  ِإيَلَّ مِ  َق ِبَعَشَرِة َدرَاِهَم، َوأَلَْن أُْعِطَي َأًخا يف  ْن َأْن أََتَصدَّ َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن َأْن أََتَصدَّ
 َي َعِن الشَّْعِبِّ ِمْن قَ ْوِلهِ  رَقَ َبًة "، َويف َمْعنَاهُ رُوِ  َأْعِتقَ ْن َأنْ هللِا َعْشَرَة َدرَاِهَم َأَحب  ِإيَلَّ مِ 

 . حسن لكنه مرسل# قال المحقق: إسناده 
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اَن، اَن ِبْشُر ْبُن  ُسَلْيمَ يُع ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، اَن الرَّبِ   -  9183
، اَن رَُجٌل، ُمَراَبُط الث  غُوِر، قَاَل: أُْهِدَي لَِرُسوِل  آَدَم ْبِن َأيِب ِإاَيٍس اْْلَُراَساِن ، َعْن رَُجٍل، َعْن ِإبْ َراِهيَم بْ   َبْكٍر، َعنْ  ِن رَاِشٍد اْلَبْصِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَعَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن أََمَرَك هِبََذا؟ٌل فََأَجاَف اْلبَاَب، فَ َقاَل لَ َقاَم رَجُ اٌم، ف َ هللِا َصلَّى اَّللَّ اَل   هُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 جتُِْف اَباًب ُدوَن الطََّعاِم " 

 # قال المحقق: إسناده فيه مجهول. 
 

9186  -    ، ، اَن أَبُو َد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، اَن  بُو َأمحَْ َأاَن أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي  اْلَعبَّاُس ْبُن اْْلَِليِل ْبِن َجاِبٍر احْلِْمِصي 
ْواَبَن، أَنَّهُ  ، َعْن ث َ َعاِئذٍ   اَن َأيِب، َعْن َنْصِر ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأِخيِه حَمُْفوِظ ْبِن َعْلَقَمَة، َعِن اْبنِ   َنْصُر ْبُن ُخَزمْيََة ْبِن َعْلَقَمَة،َعْلَقَمَة  

َم َلهُ طََعاًما، فَ َقاَل الَجاَء ِإىَل النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقدَّ َفَك، فَِإنَّ الضَّْيَف  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعاِئَشَة: " َواِكِلي َضي ْ نَِّب  َصلَّى اَّللَّ
  نُ ُزوِل آيَِة احلَِْجاِب، َويف ِإْسنَاِدِه نَظَرٌ حَّ َفَكأَنَّهُ َكاَن َذِلَك قَ ْبلَ ا ِإْن صَ َوَهذَ  َيْسَتِحي َأْن َيَُْكَل َوْحَدهُ "،
 يف. # قال المحقق: إسناده ضع

 

ْبُن يَ ْعقُ   -  9187 ، قَااَل: اَن حُمَمَُّد  الرَّمْحَِن الس َلِمي  َوأَبُو َعْبِد  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  اأْلَ َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمٍَّد َصم ،  وَب  اْلَعبَّاُس  أاََن 
ِوي ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " َكاَن النَِّب  ِإَذا َأَكَل َمَع قَ ْوٍم َكاَن لد ورِي ، اَن ََيََْي ْبُن َمِعنٍي، اَن َعْبُد الرَّمْحَِن بَ يَّاٌع اْْلَرَ ا

  بِب َْغَداَد؟ َعبَّاُس: قُ ْلُت لَِيْحََي: اْبُن بَ يَّاٍع اْْلََرِوي  َهَذا، فَ َقاَل: َكانَ  هللِا يف رَِوايَِتِه، قَاَل الْ بُو َعْبدِ اَد أَ آِخَرُهْم َأْكاًل " زَ 
ُ َعَلْيِه َوسَ   اْلَقْوِم آِخُرُهْم "  " َساِقي لََّم:قُ ْلُت: َوَهَذا ُمْرَسٌل، َويف َهَذا اْلَمْعََن احْلَِديُث الثَّاِبُت َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ق: إسناده مرسل. # قال المحق
 

، اَن اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َأْخرَباََن أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد    -  9202 ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبَداَن الن َّْيَسابُوِري ، اَن ُمْسِلُم ْبُن َساملٍِ
َعَليْ : قَاَل رَ ، قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ُ لدَّاِر " يف ِإْسنَاِدهِ  ِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمَن الس نَِّة َأْن َتَشيَِّع الضَّْيَف ِإىَل اَبِب اُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َضْعفٌ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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 تْرِ عَلَى أَصْحَابِ الْقُرُوفِ بَابٌ فِي الس    التَّاسِعُ وَالسِّت ونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ 
 

َمةَ اْلَعْدُل، اَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل اْْلَُزاِعي ، اَن ِإْسَحاُق  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِعصْ   -  9206
ُد ْبُن َشرِيٍك، اَن حُمَمَُّد  ِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن ُعب َيْ ُد ْبُن ُمْسِلٍم، َوَأْخرَباََن عَ ي ، َأاَن اْلَولِ ْبُن ِإبْ َراِهيَم احْلَْنظَِلي  

، َعْن َعْبِد اْلَواِحِد   ُ    َأيِب ُهَريْ َرَة، يَ ْرِويِه َعنْ نْ ْبِن قَ ْيٍس، عَ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، اَن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  اَّللَُّ   ُمْؤِمٍن َسيَِّئةً َكاَن َخرْيًا ِمَّْن َأْحيَا َمْوُءوَدًة " َويف رَِوايَِة ِإْسَحاَق، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّىَعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َأْطَفأَ َعنْ 

َا َأْحيَا َمْوُءوَدًة " لََّم: " َمْن َسرَتَ َعَلى ُمْؤمِ سَ َعَلْيِه وَ   ٍن فَاِحَشًة َفَكَأَّنَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اْلَقاِضي، اَن أَبُو   بَ  ْبُن يَ ْعُقو َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، اَن يُوُسفُ  -  9207
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َسرَتَ  اَن أَبُو َمْعَشٍر، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعبْ الرَّبِيِع،   ِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َا َأْحيَا  َمْوُءوَدًة "  َعَلى َأِخيِه َعْورًَة َفَكَأَّنَّ
 قال المحقق: إسناده حسن. #

 

ٍد الصَّفَّاُر، اَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، اَن َعارٌِم أَبُو الن  ْعَماِن  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َيْ  -  9210
ْبُن َسَلَمةَ  ، اَن مَحَّاُد  الرَّمْحَنِ ال ، َعْن َأيِب  السَُّدوِسي  ْبَن َماِلٍك، أََتى رَجُ   ز َبرْيِ، َعْن َعْبِد  َأنَّ َماِعَز  َأيِب ُهَريْ َرَة،  اًل ْبِن َهضَّاٍض، َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، فَأََتى ْبَل َأْن يَ ْنِزَل ِفيَك اْلُقْرآنُ ق َ فََأْخرِبْهُ  يُ َقاَل َلُه: َهزَّاٌل، فَ َقاَل: ِإنَّ اأْلَِخَر َقْد َزََّن، فَ َقاَل َلُه: اْئِت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَُه، فََأعْ  َرَض َعْنهُ َأْربََع َمرَّاٍت، ُثَّ َأَمَر ِبَرجِِْه، فَ َلَجأَ ِإىَل َشَجَرٍة فَ ُقِتَل، فَ َقاَل رَُجٌل ِلَصاِحِبِه: َهَذا  النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

يُ ْقَتلُ   قَ ْتلٌ  َتِفٍخ، فَ َقاَل َْلُمَ اْلَكْلُب، َفَمرَّ َرُسوُل هللِا صَ   َكَما  ُمن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم َِبِيَفِة مِحَاٍر   ُ ا: " اْنََشا ِمْن َهَذا " فَ َقاَل: اَل لَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ت ََفٍخ؟ فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ُتَما ِمْن َأِخيُكَما أَْنَِتُ   يَم: " لَلَّذِ َنْسَتِطيُع، ِجيَفةُ مِحَاٍر ُمن ْ ، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه إِنَّهُ  َأَصب ْ

َغِمُس يف َأْنَاِر اجْلَنَّةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَْيََك اَي َهزَّاُل، َأاَل ُكْنَت َرمِحَْتُه، َوَْيََك  لَي َن ْ  زَّاُل، َأاَل اَي هَ  "، ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اُل، َأاَل ُكْنَت َرمِحَْتهُ " ْنَت َرمِحَْتُه، َوَْيََك اَي َهزَّ كُ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

، َأاَن أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزي ، اَن َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب َأْخربََ   -  9211 ُمَعاِويََة،   وْيٍد، اَن أَبُ  ُعب َ اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن َأَشاَد َعَلى ُمْسِلٍم  ِن َمْيُموٍن، َعْن ُموَسى ْبِن ِمْسِكنٍي، َعْن َأيِب َذرٍّ، َعِن النَِّبِّ  َعْن َعْبِد هللِا بْ  َصلَّى اَّللَّ

 ْوَم اْلِقيَاَمِة "،  ي َ  ا يف احْلَقِّ َعْورًَة َيِشيُنهُ هِبَا ِبَغرْيِ َحقٍّ َشانَهُ هللاُ هبَِ 
َه ِبهِ  قَاَل أَبُو  ، َوَشهََّرهُ اِبْلَقِبيِح " ُعب َْيٍد: " قَ ْولُُه: َأَشاَد يَ ْعِِن: رََفَع ِذْكَرهُ هِبَا، َونَ وَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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 ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّاُز، اَن حُمَمَُّد ْبُن اجْلُن َْيِد  زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، اَن َأمْحَدُ نِ أَبُو َسْهِل بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأاَن    -  9213
ٍم، َعْن مَحَْزةَ احْلَجَّاُم، اَن   ْبُن َسالَّ ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: َخطَب َنَا َرُسوُل هللاِ   ُمْصَعُب  اْلرَبَاِء  ِإْسَحاَق، َعِن  َأيِب  ِت، َعْن    َصلَّى اَّللَُّ الزَّايَّ

َمْعَشَر،  َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َأَسَْ  اَي  يُ نَاِدي أبَِْعَلى َصْوتِِه: "  اْْلِْدِر  اْلَعَواِتَق يف  اإْلِميَاُن ِإىَل قَ ْلِبِه، اَل َع  ََيُْلِص  َومَلْ  بِِلَسانِِه،  َمْن آَمَن 
َعْورَاَِتِمْ  تَ تَِّبُعوا  اْلُمْسِلِمنَي، َواَل  مَ تَ ْغتَابُوا  فَِإنَّهُ  اْلُمسْ   نْ   َأِخيِه  َعْورََة  َبُع  يَ ْفَضْحهُ يَ ت ْ َعْورَتَهُ  تَ ت ََّبَع هللاُ  َوَمْن  َعْورَتَُه،  تَ ت َبََّع هللاُ   يف  ِلِم 

 َجْوِف بَ ْيِتِه " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اْلمُ   -  9217 أَبُو طَاِهٍر  أاََن  الر وْذاَبِري ،  أَبُو َعِليٍّ  أاَبذِ َأْخرَباََنهُ  اَن ُعْثَماُن ْبنُ ي  َحمَّْد  َأنَّ َسِعيٍد الدَّ   ،  اَنِفٍع،  ْبُن  ، اَن الرَّبِيُع  ارِِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن أَْلَقى ِجْلبَااًب فَ َوارَِد ْبَن اجْلَرَّاِح َحدَّ  َبَة لَهُ  اَل  ثَ ُهْم، َعْن َأيِب َسْعٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ "   ".َغي ْ

 ا احْلَِديُث الَِّذي " ِق اْلُمْعِلِن ِبِفْسِقِه، َويف ِإْسنَاِدِه َضْعٌف َوهللاُ َأْعَلُم، َوَأمَّ فَ َهَذا ِإْن َصحَّ يف اْلَفاسِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

بَ   -  9218 أَبُو  َماُم  اإْلِ احْلَاِفُظ، اَن  أَبُو َعْبِد هللِا  َأمْحَُد  َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق يف آَخرِيَن،بْ ْكٍر  احْلَْضَرِمي ، اَن  اَن حمَُ   ُن  ْبُن َعْبِد هللِا  مَُّد 
ْبُن ََيََْي، اَن الْ  َنَة، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ النَّ ُجْعَدْيهُ  ْبُن ِبْشٍر، اَن ُسْفيَاُن َوُهَو اْبُن ُعي َي ْ   َصلَّى اَّللَُّ ِبَّ َعاَلءُ 

  لِْلَفاِسِق ِغيَبٌة "، َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيسَ 
 رْيُ َصِحيٍح َواَل ُمْعَتِمٍد َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي " فَ َقْد قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: " َهَذا َحِديٌث غَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ارُوُد َأمْحَُد ْبُن خَمَْلٍد الصَّْيَداَلِن ، اَن اجلَْ   ْعُقوَب، اَن أَبُو ُشَجاعٍ بُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن ي َ أَ اِفُظ، اَن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  9219
َعَلْيِه وَ   ُ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْبِن َحِكيٍم، َعْن  يَزِيَد، َعْن هَبِْز  َعْوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر، رْ َسلََّم: " أَت ُ ْبُن 

 ُكُروهُ ِِبَا ِفيِه َكْي يَ ْعرِفَهُ النَّاُس َوََيَْذرَهُ النَّاُس "،  اْذ 
ا َأرَاَد ِبِه فَاِجًرا  َّنََّ ْن َصحَّ فَإِ َو إِ َهَذا َحِديٌث يُ َعد  يف ِإف َْراِد اجْلَارُوِد ْبِن يَزِيَد، َعْن هَبٍْز، َوَقْد رُِوَي َعْن َغرْيِِه َولَْيَس ِبَشْيٍء، َوهُ ف َ   "

يف َأَمانٍَة فَ ُيْحتَاُج ِإىَل بَ يَاِن َحاِلِه لَِئالَّ يَ َقَع ااِلْعِتَماُد َعَلْيِه، َواِبهلِل الت َّْوِفيُق  ا ِبُفُجورِِه، َأْو فَاِجًرا َيَِْت ِبَشَهاَدٍة، َأْو يُ ْعَتَمُد َعَلْيِه  ُمْعِلنً 
 "، َوَقدْ 

 جدا. ه حقق: إسناده وا# قال الم
 

أَبُو مَ   -  9220 اإْلِ َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أاََن  اِمغَاِن ،  الدَّ ْبُن َعِليٍّ  َأمْحَُد  ْبِن مَحَّاٍد ْنُصوٍر  َأمْحََد  ْبُن  اْلَقاِسِم مَحَّاُد  أَبُو  اَن   ، َْسَاِعيِلي 
جْلَارُوُد ْبُن يَزِيَد، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة، ُن ُمْصَعٍب اْلَمْرَوِزي ، اَن ابْ   ِن َأمْحَدُ اْلَمْرَوزِي  قَاِضي ُجْرَجاَن، اَن أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَتُ ْرَعْوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر، اذْكُ َعْن أَبِ  ْي يَ ْعرَِفهُ النَّاُس  كَ  ِِبَا ِفيِه  ُروهُ يِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  ،" 

 َأَحٌد َغرْيَُك؟ قَاَل: َعَرْفَت قَ ْوَل احْلََسِن، قُ ْلُت: َوَما قَ ْوُل احْلََسنِ  بُو َعْبِد الرَّمْحَِن: فَ ُقْلُت لِْلَجارُوِد: مَلْ يَ ْرِو َهَذا احْلَِديثَ قَاَل أَ 



701 

 

 # قال المحقق: إسناده واه جدا. 
 

 هِ سِ رِهِ عَلَى نَفْ فَصْلٌ فِي سَتْ 
 

َماُن ْبُن َسِعيٍد، اَن اْلَقْعَنِب ، ِفيَما قَ َرأَ َعَلى َماِلٍك، رايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أاََن أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي ، اَن ُعثْ َأْخرَباََن أَبُو زَكَ   -  9226
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر احْلَِديَث يف َجْلِدِه، ُثَّ   َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى  ِسِه اِبلّزانَ َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َأنَّ رَُجاًل اْعرَتََف َعَلى نَ فْ  اَّللَّ

ئًا فَ ْلقَاَل:   ت َُهوا َعْن ُحُدوِد هللِا، َفَمْن َأَصاَب ِمْن َهِذِه اْلَقاُذورَِة َشي ْ ، فَِإنَّهُ َمْن هللاِ   رِتْ ِبِسرْتِ َيْستَ " أَي  َها النَّاُس، َما آَن َلُكْم َأْن تَ ن ْ
 َصْفَحَتهُ نُِقْم َعَلْيِه ِكتَاَب هللِا َعزَّ َوَجلَّ " يُ ْبِد لَنَا 

 ه رجاله ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناد
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 ة  هِ الن فْسُ مِنْ لَذَّة  وَشَهْوَ إِلَيْ تَنْزِعُ    بَابٌ فِي الص بْرِ عَلَى الْمَصَائِبِ، وَعَم ا  الس بْعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ 

 

احلَْ   -  9238 أَبُو  َأاَن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  َثِِن  َأْخرَباََن  ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ َعْبُد هللِا  اَن  َسِعيٍد،  ْبُن  ُعْثَماُن  اَن   ، َسِن الطََّرائِِفي 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْْلَْوِف َواجْلُوِع{ ]البقرة: ْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف يِب طَ يِّ ْبِن أَ ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعلِ  [ 155قَ ْوِلِه: }َولَن َب ْ

ِفي تَِليِهْم  ُمب ْ َوأَنَّهُ  َباَلٍء  َداُر  نْ يَا  الد  َأنَّ  اْلُمْؤِمِننَي  ُسْبَحانَهُ  هللاُ  َأْخرَبَ   " قَاَل:  َهَذا،  َوَأمَ َوََنِْو  فَ قَ َرُهمْ َها،   ،" َوَبشََّرُهْم  اِبلصَّرْبِ  اَل:  
ِر الصَّاِبرِيَن{ ]البقرة:  ُهُم اْلبَْأَساءُ [، " ُثَّ َأْخرَبَُهْم أَنَّهُ  155}َوَبشِّ َهَكَذا فَ َعَل أِبَْنِبيائِِه َوَصْفَوتِِه يُطَيُِّب نُ ُفوَسُهْم "، فَ َقاَل: }َمسَّت ْ

ُهْم " ُر، َوالضَّرَّاُء: فَالس ْقُم، َوزُْلزِلُوا: اِبْلِفَِتِ َوَأَذى النَّاِس إِ " َوَأمَّا اْلبَْأَساُء: فَاْلَفقْ [، 214]البقرة:   َوالضَّرَّاءُ َوزُْلزِلُوا{  ايَّ
 # قال المحقق: إسناده منقطع.

 

اَن    -  9239 النَّْضَرِوي ،  َمْنُصوٍر  أَبُو  اَن  قَ تَاَدَة،  ْبِن  َنْصِر  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  جنَْ َأمْحَُد  َمْنُصورٍ ُن  ْبُن  َسِعيُد  اَن  َعْن َدَة،  ُسْفيَاُن،  اَن   ،
طَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: " نِْعَم اْلِعْداَلِن َونِْعَم اْلِعاَلَوةُ " }أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َمْنُصوٍر، َعْن َُمَاِهٍد، قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْ 

 [ 157ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ ]البقرة:   لَِئكَ ٍة َوأُو َرهبِِّْم َوَرمحَْ 
 ([ 1302اري معلقا قبل الحديث رقم ). ]رواه اإلمام البخفيه شيخ المؤلف ال يعرف وفيه انقطاع# قال المحقق: إسناده 

 

 َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويَةَ  ْبُن َسِعيٍد، اَن َعْبُد هللِا ْبنُ َماُن  ، اَن ُعثْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأاَن أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفي    -  9240
ُهْم ُمِصيَبٌة قَالُوا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن{ ]البقر ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة،   ة:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }ِإَذا َأَصابَ ت ْ

ُمِصيَبِة َكَتَب هللاُ َلهُ َثاَلَث ِخَصاٍل  اْلُمْؤِمَن ِإَذا َسلََّم أِلَْمِر هللِا َورََجَع َواْسرَتَْجَع ِعْنَد الْ آْليَِة، قَاَل: َأْخرَبَ هللاُ َأنَّ ِخِر ا[ ِإىَل آ156
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ وُل هللاِ قَاَل َرسُ ِمَن اْْلرَْيِ: الصَّاَلَة ِمَن هللِا، َوالرَّمْحََة، َوحَتِْقيَق َسِبيِل اْْلَُدى، وَ  َم:" َمِن اْسرَتَْجَع ِعْنَد اْلُمِصيَبِة  َصلَّى اَّللَّ

 َسَن ُعْقبَاُه، َوَجَعَل َلهُ َخَلًفا َصاحِلًا يَ ْرَضاُه" َجرَبَ هللاُ َمْعِصي ََتُه، َوَأحْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احلَْ   -  9244 َعْبِد هللِا  أَبُو  وَ َأْخرَباََن  أَبُوحُمَمَّ اِفُظ،  اَن  قَااَل:  ُموَسى،  ْبُن  ْبُن   ُد  َأَسُد  اَن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  اَن  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس 
َأاَب ُهَريْ َرَة َُيَدُِّث، قَ مُ  َع  أَنَّهُ َسَِ أَبِيِه،  َبِشرٍي، اَن ََيََْي ْبُن ُعب َْيِد هللِا، َعْن  َعَلْيِه  وُل هللاِ قَاَل َرسُ اَل:  وَسى، اَن ُهَشْيُم ْبُن   ُ  َصلَّى اَّللَّ

 َمَصاِئِب "، ََتبَ َعهُ َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َوَغرْيُُه، َعْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيِد هللاِ َم: " ِإَذا انْ َقطََع ِشْسُع َأَحدُِكْم فَ ْلَيْسرَتِْجْع، فَِإنَّهُ ِمَن الْ َوَسلَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ٍم اجْلَُمِحي ، َعْن اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن اْلُمَفضَُّل ْبُن َعْمرٍو، اَن َعْبُد الرَّمحَْ ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،   َعلِ َأْخرَبانَ   -  9246 ِن ْبُن َسالَّ
ِه فَاِطَمَة بِْنتِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َصلَّ   النَِّبَّ احْلَُسنْيِ، َعْن أَبِيَها، َأنَّ    ِهَشاِم ْبِن اْلِمْقَداِم، َعْن أُمِّ : " َمْن َأَصابَ ْتهُ ُمِصيَبٌة فَ َقاَل ى اَّللَّ

 انَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن، َحدََّد هللاُ َلهُ َأْجَرَها ِمْثَل َما َكاَن َلهُ يَ ْوَم ِإَصابَِتِه "،  ِإَذا ذََكَرَها: ِإانَّ َّللَِِّ َوإِ 
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ِبِه ِهَشاٌم، َرَوى   أَي  اَعةٌ َعْنهُ جََ تَ َفرََّد  َأيِب  ْبُن  َسِعيُد  َوَرَواهُ  َأيِب ،  ْبِن  ، َعْن ِهَشاِم  الث ََّقِفيِّ ْبِن حُمَمٍَّد  ِإبْ َراِهيَم   ِهَشاٍم، َعْن وَب، َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِقيَل ِفيِه: َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم الث َّ  ،  َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ اِئَشَة، َعِن َشاِم ْبِن َأيِب ِهَشاٍم، َعْن عَ َعْن هِ َقِفيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث َْلُه. قَاَل ا   ْلُبَخاِري : ِهَشاٌم ُهَو اْبُن اْلِمْقَداِم مَلْ َيِصحَّ َحِديثُهُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َثُم ْبُن جَِيٍل، انَ  َسنْيِ اْلَقطَّاُن، انَ  أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احلُْ ، َأانَ اْلَفِقيهُ  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهرٍ  - 9253  َصاِلٌح اْلُمّرُِي، أَبُو اأْلَْزَهِر، اَن اْْلَي ْ
صَ  النَِّبَّ  َأنَّ  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن   ، الن َّْهِديِّ ُعْثَماَن  َأيِب  َعْن   ، الت َّْيِميِّ ُسَلْيَماَن  اَّللَُّ َعْن  عَ لَّى  محَْ   َعَلى  َوَقَف  َوَسلََّم  َعْبِد  َلْيِه  ْبِن  َزَة 

يَ ْنظُْر ِإىَل َشْيٍء َقط  َكاَن أَْوَجَع لَِقْلِبِه ِمْنُه، فَ َنظََر ِإلَْيِه َقْد ُمثَِّل ِبِه، فَ َقاَل: " َرمْحَةُ هللِا اْلُمطَِّلِب ِحنَي اْسُتْشِهَد، فَ َنظََر ِإىَل َشْيٍء مَلْ 
فَِإنَّ َعَليْ  فَ عَّاَك كُ َك،  ِإالَّ  َعِلْمُتَك  َما  َلَسرَّ ْنُت  بَ ْعَدَك  َمْن  ُحْزُن  َولَْواَل  لِلرَِّحِم،  َوُصواًل  لِْلَخرْيَاِت  ِمْن  اًل  حُتَْشَر  َأَدَعَك َحّتَّ  َأْن  ِن 

ُهْم َمَكاَنكَ  ، أََما َوهللِا َعَلى َذِلَك أَلَُمثَِّلنَّ ِبَسْبِعنَي ِمن ْ ُ َعَلْيِه  َل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم  فَ ن َزَ   ". قَاَل:  أَف َْواٍه َشّتَّ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ِِبََواتِي َواِقٌف  َوُهَو  َخرْيٌ َوَسلََّم  َْلَُو  َصرَبْتُْ  َولَِئْن  ِبِه  ُتْم  ُعوِقب ْ َما  ِِبِْثِل  فَ َعاِقُبوا  ُتْم  َعاقَ ب ْ }َوِإْن  اآْليَِة:  النَّْحِل  ُسورَِة  لِل َم  {  صَّابِرِينَ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكفََّر َعْن مَيِيِنِه، َوأَْمَسَك َعمَّا [، َفَصرَبَ النَِّب  َصلَّ 126نحل: ]ال  َأرَادَ ى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبِن ُدَحْيٍم، اَن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ  و َجْعَفرٍ  أَبُ فَِة، أانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َحِشيٍش اْلُمْقرُِئ اِبْلُكو  - 9255
َأيِب ِحْكَمةَ  ْبِن  ُنَصرْيِ  ْبِن  ْبِن زَيْ   َأمْحََد  َمْعَمٍر، َعْن حُمَمَِّد  اْلُمبَاَرِك، َعْن  اْبُن  اَن  احْلِمَّاِن ،  احْلَِميِد  ْبُن َعْبِد  َعْن   ٍد،النَِّماُر، اَن ََيََْي 

بْ يُوسُ  قَالَ َف  َساَلٍم،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  نَ َزَل أبَِْهِلِه شِ ِن  ِإَذا  َسِلَم  َعَلْيِه  النَِّب  َصلَّى هللا  }َوْأُمْر  : " َكاَن  قَ َرَأ:  اِبلصَّاَلِة، ُثَّ  أََمَرُهْم  دٌَّة 
َها{ ]طه:    [ " 132َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصطرَِبْ َعَلي ْ

 ده ضعيف. # قال المحقق: إسنا
 

ا  -  9257 هللِا  َعْبِد  أَبُو  هبَِ َأْخرَباََن  التَّمَّاُر،  قُ ْرقُوٍب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   َأْخرَبَِن  أَبُو حْلَاِفُظ،  اَن  احْلَُسنْيِ،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  اَن  ْمَداَن، 
، َأْخرَبَِن َعطَاءُ ْبُن يَزِ   َأْخرَبَُه، َأنَّ اَنًسا ِمَن اأْلَْنَصاِر َسأَلُوا َرُسوَل  ، َأنَّ َأاَب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ ْيِثي  يَد اللَّ اْلَيَماِن، َأاَن ُشَعْيٌب، َعِن الز ْهِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْعطَاُهْم، َومَلْ َيْسأَْلهُ َأَحٌد ِإالَّ َأْعطَاهُ َحّتَّ نَ َفَذ َما ِعْنَدُه، فَ َقاَل َْلُمْ هللِا َصلَّى ا َشْيٍء بَِيِدِه: " َما   ُكلَّ    أَنْ َفقَ ِحنيَ   َّللَّ
يُِعفَّ َيُكوُن عِ  َمْن َيْسَتِعف   َعْنُكْم، َوإِنَّهُ  َأدَِّخُرهُ  ِمْن َخرْيٍ اَل  تُ ْعطَْوا ْنِدي  َومَلْ  ْهُ هللاُ  ُيَصربِّ َيْصرِبْ  َوَمْن  يُ ْغِنِه هللاُ،  َيْست َْغِن  َوَمْن  هُ هللاُ، 

 لصَّرْبِ " َعطَاًء َخرْيًا َوَأْوَسَع ِمَن ا 
 صحيحأعرفه والحديث فيه شيخ الحاكم لم المحقق: إسناده  # قال

 

ارِِمي ، اَن    َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّدِ   -  9260 ْبِن ِإبْ َراِهيَم الصَّْيَداَلِن ، أاََن أَبُو احْلََسِن الطَّرَائِِفي ، اَن ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
َبَة، اَن ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ   َأيِب   ْكِر ْبنُ أَبُو بَ  ، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل ، َعْن زَائَِدَة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ َشي ْ

 هللِا، َأي  اأْلَْعَماِل أَْفَضُل، قَاَل: " الصَّرْبُ َوالسََّماَحةُ " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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الر وْذاَبرِ َأْخربََ وَ   -  9261 أَبُو َعِليٍّ  ُأَساَمةَ اَن  أَبُو  اَن  اْلَعْسَكِري ،  ْبُن حَمُْمَوْيِه  َبْكِر  أَبُو  َأاَن  احْلََلِب ، اَن َعْبُد  ي ،  ْبُن حُمَمٍَّد   َعْبُد هللِا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعِن اإْلِميَاِن، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبَّ صَ   بِيِه،، َعْن أَ الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا، اَن يُوُسُف ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  لَّى اَّللَّ

 َوالسََّماَحةُ " قَاَل: " الصَّرْبُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

كََّة، اَن أَبُو ََيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهي  ِبَِ مَّ  ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، َأاَن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ  - 9262
، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: بَ ي ْ اَن يُوُسُف ْبُن َكاِمٍل، انَ  ، اَن َعْبُد هللِا ْبُن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ اللَّْيِثي  ُسوِل  َد رَ َأاَن ِعنْ   َنَما ُسَوْيٌد أَبُو َحاتٍِ

ُ َعَلْيهِ  ؟ قَاَل: " الصَّرْبُ َوالسََّماَحةُ "، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا،   َوَسلََّم ِإْذ َجاَءهُ رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما اإْلِميَانُ هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْلُمْسِلُمونَ  َمْن َسِلَم  اإْلِْساَلِم أَْفَضُل؟ قَاَل: "  َمْن  َوَيِدِه "، قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِ   انِهِ  ِمْن ِلسَ فََأي   أَْفَضُل؟ قَاَل: "  ، فََأي  اْلِْْجَرِة 

"، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا،َهَجَر الس وَء "، قَاَل: ايَ  َوُعِقَر َجَواُدهُ  أُْهرِيَق َدُمهُ  َمْن  أَْفَضُل؟ قَاَل: "  اجْلَِهاِد  ي  فَأَ    َرُسوَل هللِا، فََأي  
اْلُقنُوِت " َوَرَواهُ أَْيًضا أَبُو بَْدٍر  "، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، فََأي  الصَّاَلِة أَْفَضُل؟ قَاَل: " طُوُل  أَْفَضُل؟ قَاَل: " َجْهُد اْلُمِقلِّ قَِة  الصَّدَ 

  َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل ى اَّللَُّ  َصلَّ احْلََلِب ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ 
 قال المحقق: إسناده حسن. #

 

َداَن، َأاَن اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُخْرزَاَد، اَن ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، اَن َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ  -  9263
بْ  ُمَعاوِ حُمَمَُّد  احْلَارِ يََة،  ُن  َْلِيَعَة، َعِن  اْبُن  بْ اَن  راََبٍح، َعْن ُجنَاَدَة  ْبِن  احْلَْضَرِمي ، َعْن َعِليِّ  يَزِيَد  ْبِن  ْبِن ِث  أَُميََّة، َعْن ُعبَاَدَة  َأيِب  ِن 

ْن َذِلَك. قَاَل: "  اَحةُ "، قَاَل: أُرِيُد أَْفَضَل مِ لسَّمَ رْبُ َوا الصَّاِمِت، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا، َأي  اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ قَاَل: " الصَّ 
 اَل تَ تَِّهِم هللاَ يف َشْيٍء ِمْن َقَضائِِه " 

 ضعيف والحديث صحيح في التوابع لمحقق: إسناده # قال ا
 

قَااَل: اَن ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم،    َواْبُن َأيِب ِقَماشٍ    َْتْتَاٌم،ُر، انَ الصَّفَّا  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   -  9264
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اإْلِميَاُن نِ اَن اْلَعاَلءُ ْبُن َخاِلٍد اْلُقرَ  ، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ِن: ِنْصفٌ ْصَفاِشي ، اَن يَزِيُد الرَّقَاِشي 

 لصَّرْبِ، َوِنْصٌف يف الش ْكِر " يف ا
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ   -  9265 مَِّد  احْلَُسنْيِ ْبِن َمْنُصوٍر، أاََن َجْعَفُر ْبُن حمَُ  حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ الس َلِمي ، أاََن حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبنِ   َحدَّ
ُل، اَن يَ ْعُقوُب ُسَليْ  ْبنِ  ، َعْن ُسْفيَاَن الَماَن اْْلَالَّ ، َعْن زُبَ ْيٍد، َعْن َأيِب َوائٍِل، َعْن َعْبِد ْبُن مُحَْيٍد، اَن حُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد اْلَمْخُزوِمي  ث َّْوِريِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   اُن ُكل هُ "  اإْلِميَاِن، َواْلَيِقنُي اإْلِميَ  ِنْصفُ الصَّرْبُ هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
، َواْلَمْحفُ   وُظ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ِمْن قَ ْوِلِه َغرْيُ َمْرفُوٍع َكَما " " تَ َفرََّد ِبِه يَ ْعُقوُب، َعِن اْلَمْخُزوِميِّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 



705 

 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ  أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، َراَن،ْبُن ُبشْ  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  - 9268 نْ يَا، َحدَّ ، َأاَن يَزِيُد اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ وَل هللاِ َأنَّ َرسُ   ْبُن َهارُوَن، أاََن َشرِيُك ْبُن اْْلَطَّاِب اْلَعْنرَبِي ، َعِن اْلُمِغريَِة َأيِب حُمَمٍَّد، َعِن احْلََسِن، َم قَاَل: "   َصلَّى اَّللَّ

َها ابِ  نْ يَا، َواْخُرْج ِمن ْ  لصَّرْبِ، َوْلرَيُدََّك َعِن النَّاِس َما تَ َعَلُم ِمْن نَ ْفِسَك " أْدِخْل نَ ْفَسَك يف ُِهُوِم الد 
 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 

 

، قَ تَاَدةَ ِر ْبِن ق َ َأْخرَباََن أَبُو َنصْ   -  9269 ، اَن َيَْ ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي  ََي ْبُن ََيََْي،  ااَل: َأاَن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
، َعْن ِصَلَة ْبِن زَُفٍر، َعْن ُحَذيْ َفَة، قَاَل: " تَ ُعوُدوا اْلَباَلءُ َمَع   نَّهُ يُوِشُك َأْن يَ ْنِزَل ِبُكمُ ، فَإِ الصَّرْبَ  اَن ُهَشْيٌم، َعْن َُمَاِلٍد، َعِن الشَّْعِبِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " أَنَّهُ اَل ُيِصيُبُكْم َأَشد  ِمَّا َأَصابَ نَا َوََنُْن   َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبُن    ِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأمْحََد الزَّاِهُد، اَن ُعب َْيدُ ْبُن ُموَسى، قَااَل: اَن أَبُو َعبْ مَُّد ُظ، َوحمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ  - 9271
َبْكِر  ْبِد هللِا الصَّفَّاُر، اَن أَبُوْبُن عَ حُمَمَُّد  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، يف َمْوِضٍع آَخَر، اَن أَبُو َعْبِد هللِا    احْلََسِن اْلَغزَّاُل احْلَاِفُظ، ح

ٍم، َوُعب َْيٌد اْلَغزَّاُل، قَااَل: اَن ِإَْسَاِعيُل ْبنُ  ، اَن ُفَضْيُل ْبُن َمْرزُوٍق، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب،  ْبُن َسالَّ َعْمرٍو اْلَبَجِلي 
َنهُ َوَبنْيَ َشْهَوتِِه يف اآْلِخرَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ ى اَّللَُّ هللِا َصلَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل   نْ يَا ِحيَل بَ ي ْ َنهُ ِإىَل  َضى َنَْمَتهُ يف الد  ِة، َوَمْن َمدَّ َعي ْ

 "    هللاُ اْلِفْرَدْوَس َحْيُث َشاءَ َكَنهُ ِديِد َأسْ زِيَنِة اْلُمرْتَِفنَي َكاَن َمِهينًا يف َمَلُكوِت السََّماِء، َوَمْن َصرَبَ َعَلى اْلُقوِت الشَّ 
 تَ َفرََّد بِِه ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْمرٍو اْلَبَجِلي  

 ده ضعيف. # قال المحقق: إسنا
 

، ْهٍب، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ ْبُن وَ اَن، اَن ا َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم ، اَن الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيمَ   -  9273
اْلَكَفاَف َوَصرَبَ  َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعْن َأيِب احْلَُوْيِرِث، َأنَّ َرُسوَل   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " طُوََب ِلَمْن َرزََقهُ هللاُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه " 
 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

َعْبِد هللِا    -  9274 أَبُو  َصاَأْخرَباََن  الزَّاِهُد  اْلَواِحِد  َعْبِد  ْبُن  حُمَمَُّد  ُعَمَر  أَبُو  اَن  اَن  احْلَاِفُظ،  َسْهٍل،  ْبُن  ُموَسى  اَن  ثَ ْعَلٍب،  ِحُب 
َبَة، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َحدََّثِِن أَبُو اْلَعاَلِء بْ  خِّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َي ْ َثِِن َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيمٍ  رِي،ُن الشِّ ، قَاَل: َواَل َأْحِسبُهُ ِإالَّ َوَقْد رََأى  َحدَّ

تَِلي َعْبَدهُ ِِبَا َأْعطَاُه، َفَمْن َرِضَي ِبَِ َنِبَّ هللِا َعَلْيِه السَّاَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ يَ ب ْ  اَبَرَك   َلهُ َقَسَم هللاُ ا  ُم، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َوَمْن مَلْ يَ ْرَض مَلْ يُ بَاِرْك َلهُ ِفيِه "  َلهُ ِفيِه َوَوسََّعُه، 

َماُم َأمْحَُد: " َأمْحََر ابِ   قَاَل اإْلِ َتْصِحيًفا َوََيِْسُبهُ  اِل، وََكاَن يَ ت ََوِهَُّهُ  ْحِسبُهُ اَن أَ اِء، َوأَ لرَّ َكاَن يف ِكتَاِب احْلَاِكِم َأيِب َعْبِد هللِا َأمْحَُد اِبلدَّ
اْبُن َمْنَدٍه يف الصََّحابَِة " َوَقدْ َأمْحََد ْبَن ُمَعاِويَةَ   َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن يُوُنَس، قَاَل: َعْن رَُجٍل ِمْن َبِِن   ْبِن ُسَلْيٍم اِبلرَّاِء. ذََكَرهُ 

ُ عَ  ُكوَن َذِلَك َعْن َأَحِد َبِِن ُسَلْيٍم فَ َوَقَع يف ِكتَاِب َشْيِخنَا  : َفذََكَرُه، فَ ُيْحَتَمُل َأْن يَ لَّمَ َلْيِه َوسَ ُسَلْيٍم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 دُ َأمحَْ 
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ْهُب ْبُن َجرِيٍر، اَن ُشْعَبُة،  بْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، اَن وَ اَن إِ   يَ ْعُقوَب،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن    -  9275
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَد رَُجاًل َفَسَأَل َعْنُه، َفَجاَء، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا،  َعِن اأْلَْزَرِق ْبِن قَ ْيٍس، َعْن َعْسَعسٍ  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:آِتَ َهَذا اجْلََبَل فََأْخُلَو فِ َأْن     َأرَْدتُ ِإّنِ  " َلَصرْبُ َأَحدُِكْم َساَعًة َعَلى َما َيْكَرهُ   يِه َوأَتَ َعبََّد. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْزَرِق ْبِن قَ ْيٍس، َعْن َعْسَعٍس، َعْن   مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن اأْلَ َرَواهُ َنًة " وَ يف بَ ْعِض َمَواِطِن اإْلِْساَلِم َخرْيٌ ِمْن ِعبَاَدتِِه َخالِيًا َأْربَِعنَي سَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: " ِستِّنَي َسَنًة " َأيِب َحاِضٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّ   ى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

اُر، اَن اْبُن َأيِب ِقَماٍش، َعْن َعْسَعِس ْبِن َساَلَمَة، قَاَل: ُكنَّا اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّ اَن، أَ ِن َعْبدَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد بْ   -  9276
َأنَّ لَنَا يف َهَذا اجْلَبَّ  َوِدْدُت  اْلَقْوِم:  اأْلََسِدي ، فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن  َوَمَعنَا أَبُو َحاِضٍر  اجْلَبَّانَِة  َما  ِه ِمنَ َقْصٌر ِفياِن  يف   الطََّعاِم َواللِّبَاِس 

ِإنَّ رَ َيكْ  أَبُو َحاِضٍر:  َأْصَحاِبِه، َفَسَأَل َعْنُه، ِفينَا َحّتَّ اْلَمْوِت، َأْخرَباََن رَُجٌل، فَ َقاَل  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَد بَ ْعَض   ُ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َرُسوَل ِه فَأََتى ِبِه فَ َقاَل: " َما مَحََلَك َعَلى َما َصن ََعَت؟ " فَ َقاَل: اَي  َراِن يَ ت ََعبَُّد، فَ ب ََعَث ِإلَيْ اْلُقفْ ِض َهِذِه  َفِقيَل: ِإنَّهُ َقْد تَ َفرََّد يف بَ عْ 

. قَاَل: فَ نَاَدى   ِبِعبَاَدِة َريبِّ َأْخُلَو  َأَجِلي، فََأْحب َْبُت َأْن  َوقَ ُرَب  ، َوَرقَّ َعْظِمي،  َعَلْيِه َوَسلََّم  صَ َرُسوُل هللاِ هللِا، َكرِبَْت ِسِنِّ  ُ لَّى اَّللَّ
ى ِبِه ِفينَا: " َأاَل ِإنَّ َمْوِطنًا ِمْن َمَواِطِن اْلُمْسِلِمنَي أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة الرَُّجِل النَّاَس َأْمرًا اَندَ   ْعَلى َصْوتِِه، وََكاَن ِإَذا َأرَاَد َأْن يُ َعلِّمَ أبَِ 

 هِبَا َثاَلَثً  اَنَدىقَاَْلَا  َوْحَدهُ ِستِّنَي َسَنًة "
 ده صحيح. # قال المحقق: إسنا

اَن   ،اَن يَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ  ،اَن ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِري   ،ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبرٍ اَن حُمَمَّ  ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 9289
إِ  ْبُن  بْ َحدَّثَ   ،ْسَحاقَ حُمَمَُّد  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  احْلَاِرثِ ِِن حُمَمَُّد  لَِبيدٍ   ،ِن  ْبِن  ْبِن َعْبِد هللِا    ،َعْن حُمَمَِّد  ْعُت َرُسوَل هللِا  َعْن َجاِبِر  قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َماَت لَهُ َثاَلثٌَة ِمَن اْلَوَلِد فَاْحَتَسب َُهمْ  َواثْ نَاِن؟ قَاَل:   ،َة " قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ جْلَنَّ  َدَخَل اَصلَّى اَّللَّ
 ِد هللِا: " َوهللِا ِإّنِ أَلَرَاُكْم َلْو قُ ْلُتْم: َواِحًدا قَاَل: َواِحٌد ". قَاَل: " َأاَن َوهللِا َأُظن  َذِلَك " " َواثْ نَاِن " فَ َقاَل حَمُْموٌد جِلَابِِر ْبِن َعبْ 

 .ده حسنمحقق: إسنا# قال ال
اَن حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيِد   ،أَبُو َعْمرو ْبُن السَّمَّاكِ   : انَ قَااَل   ،َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ   ،نْيِ ْبُن ُبْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ   -  9292

قَاَل: َلِقيُت َأاَب    ،ْن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِويَةَ عَ   ،َعِن احْلََسنِ   ،اْبَن َحسَّانٍ   ْعِِن ِهَشاٌم ي َ   انَ   ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َبْكٍر السَّْهِمي    ،هللِا اْلُمنَاِدي
 ، ؟ َماُلكَ رٍّ: َما  َما َماُلَك؟ قَاَل يل: َعَمِلي. قَاَل: قُ ْلُت: اَي َأاَب ذَ   ،فَ ُقْلُت: اَي َأاَب َذرٍّ   ،َأْو َيُسوقُهُ يف ُعُنِقِه قُ ْربَةً   ،َلهُ َذرٍّ يَ ُقوُد مَحَاًل  

َمرَّ  َثاَلَث  َعَمِلي  يل:  هللاِ   ،اتٍ قَاَل  َرُسوِل  ِمْن  ْعَتهُ  َسَِ ئًا  َشي ْ حُتَدُِّثِِن  َأاَل  قُ ْلُت:  ِمْن قَاَل:  َما   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم.  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى   
ُلُغوا احْلِْنَث ِإالَّ   ُهمْ  اجْلَنَّةَ ِبَفْضِل َرمْحَِتِه  ُم هللاُ َأْدَخَلهُ ُمْسِلَمنْيِ مَيُوُت َْلَُما َثاَلثٌَة مَلْ يَ ب ْ َوَما ِمْن ُمْسِلٍم أَنْ َفَق زَْوَجنْيِ يف َسِبيِل هللِا    ،ِإايَّ

 ابْ َتَدرَْتهُ َحب ََبةُ اجْلَنَِّة "  ِإالَّ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
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اَن اْلَولِيُد ْبُن    ،اَن َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ   ،ِإَْسَاِعيلَ   اَن َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ   ، دٍ ُعب َيْ   ُد ْبنُ اَن َأمحَْ   ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  9299
اْلَعاَلءِ َعنْ   ،ُمْسِلمٍ  ْبِن  مٍ   ، َعْبِد هللِا  أَبُو َسالَّ اَن  ْبُن يُوُسفَ   ،َواْبِن َجاِبٍر قَااَل:  أَبُو حُمَمَِّد  أَبُو  ،َوَحدَّثَ نَا  ا  َأاَن  ْبُن ََيََْي  حْلَسَ َعِليٍّ  ُن 

 ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعاَلءِ   ،اَن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ   ، َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ انَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن احْلَْضَرِمي    ،كَّةَ ِبَِ   ،اْلِكْرَماِن  
اأْلَْسَودُ  ٍم  أَبُو َسالَّ أَ   ،َأاَن  َسْلمَ اَن  ُ  رَ   ،ىبُو  اَّللَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى  َوسَ اِعي  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ْعُت  قَاَل: َسَِ َوَسلََّم  لََّم َعَلْيِه 

ِإلََه ِإالَّ هللاُ   ،يَ ُقوُل: " َبٍخ َبخٍ  اْلِميَزاِن: اَل  أَثْ َقَلُهنَّ يف  أَ َوهللاُ   ،َواحْلَْمُد َّللَِّ   ،َوُسْبَحاَن هللاِ   ،ََخٌْس َما  يُ ت َ   ،ْكربَُ   َوىفَّ َواْلَوَلُد الصَّاِلُح 
 اَن: " ََخٌْس َمْن أَثْ َقَلُهنَّ يف اْلِميَزاِن " لِْلَمْرِء اْلُمْسِلِم فَ َيْحَتِسبُهُ " َويف رَِوايَِة اْبِن َعْبدَ 

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

اَن ِإبْ َراِهيُم   ،ى قَالُوا: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ َوحُمَمَُّد ْبُن ُموسَ  ،اْلَفِقيهُ اِهٍر َوأَبُو طَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9301
  يِه قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبِّ ْن أَبِ عَ   ،ْيَدةَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ رَ   ،َعْن َبِشرِي ْبِن ُمَهاِجرٍ   ،َأاَن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدِ   ،ْبُن َعْبِد هللِا اْلَقصَّاُر اْلُكويف  

َوفَاةُ اْبِن اْمَرأٍَة مِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ بَ َلَغهُ  قَاَلْت: اَي   ،قَاَل: " َما َهَذا اجْلَزَُع؟ "  ،فَ َقاَم َوقُْمنَا َمَعهُ فَ َلمَّا رَآَها  ،َن اأْلَْنَصارِ َصلَّى اَّللَّ
َأْجزَ   َوَما يل   ،َرُسوَل هللاِ  َولَ ُع وَ اَل  ا َأاَن رَقُوٌب اَل يَِعيُش يل  َا  ِإَّنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ يَِعيُش ٌد. فَ َقاَل َْلَا  لرَّقُوُب الَِّذي 

نَا؟ " قَاَلْت:   ،َوَلُدَها  فَِإنَّهُ َكَذِلَك " َل: " بَ َلى. قَاَأَما حتُِبِّنَي َأْن تَ َرْيِه َعَلى اَبِب اجْلَنَِّة َوُهَو يَْدُعوِك ِإلَي ْ
 إسناده حسن. # قال المحقق:

 

ُ   ،َعْن َأيِب ُعب َْيدٍ   ،َأاَن َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ   ، اْلَكارِِزي  أانَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي    -  9302 يف َحِديِث النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهْم؟ " قَاَل: َفَمْن َخلَّ   ،رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ َلهُ  َوَسأَ   ،مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْمَت ِمن ْ ْفُت بَ ْعِدي؟ قَاَل: "  َما يل ِمْن َوَلٍد. قَاَل: " َما َقدَّ

ُهْم َما ِلُمَضَر ِمْن َوَلِدِه "   َلَك ِمن ْ
ُ َعَلْيِه   ، الرَّمْحَِن احْلِْمرَيِيِّ َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبدِ   ،َسِعيدٍ   َعنْ   ، ُسَلْيمٍ َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب   ،قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد: اَن اْبُن ُعَليَّةَ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهمْ " لَ   َم قَاَل: َوقَاَل مُحَْيٌد: أَلَْن أَُقدُِّم ِسْقطًا َأَحب  ِإيَلَّ ِمْن ِماَئِة ُمْستَِليٍم قَاَل أَبُو ُعب َْيٍد قَ ْولُُه:َوَسلَّ  ِلُمَضَر ِمْن َوَلِدِه "   َما  َك ِمن ْ
 يَ ْعِِن: الدِّرْعَ  ، ُمْستَِليٍم يَ ْعِِن: أَنَّهُ َقْد لَِبَس أَلََمَتهُ َوقَ ْولُُه: ِماَئةُ  ،ِإنَّ ُمَضَر لَْيَس يُ ْؤَجُر ِفيَمْن َماَت ِمْن َوَلِدهِ يَ ُقوُل: 

 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

اَن اْبُن    ، السَّرِي  اَن احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيدٍ   ،مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الض َبِعي  َأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   ،تَاَدةَ ُن ق َ و َنْصِر بْ َأْخرَباََن أَبُ   -  9304
أَُوْيسٍ  َوْهبٍ   ،َأيِب  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َمْسُعودٍ   ،اَن  ْبُن  ثَ َوابَةُ  ثَهُ   ،َعْن  أََنسِ   ،َعمَّْن َحدَّ َماَعْن  ْبِن  ِلعُ   ،ِلكٍ   اْبٌن   َ تُ ُويفِّ قَاَل:  ْبِن أَنَّهُ  ْثَماَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اَي ُعْثَمانُ   ،ارِِه َمْسِجًدا يَ ت ََعبَُّد ِفيهِ فَاْشَتدَّ ُحْزنُهُ َعَلْيِه َحّتَّ اَتَََّذ يف دَ   ،َمْظُعونٍ   ،فَ ب ََلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
نَا الرَّْهبَ َوَجلَّ  َعزَّ ِإنَّ هللاَ  َا رَْهبَانِيَّةُ أُمَّيِت اجْلَِهاُد يف َسِبيِل هللاِ  ،انِيَّةَ  مَلْ َيْكُتْب َعَلي ْ  ، ِإنَّ لِْلَجنَِّة ََثَانَِيَة أَبْ َوابٍ  ، ُعْثَماُن ْبَن َمْظُعونٍ ايَ  ،ِإَّنَّ

َعةُ أَبْ َواٍب َفَما َيُسر ُك َأْن اَل َتَِْتَ  هَ    اَبابً َولِلنَّاِر َسب ْ ُيْسَتْشَفُع َلَك ِإىَل رَبِِّك   ،ِإىَل َجْنِبَك آِخًذا حِبُْجَزِتكَ ا ِإالَّ َوَقْد َوَجْدَت ابْ َنَك  ِمن ْ
قَاَل َلُه: "   ُثَّ   ْحَتَسَب "ِلَمْن َصرَبَ ِمْنُكْم َوا  ،َولَنَا يف فَ َرِطنَا َما ِلُعْثَماَن؟ قَاَل: " نَ َعمْ   ،َجلَّ " قَاَل: بَ َلى. ِقيَل: اَي َرُسوَل هللاِ َعزَّ وَ 

ُعوَن ُثَّ َجَلَس َيْذُكرُ   ،َمْن َصلَّى َصاَلَة اْلَفْجِر يف َجَاَعةٍ   ، َمْظُعونٍ اَي ُعْثَماُن ْبَن    هللاَ َحّتَّ َمطَْلِع الشَّْمِس َكاَن لَهُ يف اْلِفْرَدْوِس َسب ْ
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اجلَْ  اْلَفَرِس  َدرََجَتنْيِ َكرَْكِض  َبنْيَ ُكلِّ  الْ َدرََجًة  َسَنةً ُمَضمَّ َواِد  ُعوَن  َسب ْ َصلَّ   ،ِر  َعْدٍن  َوَمْن  َجنَّاِت  يف  َلهُ  َجَاَعٍة َكاَن  يف  الظ ْهَر  ى 
َكَأْجِر َلهُ    َكانَ   ، ةٍ َوَمْن َصلَّى َصاَلَة اْلَعْصِر يف َجَاعَ   ،َبنْيَ ُكلِّ َدرََجَتنْيِ َكرَْكِض اْلَفَرِس اجْلََواِد اْلُمَضمَِّر ََخِْسنَي َسَنةً   ََخُْسوَن َدرََجةً 

َوَمْن َصلَّى   ، َجَاَعٍة َكاَن َكَحجٍَّة َمرْبُورٍَة َوُعْمَرٍة ُمت ََقب ََّلةٍ َوَمْن َصلَّى اْلَمْغِرَب يف   ،َأْعت ََقُهمْ   َْسَاِعيِل ُكل ُهْم َرب  بَ ْيتٍ ََثَانَِيٍة ِمْن َوَلِد إِ 
 " ْدِر  َلِة اْلقَ اْلِعَشاَء يف َجَاَعٍة َكاَن لَهُ َكِقيَاِم لَي ْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَن َعْبُد   ،اَن َعْمُرو ْبُن ِهَشامٍ   ،الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمبَاَركِ   يف التَّارِيِخ َأاَن أَبُو  ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9305
اْلُقُهْستَ  اجْلَرَّاِح  ْبُن  بْ  َعبْ انَ   ،اِن  هللِا  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  اْْلَاِلِق  أَبِيهِ   ،ِن طَْهَمانَ ُد  ْبِن ُخن َْيسٍ   ،َعْن  َبْكِر  ْبِن َعمْ   ،َعْن  َعْن   ،رٍوَعْن ِضَراِر 

َ اْبٌن لُِعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن َفَحزَِن َعَلْيِه حُ   ،َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ   ،ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ  ت ََعبَُّد  َواَتَََّذ يف َدارِِه ُمَصلًّى ي َ   ،يًدا ْزاًن َشدِ قَاَل: تُ ُويفِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَْ  ،ِفيهِ  َلةً َوغَاَب َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َوأَنَّهُ َحزَِن َعَلْيِه ُحْزاًن  ،َفَسَأَل َعْنهُ النَِّب  فََأْخرَبُوهُ أَنَّهُ َماَت َلهُ اْبنٌ   ،َس َعْشَرَة لَي ْ
ََذ يف َدارِِه ُمَصلًّى يَ ت َ نَّهُ َوأَ  ،يًدا َشدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ادْ  ،َعبَُّد ِفيهِ اَتَّ ْرهُ اِبجْلَنَِّة " فَ َلمَّا َأََتهُ قَاَل  ،ُعهُ يل فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوَبشِّ

َعةُ أَبْ َوا   ،ابٍ أَبْ وَ   انَِيةَ أََما تَ ْرَضى َأنَّ لِْلَجنَِّة َثََ   ،َلُه: اَي ُعْثَماُن ْبَن َمْظُعونٍ  َتِهي ِإىَل اَبٍب ِمْن أَبْ َواِب اجْلَنَّةِ   ،بٍ َولِلنَّاِر َسب ْ الَّ    ،اَل تَ ن ْ ُِ ِإ
أَبْ نَائِنَا   ا يف ٍد: َولَنَ مَّ َنَك قَائًِما ِعْنَدهُ آِخًذا حِبُْجَزِتَك َيْشَفُع َلَك ِعْنَد رَبَِّك؟ " قَاَل: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل َأْصَحاُب حمَُ َوَجْدَت اب ْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُعْثَمانُ َوِلُكلِّ َمِن اْحَتَسَب ِمْن أُمَّيِت " ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللاِ   ،: " نَ َعمْ ِمْثُل َذِلَك؟ قَالَ  َهْل َتْدِري َما   ، َصلَّى اَّللَّ
َعِة، ُثَّ ذََكَر هللاَ َحّتَّ َتطُْلَع الشَّْمُس َكاَنْت لَهُ َكَحجٍَّة  ْن َصلَّى اْلَغَداَة يف اجْلََمااُن مَ اَي ُعْثمَ  ،رَْهبَانِيَّةُ اإْلِْساَلِم؟ اجْلَِهاُد يف َسِبيِل هللاِ 

َصاَلًة  مَ  َوِعْشرِيَن  ِِبَْمٍس  َلهُ  َجَاَعٍة َكاَنْت  يف  الظ ْهِر  َصاَلَة  َصلَّى  َوَمْن  ُمت ََقب ََّلٍة،  َوُعْمَرٍة  ِمث ْلُ ُكل  رْبُورٍَة،  وَ َها  يف َها  َدرََجًة  َسْبِعنَي 
تَ ْغُرَب الشَّْمُس َكاَنْت لَهُ َكِعْتِق ََثَانَِيٍة ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيَل ِديَةُ ُكلِّ    ِس، َوَمْن َصلَّى َصاَلَة اْلَعْصِر يف َجَاَعٍة، ُثَّ ذََكَر هللاَ َحّتَّ اْلِفْرَدوْ 

ُهُم اثْ نَا َعَشَر أَْلًفا ًة يف  َكاَنْت لَهُ ََخٌْس َوِعْشُروَن َصاَلًة ُكل َها ِمث ُْلَها َوَسْبِعنَي َدرَجَ َصاَلَة اْلَمْغِرِب يف َجَاَعٍة  لَّى  ، َوَمْن صَ َواِحٍد ِمن ْ
َلِة اْلَقْدِر "   َجنَِّة َعْدٍن، َوَمْن َصلَّى َصاَلَة اْلِعَشاِء يف َجَاَعٍة َكاَنْت لَهُ َكَأْجِر لَي ْ

 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس
ْبُن فُ   -  9307 َبْكِر  أَبُو  ْبُن َجْعَفرٍ   ،وَركٍ َأْخرَباََن  ْبُن َحِبيبٍ   ،َأاَن َعْبُد هللِا  يُوُنُس  أَبُ   ،اَن  َعْن   ،َعْن قَ تَاَدةَ   ،اَن ِهَشامٌ   ،و َداُودَ اَن 

ُ َعَلْيِه    ،َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ   ،رَاِشدٍ  ا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِبَسَررِِه ِإىَل اجْلَنَِّة " الن  َفَساءُ َيُر َها َوَلُدهَ   قَاَل:َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 " 

 قطع.# قال المحقق: إسناده من
 

اَن َأمْحَُد ْبُن   ،ْبُن يَ ْعُقوبَ مَُّد  اِس حمَُ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9314
يف قَ ْولِِه: }ِلَكْي اَل َتََْسْوا    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن ِعْكرَِمةَ   ،َعْن َِسَاكٍ   ،َعْن ُسْفيَانَ   ،أاََن ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى   ،َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزَةَ 

 َأَصابَهُ  َوِإنْ   ،َوَلِكْن ِإَذا َأَصابَ ْتهُ ُمِصيَبٌة َجَعَلَها َصرْبًا   ،ُح َوََيَْزنُ اَل: " لَْيَس َأَحٌد ِإالَّ يَ ْفرَ قَ   ْم{ا آََتكُ َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا ِبَِ 
 َخرْيٌ َجَعَلهُ ُشْكًرا " 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
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 فَصْلٌ فِي أَيِّ الن اسِ أَشَد  بَلَاءً 
 

 ، اَن أَبُو اأْلَْشَعثِ   ،طَّانُ أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي ْبِن َعيَّاٍش اْلقَ   ، احْلَفَّاُر بِب َْغَدادَ اَلُل ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفرٍ ْتِح هِ بُو اْلفَ َأْخرَباََن أَ  -  9319
ْعُت أاََب ُعب َْيَدةَ   ،َأْخرَبَِن َحِصنيٌ   ،َعْن ُشْعَبةَ   ،اَن َخاِلُد ْبُن احْلَاِرثِ  َا قَالَ َعْن    َُيَدِّثُ   ،قَاَل: َسَِ نَا َرُسوَل هللِا  َعمَِّتِه فَاِطَمَة َأنَّ ْت: أَتَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِنَساٍء ن َ  ِة َما يَُِدهُ ِمَن احْلُمَّى   ،ُعوُدهُ َصلَّى اَّللَّ لَْو َدَعْوَت    ،فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ   ،فَِإَذا ِسَقاٌء يَ ْقطُُر َعَلْيِه ِمْن ِشدَّ
 َن يَ ُلوَنُْم " ُثَّ الَِّذي ،ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلوَنُمْ  ،النَّاِس َباَلًء اأْلَْنبِيَاءُ   َعْنَك. فَ َقاَل: " ِإنَّ َأَشدَّ ْكِشفَ  َأْن يَ هللاَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اَن ُسَلْيَماُن   ،ُد ْبُن َكِثريٍ اَن حُمَمَّ   ،يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ اَن    ،ِإْسَحاقَ   أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرِئُ   -  9320
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد ُحمَّ فَأَ   ،َعْن َعمَِّتهِ   ،ْيَدَة ْبِن ُحَذيْ َفةَ َعْن َأيِب ُعب َ   ،َعْن َحِصنيٍ   ،ْبُن َكِثريٍ  َا َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َمَر َأنَّ

َيْكِشَف َعْنَك. قَاَل: " ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َفَجَعَل يَ ْقطُُر َعَلى فُ َؤاِدِه فَ ُقْلُت: ادُْع هللاَ لِ  ،َطَجَع حَتُتَّهُ ُثَّ اضْ  ،َشَجَرةٍ  فَ ُعلَِّق َعَلى ،اءٍ ِبِسقَ 
 َباَلًء اأْلَنِْبيَاءُ ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلوَنُْم " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن َعِلي    ،اَن أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِدي    ،اْلَعوَّامِ   اَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب   ، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ   ،نَ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراْخربََ أَ   -  9324
َبةَ ْبَد اَأنَّ عَ  ،َعْن َأيِب ِقاَلبَةَ  ،َعْن ََيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ  ،ْبُن اْلُمبَاَركِ  َأنَّ َرُسوَل  ،َأْخرَبَهُ َأنَّ َعاِئَشَة َأْخرَبَْتهُ  ،اْلب َْيتِ َخاِزَن  ،لرَّمْحَِن ْبَن َشي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم طََرَقهُ َوَجٌع َفَجَعَل يَ َتَشكَّىهللِا َصلَّ  ْعِضنَا َوَجْدَت  ا بِب َ ِعَل َهذَ فَ َقاَلْت َلهُ َعاِئَشُة: َلْو فُ   ،َويَ ت ََقلَُّب َعَلى ِفَراِشهِ   ،ى اَّللَّ
ُد َعَلْيِهمْ َعَلْيِه. فَ َقالَ  اْلُمْؤِمِننَي لَُيَشدَّ ِإنَّ  ُمْؤمِ   ،: "  ِمْن  لَْيَس  َنْكَبٌة َشوَْكةٌ َوإِنَّهُ  ُيِصيبُهُ  هِبَا َخِطيَئةً   ،ٍن  َعْنهُ    ، َواَل َوَجٌع ِإالَّ َكفََّر هللاُ 

ُ َعَلْيهِ َل َرسُ لَِّذي قَاَورُِفَع َلهُ هِبَا َدرََجٌة " أَْو َكا  َوَسلَّمَ  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َعْبِد هللاِ   -  9327 أَبُو  بْ   ،احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اَن  قَالُوا:  آَخرِيَن  الشَّاْذاَيِخي  يف  حُمَمٍَّد  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس  ُن َوأَبُو 
بْ أَ   ،بَ يَ ْعُقو  احْلََكمِ اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا  اللَّْيثِ   ،اَن َأيِب   ،ِن َعْبِد  ْبُن  اْْلَادِ   ،ْيثُ قَااَل: اَن اللَّ   ،َوُشَعْيُب  اْبِن  َعْن   ،َعْن َعْمرٍو  ،َعِن 

َفَمْن   ،َأَحبَّ هللاُ قَ ْوًما ابْ َتاَلُهمْ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا    َصلَّى اَّللَُّ   َأنَّ َرُسوَل هللاِ   ،َعْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيدٍ   ،ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدةَ   َعاِصمِ 
 زَِع فَ َلهُ اجْلَزَُع " ََتبَ َعهُ اْبُن َأيِب الّزاَِنِد َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍوَوَمْن جَ  ،َصرَبَ فَ َلهُ الصَّرْبُ 

 . حسن لكنه مرسل# قال المحقق: إسناده 
 

ْضَرِمي    ،اَن السَّْهِمي    ،اَن حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرقُ   ،َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   ،َدانَ  َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ رَبانَ َوَأخْ   -  9328  ، اَن ِسنَاُن احلَْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   اَلُهْم " رَاَد هللاُ ِبَقْوٍم َخرْيًا ابْ تَ َذا أَ َم: " إِ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
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اِعيُل  َأاَن ِإَسَْ   ، اَن ََيََْي ْبُن ََيََْي   ، ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاجُ   اَن ِإبْ َراِهيمُ   ،أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدِ   ،َد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  9331
ْعُت أاََب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: قَاَل َرُسولُ   ،هللاِ   َعْن ََيََْي ْبِن ُعب َْيدِ   ،يَّاشٍ ُن عَ بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ    َعْن أَبِيِه قَاَل: َسَِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َوَجلَّ ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا ابْ َتاَلهُ لَِيْسَمَع َصْوتَهُ " 
 ضعيف. سناده المحقق: إ # قال

 

َعمَّْن   ،أاََن َمْعَمرٌ   ،اَن َعْبُد الرَّزَّاقِ   ، َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ انَ   ،َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ   ،حْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُو ا  -  9332
َع احْلََسنَ   َأَحبَّ قَ ْوًما ابْ َتاَلُهْم " لََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ ِإَذا  ِه َوسَ  َعَليْ يَ ْرِويِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ  ،َسَِ

 فيه جهالة والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

َأاَن   ،َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ   أانَ   ،َوهَّابِ أاََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الْ   ،أاََن أَبُو َعْبِد هللِا ْبِن يَ ْعُقوبَ   ،َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  9333
اَن   ،اَن حَبُْر ْبُن َنْصرٍ   ،َوأَبُو بَْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم    ،اقَ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسحَ   ، الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيدٍ َعْبدُ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ،َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ  ،ُقَرِشي  َعْن َنَْشٍل الْ  ،ِن ْبُن زاَِيدٍ رَّمحَْ َعْبُد ال َأْخرَبَِن  ،اْبُن َوْهبٍ 
ِعيٍد رَفَ َعهُ قَاَل: " َعْن سَ   ،" َويف رَِوايَِة َجْعَفرٍ َيهُ  ْن ُيَصافِ فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يُرِيُد أَ   ،يَ ُقوُل: " ِإَذا َأَحبَّ هللاُ َعْبًدا أَْلَصَق بِِه اْلَباَلءَ 

 ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا أَْلَزَق ِبِه اْلَباَلِء " 
 ضعيف مرسل قال المحقق: إسناده # 

 

اَن أَبُو َمِعنٍي   ،ِقي  ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّرْ   مَّدِ ُن حمَُ ُد هللِا بْ َأاَن َعبْ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِوي    -  9334
 َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َأيِب   ،اَن أَبُو قَ تَاَدَة ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك احْلَِزاِمي    اَن َعْبدُ   ،احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن الرَّازِي  

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو َكاَن اْلُمْؤِمُن  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،ْهرِيِّ َعِن الز    ،اْبِن َأِخي الز ْهِريِّ َعِن    ،ِمْعريٍَ 
 يف ُجْحٍر َلَقيََّض هللاُ لَهُ ِفيِه َمْن يُ ْؤِذيِه " 

 هالة ما ضعيف لج# قال المحقق: إسناده 
 

يُوسُ   -  9339 حُمَمٍَّد  أَبُو  اأْلَْصب ََهاِن  َأْخرَباََن  اأْلَْعَرايِب    ، ُف  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  َيَْ   ،أاََن  أَبُو  َمَسرَّةَ اَن  َأيِب  ْبُن  الرَّمْحَِن   ،ََي  َعْبِد  أَبُو  اَن 
نُوُح ْبُن َجْعَونَةَ   ،اْلُمْقِرئُ  ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّانَ   ،اَن  أَ  َعطَاِء  َعنْ   ،َعْن  ُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس    ،يِب راََبحٍ ْبِن  قَاَل: َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْسِجَد مُ  ا  ،ت َوَكِّئًا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإنَّ َعَمَل  َأاَل  ِمْن فَ ْيِح َجَهنََّم؟ " ُثَّ قَاَل: "  يَِقَيهُ هللاُ  َأْن  َيُسر هُ  أَي ُكْم  يَ ُقوُل: "    َحَزنٌ جْلَنَِّة  َوُهَو 
 َوَمِن ابْ تُِلَي َفَصرَبَ فَ يَا َْلَا ُثَّ اَي َْلَا "  ،يُد َمْن ُوِقَي اْلِفَِتَ َوالسَّعِ  ،َعَمَل النَّاِر أَْو قَاَل: الد نْ يَا َسْهٌل ِبَشْهَوٍة َثاَلَثً َأاَل ِإنَّ  ،ِبَربْ َوٍة َثاَلَثً 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

  ، اِعيُل ْبُن َساملٍِ َوِإَسَْ   ،اَن ُشَجاُع ْبُن خَمَْلدٍ   ،اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   ،يَسىاَن َعِلي  ْبُن عِ   ، احْلَاِفظُ ِد هللاِ أَبُو َعبْ   َأْخرَبانَ   -  9341
 ، اْْلََوارِجِ فَأََتى ِبُرُءوِس    ، ْبِن زاَِيدٍ  هللاِ ْنَد َعْبدِ قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا عِ   ،َعْن َأيِب بُ ْرَدةَ   ،َعْن َأيِب َحِصنيٍ   ،قَااَل: اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ 
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النَّاِر. فَ َقاَل يل َعبْ  اَي اْبَن َأِخيُكلََّما َجاَء رَْأٌس قُ ْلُت: ِإىَل  تَ ْعَلُم  أََواَل  اأْلَْنَصاِري :  ْبُن يَزِيَد  ُ   ، ُد هللِا  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسَِ
  بُ ْرَدةَ َعْن َأيِب  ،يف ُدنْ يَاَها؟ " ََتبَ َعهُ احْلََسُن ْبُن احْلََكِم النََّخِعي  َعَذاَب َهِذِه اأْلُمَِّة ُجِعَل   ِإنَّ  يَ ُقوُل: "َعَلْيِه َوَسلََّم 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اَن أَبُو اْلَولِيِد   ،يِمي  ِِبَكَّةَ فُ َرْيٍج اإْلَِخِْ  ْبُن َسِعيِد ْبنِ  مْحَدُ َبْكٍر أَ  أاََن أَبُو ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن   - 9343
يِه  َعْن أَبِ   ،َحدََّثِِن َأيِب اْلَفْضلُ   ،َعْبُد هللِا ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة ْبِن الن  ْعَماِن اأْلَْنَصارِي    اَن أَبُو حُمَمَّدٍ   ،ْبُن مَحَّادٍ 

ْبُن الن  ْعَماِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعْن    ،َعْن أَبِيِه ُعَمرَ   ،اِصمٍ عَ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِجرْبِيَل أَبِيِه قَ تَاَدةُ 
مَُّد فَ ي َُقوُل َلَك: ِإّنِ َقْد َأْوَحْيُت ِإىَل الد نْ يَا  يُ ْقرُِئَك السَّاَلَم اَي حمَُ نَّ هللاً َقاَل: إِ َعَلْيِه السَّاَلُم يف َأْحَسِن َما َكاَن َيَْتِيِِن يف ُصورٍَة ف َ 

َداِئي " مَلْ َنْكتُ ْبهُ أِلَعْ َوَجنًَّة فَِإّنِ َخَلْقتُ َها ِسْجنًا أِلَْولِيَاِئي  ،َوَتَشدَِّدي َعَلى َأْولِيَاِئي َكْي َيُِب وا ِلَقاِئي  ،َوَتَضيَِّقي  ،َوَتَكدَّرِي ،َأْن َعّزِِري
 َذا اإْلِْسنَاِد َوِفيِه ََمَاِهيلُ ِإالَّ هبَِ 

 # قال المحقق: إسناده واه جدا. 
 

اَن  ،اَن أَبُو اْلَيَمانِ  ،َسنْيِ ْبُن احلُْ اَن ِإبْ َراِهيُم  ،هِبَْمَدانَ  ،أاََن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد احْلَاِفظُ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9344
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل لِْلَماَلِئَكِة:  َعِن ال ،َعْن َأيِب أَُماَمةَ  ،َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمرٍ  ، ْبُن َمْعَدانَ ُعَفرْيُ  نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

فَ  َعْبِدي  ِإىَل  عَ اْنطَِلُقوا  َصبًّا َلْيهِ َصب وا  اْلَباَلَء  َصبًّا َكَما    ،فَ َيْحَمُد هللاَ   ،  اْلَباَلَء  َعَلْيِه  نَا  َصب َب ْ فَ ي َُقولُوَن:  فَ ي َُقوُل: َفرَيِْجُعوَن  َأَمْرتَ نَا 
 اْرِجُعوا فَِإّنِ ُأِحب  َأْن َأَْسََع َصْوتَهُ " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

تَ ْغِيريَهُ فَاْصرِبُوا    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا رَأَيْ ُتْم َأْمرًا اَل َتْسَتِطيُعونَ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،ةَ َمامَ ْن َأيِب أُ عَ   ، َوِبِِْسنَاِدهِ   -  9345
ُهُ "   َحّتَّ َيُكوَن هللاُ ُهَو الَِّذي يُ َغريِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احلُْ   -  9346 أَبُو  بْ َأْخرَباََن  بُ َسنْيِ  الرَّ   ،ْشَرانَ ُن  َجْعَفٍر  أَبُو  اْلَعوَّامِ   ،زَّازُ أاََن  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعامِ   ،اَن حُمَمَُّد  أَبُو  ْبُن   ،رٍ اَن  َعِلي   اَن 
َأيِب َكِثريٍ   ،اْلُمبَاَركِ  ْبِن  ََيََْي  مٍ   ،َعْن  َسالَّ ْبِن  زَْيِد  مٍ   ،َعْن  َسالَّ َأيِب  رَا  ،َعْن  َأيِب  ِشْبلٍ َعْبدِ   َعنْ   ،ِشدٍ َعْن  ْبِن  الرَّمْحَِن  ِمْن رَُجٍل    ، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلُفسَّاَق ُهْم َأْهُل النَّاِر " فَ َقاَل رَُجٌل: اَي  َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ، َواَجنَا؟ قَاَل: " بَ َلىأََلْسَن أُمََّهاتِنَا َوبَ نَاتِنَا َوَأَخَواتِنَا َوأَزْ   ،اَي َرُسوَل هللاِ   : " النَِّساءُ ". فَ َقاَل رَُجٌل:؟ قَالَ ْلُفسَّاقُ َمِن ا  ،َرُسوَل هللاِ 

 َوِإَذا ابْ ُتِطْئَن مَلْ َيْصرِبَْن "  ،َوَلِكن َُّهنَّ ِإَذا أُْعِطنَي مَلْ َيْشُكْرنَ 
 اده صحيح. # قال المحقق: إسن

 

 وَالْأَمْرَاضِ وَالْمُصِيبَاتِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ   لٌ فِي ذِكْرِ مَا فِي الْأَوْجَاعِ فَصْ 
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ثَ نَا أَبُ   -  9348 َعْن   ،انُ ُسْفيَ اَن    ،ريٍ اَن حُمَمَُّد ْبُن َكثِ   ،اَن َأمْحَُد ْبُن َسيَّارٍ   ،َأْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحبُويِب    ،و َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َحدَّ
اَن يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب   ،اَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ   َخاِلٍد حِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب  

دِّيقِ   ،ُن َأيِب زَُهرْيٍ الث ََّقِفي  اَن أَبُو َبْكِر بْ   ،َأيِب َخاِلدٍ    ْبنِ َْسَاِعيلَ َعْن إِ   ،اَن ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ   ،اَن ُمَسدَّدٌ   ،اْلَقاِضي  أَنَّهُ    ،َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ
َويف   ،هِ َزى بِ ِمَلهُ يُْ [ َفُكل  َسْوٍء عَ 123َكْيَف الصَّاَلُح بَ ْعَد َهِذِه اآْليَِة: }َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َيَُز ِبِه{ ]النساء:   ،: اَي َرُسوَل هللاِ قَالَ 

[ َفُكل  َسْوٍء  123ْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َيَُز بِِه{ ]النساء:  َكْيَف الصَّاَلُح بَ ْعَد َهِذهِ اآْليَِة: }مَ   ،َل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ رَِوايَِة ُسْفيَاَن قَا
ُ َعَليْ  أََلْسَت    ،أََلْسَت َْتَْرضُ   ،-قَاَلهُ َثاَلًَث    -  ،َغَفَر هللاُ َلَك اَي َأاَب َبْكرٍ   َم: "ِه َوَسلَّ َعِمْلنَاهُ ُجزِينَا ِبِه. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

"  ْم. قَاَل:أََلْسَت ُيِصيُبَك اْلَباَلُء؟ " قَاَل: بَ َلى. قَاَل: " َفَذاَك َما جُتَْزْوَن ِبِه " َويف رَِوايَِة ُسْفيَاَن قُ ْلُت: نَ عَ  ،ِصبُ أََلْسَت تَ نْ  ،حَتَْزنُ 
 يَا " َو َما جُتَْزْوَن ِبِه يف الد ن ْ فَ هُ 

 ضعيف النقطاعه لكن له طرق وشواهد# قال المحقق: إسناده 
 

احْلَاِفظُ َأْخربََ   -  9349 هللِا  َعْبِد  أَبُو  احْلََسنِ   ،اَن  ْبُن  َبْكِر  اْلعَ   ،َوأَبُو  أَبُو  اَن  قَالُوا:  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  حمَُ َوأَبُو  ْبُن مَّدُ بَّاِس   
َأنَّ    ،َعْن َعاِئَشةَ   ،َعْن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ   ،ِن َسَواَدةَ َعْن َبْكِر بْ   ،َأْخرَبَِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرثِ   ،اَن اْبُن َوْهبٍ   ،َنْصرٍ اَن حَبُْر ْبُن    ،يَ ْعُقوبَ 

نَا ِإًذا. فَ ب ََلَغ َذِلَك َرُسوَل هللِا َصلَّى  لَُنْجَزى ِِبَا َعِمْلنَا؟ َهَلكْ   ِإانَّ فَ َقاَل:    [123َتاَل: }َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َيَُز بِِه{ ]النساء:   ،رَُجاًل 
قَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ نَ َعمْ اَّللَّ  " "   ، اَل:  يُ ْؤِذيِه  َوِفيَما  َوَمالِِه  َجَسِدهِ  يف  ُمِصيب َُتهُ  نْ يَا  الد  يف  اْلُمْؤِمُن  ِبِه   ُيَْزى 

 
اَن َعْبُد   ،ِعيَسى  اَن َأمْحَُد ْبنُ   ،اَن يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ َأاَن احْلََسُن    ،َسِن اْلُمْقِرئُ احلَْ   اَن أَبُوَوَأْخربََ   -  9350

ثَهُ   ،هللِا ْبُن َوْهبٍ  َومَلْ َيْذُكْر قَ ْوَلهُ   ،َعْن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ   ،دَّثَهُ يَد حَ َأيِب يَزِ َأنَّ يَزِيَد ْبَن    ،َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: ِإنَّ َبْكَر ْبَن َسَواَدَة َحدَّ
 َوَماَلهُ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

احْلَاِفظُ أَ   -  9351 َعْبِد هللِا  أَبُو  اْلِمْهَرَجاِن    ،ْخرَباََن  احْلََسِن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأمْحََد  َعبْ   قَااَل: انَ   َوأَبُو  ْبُن ِد هللاِ أَبُو  حُمَمَُّد   
َثُم ْبُن الرَّبِيعِ   ،اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ   ،اِفظُ يَ ْعُقوَب احلَْ  قَاَل:   ،َعْن أََنسٍ   ،َعْن َأيِب ِقاَلبَةَ   ،َعْن أَي وبَ   ،اَن َِسَاُك ْبُن َعِطيَّةَ   ،اَن اْْلَي ْ

ا  النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  َبْكٍر  أَبُو  نَا  َعلَ بَ ي ْ  ُ اآْل ْيِه  َّللَّ َهِذهِ  نَ َزَلْت  ِإَذا  َذرٍَّة{ ]الزلزلة:  َوَسلََّم  َقاَل  ِمث ْ يَ ْعَمْل  }َفَمْن  َومَ 8يَُة:  يَ َرهُ  َخرْيًا  ْن  [ 
َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرهُ فَ َرَفَع أَبُو َبْكٍر يََدهُ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  وُل رٍَّة ِمْن َشرٍّ. فَ َقاَل َلهُ َرسُ اِل ذَ ْن ِمث ْقَ ِإّنِ َلَراٍء َما َعِمْلُت مِ   ، يَ ْعَمْل ِمث ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َلَك اَي َأاَب َبْكرٍ  َويَدَِّخُر هللاُ َلَك َمثَاِقيَل    ،رَأَْيَت َما تَ َرى يف الد نْ يَا ِمَّا َتْكَرهُ َفَمثَاِقيُل َذرِّ الشَّرِّ أَ   ،هللِا َصلَّى اَّللَّ
 هُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َواِفيَ َحّتَّ ت ُ  ،َذرِّ اْْلرَْيِ 
 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال
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اَن   ،اَن ُفَضْيُل ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ   ،َأيِب الد نْ يَا  اَن أَبُو َبْكِر ْبنُ   ،اَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ أَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -  9356
َمْنصُ أَ   ،ُهَشْيمٌ  ْبنَ   ،ِن احْلََسنِ عَ   ،ورٌ اَن  ِبَذْنبٍ   ، ُحَصنْيٍ َأنَّ ِعْمَراَن  ِإالَّ  أُرَاهُ  َما  َأْكثَ رُ وَ   ،ابْ تُِلَي يف َجَسِدِه فَ َقاَل: "  يَ ْعُفو هللاُ    ، َما 

 [ " 30َوَتاَل: }َما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم{ ]الشورى: 
 ون. ه موثقسناده رجال# قال المحقق: إ

 

  ، َعْن قَ تَاَدةَ   ،َعْن َِهَّامٍ   ،اَن َرْوُح ْبُن َأْسَلمَ  ،ُن َمْرزُوقٍ اَن ِإبْ َراِهيُم بْ  ،َأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم   ،ِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   - 9357
آيٌَة يف ِكتَاِب هللِا َأْحَزنَ ْتِِن قَاَل: َوَما ِهَي؟   ،اْلُمْنِذرِ   أِلُيبَِّ ْبِن َكْعٍب: اَي َأابَ قُ ْلتُ   قَاَل:  ،عِ َعْن زاَِيِد ْبِن الرَّبِي   ،َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللاِ 

]النساء:  قُ ْلتُ  بِِه{  ُيَْز  ُسوًءا  يَ ْعَمْل  }َمْن  َفِقيًها123:  َأرَاَك  ِإْن ُكْنُت   " قَاَل:  ُمِصيبَ   ،[  ُيِصيبُهُ  اَل  اْلُمْؤِمَن  َقَدمٍ ِإنَّ    َواَل   ،ةُ 
 َوَما يَ ْعُفو هللاُ َعْنهُ َأْكثَ ُر " ،وٍد ِإالَّ ِبَذْنبٍ َواَل َخْدُش عُ  ،اْخِتاَلُج ِعْرقٍ 

 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس
 

[ قَاَل قَ تَاَدُة:  30ورى:  { ]الشْن َكِثريٍ َوقَاَل قَ تَاَدةُ يف تَ ْفِسرِي قَ ْوِلِه: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو عَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: "  ذُِكَر لَ  ِإالَّ   ،َواَل اْخِتاَلُج ِعْرقٍ  ،َواَل َعث َْرةُ َقَدمٍ  ،اَل ُيِصيُب اْبَن آَدَم َخْدُش ُعودٍ نَا َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

أَ  َعْنهُ  هللاُ  يَ ْعُفو  َوَما  " ِبَذْنٍب   ْكثَ ُر 
 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  9358 اَن   ،اَن يُوُنُس ْبُن حُمَمَّدٍ   ،ِر ْبِن اْلُمنَاِدي اَن أَبُو َجْعفَ   ،اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،احْلَاِفظُ   َأْخرَباََنهُ 
بَانُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِّ  َعِن النَّ  ،َعْن قَ تَاَدَة َفذََكَرهُ ُمْرَساًل َوَرَواهُ أَْيًضا احْلََسنُ  ،َشي ْ  ُمْرَساًل َوُهَو يف تَ ْفِسرِي َسِعيِد ْبِن َمْنُصورٍ َصلَّى اَّللَّ

 جاله ثقات لكنه مرسل. # قال المحقق: إسناده ر 
 

َعفَّاُن ْبُن   انَ   ،ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْيُمونٍ َحاُق  اَن ِإسْ   ،اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيهِ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9359
َأْو  ،َفَمرَّ هِبَا رَُجلٌ  ،َأنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت بَِغيًَّة يف اجْلَاِهِليَّةِ  ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَغفَّلٍ  ،َسنِ َعِن احلَْ  ،يُوُنسَ  َعنْ  ،اَن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  ،ُمْسِلمٍ 
َها فَ َقاَلْت: َههْ َسَط  فَ بَ   ،ِبهِ   َمرَّتْ  ِإلَي ْ ْرِك َوَجاَء اِبإْلِْساَلِم. َفرَتََكَها َوَوىلَّ   ،َيَدهُ  َها َحّتَّ َأَصاَب    ،ِإنَّ هللاَ َذَهَب اِبلشِّ َوَجَعَل يَ ْنظُُر ِإلَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر لَهُ   ،َوْجُههُ احْلَاِئطَ  ِإنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل ِإَذا َأرَاَد   ،ا َت َعْبٌد َأرَاَد هللاُ ِبَك َخريًْ " أَنْ    فَ َقاَل:فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا ِبَعْبٍد َخرْيًا َعجَّلَ   ِة " اْلِقيَامَ َوِإَذا َأرَاَد بَِعْبٍد َشرًّا َأْمَسَك َعَلْيِه ِبَذنِْبِه َحّتَّ يُ َواىَف ِبِه يَ ْوَم   ،لَهُ ُعُقوبََة َذْنِبِه يف الد 

 قال المحقق: إسناده حسن. #
 

ْبُن قَ تَاَدةَ   -  9360 أَبُو َنْصِر  أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبنُ   ، َأْخرَباََن  احْلََسِن السَّرَّاجُ أاََن  ْبُن َسْهِل ْبِن َعْسَكرٍ   ،اَن ُمَطنيٌَّ   ،  اَن   ،اَن حُمَمَُّد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْو يُ َؤاِخذُ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَ   ،َصاِلحٍ   َأيِب   َعنْ   ،َمشِ َعِن اأْلَعْ   ،َعْن ُسْفيَانَ   ،اْلِفْراَييِب   ِن  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 أَلَْوبَ َقِِن "   -يَ ْعِِن: يََدْيِه   -هللاُ ِِبَا َجَنْت َهُؤاَلِء 
 ْعَلمُ  ِفيَما أَ تَ َفرََّد ِبِه اْبُن َعْسَكرٍ  ،َغرِيٌب هِبََذا اإْلِْسنَادِ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
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 ، اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ   ،اَن اْبُن َُّنرَْيٍ   ،ُسْفيَانَ   اَن يَ ْعُقوُب ْبنُ   ،ُن َجْعَفرٍ أاََن َعْبُد هللِا بْ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضلِ   -  9361
ِج قَاَل:  َفَجَعَل يُ ْؤَتى ِبُرُءوِس اْْلََوارِ   ،َوِعْنَدهُ َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيدَ   ْنُت َجاِلًسا ِعْنَد اْبِن زاَِيدٍ َل: كُ قَا  ،َدةَ َعْن َأيِب بُ رْ   ،َعْن َأيِب َحِصنيٍ 

النَّارِ  ِإىَل  ِبَرْأٍس قُ ْلُت:  ِإَذا َمر وا  َأِخي  ،وََكانُوا  اْبَن  اَي  تَ ْفَعْل  َعَلْيِه َوَسلَّ َل هللاِ ْعُت َرُسو فَِإّنِ َسَِ   ،قَاَل: فَ َقاَل يل: اَل   ُ َم   َصلَّى اَّللَّ
 يَ ُقوُل: َيُكوُن " َعَذاُب َهِذِه اأْلُمَِّة يف ُدنْ يَاَها " 

 ق: إسناده صحيح. # قال المحق
 

اَن    ،اِبهِ ِن أَي وَب الض َبِعي  ِمْن ِكتَ اَق بْ ْبُن ِإْسحَ َأْخرَبَِن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد    ،َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر َكاِمُل ْبُن َأمْحََد اْلُمْسَتْمِلي   -  9362
ُ    ،اَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْعدٍ   ،اْلُمْنِذِر احْلَِزاِمي    ْبنُ   اَن ِإبْ َراِهيمُ   ،احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد السَّرِي   ُمَؤذُِّن َمْسِجِد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ   ،َعْن َجدِّهِ   ،َعْن أَبِيهِ   ، َماِلُك ْبُن ُعب َْيَدَة الد َؤيل  َثِِن َحدَّ   ،لَّمَ َعَلْيِه َوسَ   َوَسلََّم قَاَل: " َلْواَل ِعبَاٌد َّللَِِّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َيٌة ُرضَّعٌ  ،رُكَّعٌ   ِرَضا َجدِِّه ُمَساِفٍع "  َرِضيَ ُثَّ  ،"  َوهَبَائُِم رُتٌَّع َلَصبَّ َعَلْيُكُم اْلَعَذاَب َصبًّا ،َوِصب ْ

 لمحقق: إسناده ضعيف. # قال ا
 

َعْن    ،اَن ُشْعَبةُ   ، اَن أَبُو زَْيٍد اْْلََرِوي    ، اَن أَبُو ِقاَلبَةَ   ، َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ََيََْي اأْلََدِمي  َأانَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9363
اْلُعَرِنِّ   ،ةَ َعْزرَ َعْن    ،ةَ قَ تَادَ  احْلََسِن  اجْلَزَّارِ عَ   ،َعِن  ْبِن  ََيََْي  َلى  ،ْن  لَي ْ َأيِب  اْبِن  ْبِن كَ   ،َعِن  ُأيبَِّ  اْلَعَذاِب   ،ْعبٍ َعْن  ِمَن  }َولَُنِذيَقن َُّهْم 

  " اِفُظ: " َعْزرَةُ ُهَو اْبُن ََيََْي احلَْ  ا " قَالَ [ قَاَل: " اْلُمِصيَبةُ يف الد نْ يَ 21اأْلَْدََّن ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ{ ]السجدة:  
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

احلَْ   -  9370 هللِا  َعْبِد  أَبُو  احْلََسنِ   ،اِفظُ َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكِر  ْبُن   ،َوأَبُو  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اَن  قَالُوا:  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو 
ثَهُ   ،َأنَّ اْبَن ُقَسْيطٍ   ،  َعْمُرو ْبُن احْلَاِرثِ َأانَ   ،اَن اْبُن َوْهبٍ   ،ْبُن َنْصرٍ ُر  اَن حبَْ   ،وبَ يَ ْعقُ    ، َعْن َعاِئَشةَ   ،ْبِن اْلُمْنَكِدرِ َعْن حُمَمَِّد    ،َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعَليْ   ،َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ   ، ِمَن َحّتَّ الشَّوَْكَة يَُشاُكَها َل: " اَل ُيِصيُب اْلَعْبَد اْلُمؤْ َم قَاِه َوَسلَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 اْلَكْظِم ِحنَي يُوَجُد ِبِه ِإالَّ َكفََّر هللاُ َعْنهُ ِبِه "  أَْو ِشدَّةَ  ،َوالنَّْكَبَة يُ ْنَكبُ َها

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

َعْبدِ   -  9375 أَبُو  احلَْ َأْخرَباََن  الزَّاهِ   ،ظُ افِ  هللِا  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اأْلَْصَفَهاِن  اَن  ِمْهرَانَ   ،ُد  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن    ، اَن  ُعب َْيُد هللِا  أاََن   ،ُموَسى اَن 
اْلُمْختَارِ   ،ِإْسَرائِيلُ  ْبِن  اْبِن ِسريِينَ   ،َعْن َعْبِد هللِا  ْعُت َرُسولَ   ،َعِن  َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َسَِ يَ ُقوُل:لَّى ا هللِا صَ َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ "    َّللَّ

 َوَصُب اْلُمْؤِمِن َكفَّارٌَة ِْلَطَااَيهُ " 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

احْلَاِفظُ   -  9378 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن مَحَْشاذٍ   ،َأْخرَباََن  َعِلي   ْبُن َشرِيكٍ   ،اَن  ُعب َْيُد  َمْرميََ   ،اَن  َأيِب  اْبُن  ْبُن اَن  َوَأْخربََ   ،اَن  احْلَُسنْيِ  أَبُو 
ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري    ،ُبْشَرانَ  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  َمرْ   ،اَن  َأيِب  َمْرميََ   ،ميََ اَن اْبُن  َأيِب  ْبُن  ْبُن يَزِيدَ   ،اَن َجدِّي َسِعيُد  اَنِفُع  َثِِن   ،َأْخرَبَِن  َحدَّ

ثَهُ   ،نَّ َعْبَد احْلَِميِد ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأْزَهرَ أَ   ،ِد الرَّمْحَِن ْبِن السَّاِئبِ  َعبْ هللِا ْبنِ   َعْن ُعب َْيدِ   ،رَبِيَعةَ   َجْعَفُر ْبنُ  أَبِيِه َعْبِد   َعنْ   ،َحدَّ
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َأْزَهرَ  ْبِن  اْلَعْبدِ   ،الرَّمْحَِن  َمَثُل  َا  ِإَّنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ُ اْلُمْؤمِ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلَوَعكُ ِن حِ   ُيِصيُبهُ  مَّى َكَمَثِل َأِو احلُْ   ،نَي 
قَ  ،َحِديَدٍة تُْدَخُل يف النَّاِر فَ َيْذَهُب َخب َثُ َها  ى ِطيبُ َها " َلْفظُُهَما َسَواءٌ َويَ ب ْ

 فيه مستور والحديث صحيح # قال المحقق: إسناده 
 

ُبْشرَانَ   -  9380 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  إِ   ،َأْخرَباََن  الصَّفَّارُ َْسَاَأاَن  ْبُن حُمَمٍَّد  الرََّماِدي    ،ِعيُل  َمْنُصوٍر  ْبُن  َأمْحَُد  الرَّزَّاقِ   ،اَن  َعْبُد  َأاَن   ،اَن 
ثَ ْتِِن فَاِطَمةُ اْْلَُزاِعيَّةُ   ،َمرٌ َمعْ  َأنَّ َرُسوَل    ،ْيِه َوَسلَّمَ  َعلَ لَّى اَّللَُّ وََكاَنْت َقْد َأْدرََكْت َعامََّة َأْصَحاِب النَِّبِّ صَ   ،َعِن الز ْهِريِّ قَاَل: َحدَّ
َوِهيَ هللاِ  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  اْمَرَأًة  َعاَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َوِجَعةٌ    ،   " َوَسلََّم:" َكْيَف جتَِِديَنِك؟  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل 

بَ رَّ وَ   ،قَاَلْت: ِِبَرْيٍ اَي َرُسوَل هللاِ  احْلُمَّ َحْت  َقْد  تُرِيُد  ِمْلَدٍم  أُم   َعَلْيِه َوَسلََّم:" اْصرِبِييِب   ُ َا   ،ى. فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ فَِإنَّ
 ُتْذِهُب ِِبََبِث اإْلِْنَساِن َكَما يُْذِهُب اْلِكرُي ِمْن َخَبِث احْلَِديِد" 

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

  ، اْلَولِيُد ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَوقَِّري  اَن    ،اَن َحاِجُب ْبُن اْلَولِيدِ   ،اَن َْتْتَامٌ   ،اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ أَ   ، ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َعِلي  ْخرَباََن  أَ   -  9381
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ،َعِن الز ْهِريِّ  َاَم: " إِ َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َصحَّ ِمْن َمَرِضِه َكَمَثِل اْلرُبَْدةِ  َمَثُل اْلَمرِيِض ِإَذا بَِرَئ وَ   َّنَّ

 ا َوَلْوِنَا "  تَ َقُع ِمَن السََّماِء يف َصَفائِهَ 
 قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " َهَذا يُ ْعَرُف اِبْلُمَوقَِّريِّ َوُهَو َضِعيٌف َوَقْد " 

 دا. # قال المحقق: إسناده ضعيف ج
 

َهقَ رَباََن أَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَُد  َأخْ   -  9382 اَن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد    ،ُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ بْ   َأاَن أَبُو َأمْحَدَ   ،ْبُن َعِليٍّ الدَّاِمغَاِن  ِمْن َساِكِِن بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَّنََّا َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسو   ،ْهرِيِّ َعِن الز    ،َعِن الز بَ ْيِديِّ   ،اَن بَِقيَّةُ   ،اَن َعْبُد اْلَوهَّابِ   ،ْبِن َمْوُدودٍ  ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ا بَرَِئ َوَصحَّ ِمْنهُ َمَرُضهُ َكَمَثِل اْلرُبَْدِة تَ َقُع ِمَن السََّماِء يف َصَفائَِها َوُحْسِنَها َوَلْوِنَا " َمَثُل اْلَمرِيِض ِإذَ 
 دا. ضعيف جق: إسناده # قال المحق

 

اَن يَزِيُد   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ  ،ِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّا ،َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ  ،ِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 9383
َأاَن   ،اَن ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   ،ْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ اَن أَبُو ا ،ْبِد هللِا احْلَاِفظُ بُو عَ رَباََن أَ َوَأخْ  ،َوَعِلي  ْبُن َعيَّاٍش احْلِْمِصي   ،ْبُن َهارُونَ 

ْبُن َهارُونَ يَ  ْبُن ُمطَرِّفٍ   ،زِيُد  َأاَن حُمَمَُّد  احْلَُصنْيِ   ،قَااَل:  َأيِب  اأْلَْسَعرِيِّ   ،َعْن  َأيِب َصاِلٍح  َأيِب   ،َعْن  أَُماَمةَ َعْن  ُ  َعنِ   ،   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َكاَن َحظَّهُ ِمَن النَّاِر "ِه َوَسلََّم قَاَل: " احْلُمَّى ِكرٌي ِمْن َجَهنََّم َفَما َأَصاَب اْلُمْؤمِ َعَليْ  َغرْيَ َأنَّ َعِليَّ ْبَن َعيَّاٍش  ،لَْفظُُهَما َسَواءٌ  َن ِمن ْ

  َأيِب احْلَُصنْيِ َوُهَو أَبُو احْلَُصنْيِ َمْرَواُن ْبُن رُْؤبَةَ َعنْ  ،َوقَاَل يَزِيدُ  ،بُو َحِصنيٍ ِِن أَ َحدَّثَ  ،فٍ قَاَل: اَن حُمَمَُّد ْبُن ُمطَرِّ 
 .ضعيف والحديث حسنلمحقق: إسناده # قال ا

 

ا  -  9386 يُوُسَف  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  اْْلَِليُل  َسِعيٍد  أَبُو  اْلَقاِضي  بِن َ   ،اْلُبْسيِت  ِب   ْلُمَهلَّ َأْخرَباََن  نَا  َعَلي ْ أَبُو   ،ْيَسابُورَ َقِدَم  اَن 
اْلَبْكرِي   اْلُمظَفَِّر  ْبُن  َأمْحَُد  َثَمةَ   ،اْلَعبَّاِس  َخي ْ َأيِب  اْبُن  إِبْ َراِهيمَ   ،َأاَن  ْبُن  ُمْسِلُم  اْْلُنَاِئي    ،اَن  َساملٍِ  ْبُن  ِعْصَمةُ  َصُدوقًا   ،اَن  اَن    ،وََكاَن 



716 

 

ُ َعَلْيِه وَ   ،يِب َرَْيَانََة اأْلَْنَصارِيِّ َعْن أَ   ،َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشبٍ   ،اِبرٍ ُث ْبُن جَ َأْشعَ  َسلََّم قَاَل: " احْلُمَّى ِكرٌي ِمْن َحرِّ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوِهَي َنِصيُب اْلُمْؤِمِن ِمَن النَّاِر "  ،َجَهنَّمَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اَن َعْبُد  ،ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي  اَن يُوُسفُ  ،أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،ٍد اْلُمْقِرئُ أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّ اَن َأْخربََ   - 9387
َأَْسَاءَ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َمْيُمونٍ   ،هللِا  ْبُن  َمْهِدي   َواِصلٌ   ،اَن  َأيِب   ،اَن  نَ   َمْوىَل  َبشَّارٌ عَ   ،ةَ ُعي َي ْ َوُهَو  َسْيٍف  َأيِب  َعْبِد عَ   ،ْن  ْبِن  اْلَولِيِد  ِن 

َأْهِل الشَّامِ   ،الرَّمْحَنِ  فُ َقَهاِء  ِمْن  َمَرِضهِ   ،رَُجٌل  اجْلَرَّاِح يف  ُعب َْيَدَة  َأيِب  َعَلى  َدَخْلُت  ْبِن ُعطَْيٍف قَاَل:  ِعيَاِض  جِلَْنِبِه    ،َعْن  َواْمَرأَتُهُ 
َلَة؟ قَالَ   ،جْلَِدارِ َوُهَو يُ ْقِبُل ِبَوْجِهِه َعَلى ا  ، َسهِ ْنَد رَأْ َجاِلَسٌة عِ  اللَّي ْ ْت: اَبَت َوهللِا أبَِْجٍر. قَاَل:  قَاَل: قُ ْلنَا: َكْيَف اَبَت أَبُو ُعب َْيَدَة 

نَا ِبَوْجِهِه فَ َقاَل: ِإّنِ َوهللِا َما ِبت  أبَِْجٍر. قَاَل: وََكَأنَّ الْ  َبَل َعَلي ْ وِن َعمَّا قُ ْلُت؟ قَاَل: َما   َذِلَك. فَ َقاَل: أََفاَل َتْسأَلُ اَءُهمْ َقْوَم سَ فَأَق ْ
َنْسأَُلَك؟   َما قُ ْلَت وََكْيَف  بَِباَلٍء يف َجَسِدهِ َأْعَجب َنَا  ابْ َتاَلهُ هللاُ  يَ ُقوُل: " َمِن  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  قَاَل: ِإّنِ َسَِ

ْرَداءِ  ظ هُ َو َلهُ حَ فَ هُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا اْلَمْعََن َوإِ  ،" َوَرَوى َعْن َأيِب الدَّ  لَْيِه َذَهَب اْبُن َمْسُعودٍ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن   ،اَن َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْرِمي    ،نْ يَااَن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد    ،رُ فَّا هللِا الصَّ َأاَن أَبُو َعْبِد    ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  9391
َلةَ  ُْتَي ْ الس كَِّري    انَ   ،أَبُو  مَحَْزَة  َجاِبرٍ   ،أَبُو  َلةَ   ،َعْن  ُْتَي ْ أَبُو  اَن  مَحَْزَة الس كَِّري    ،قَاَل:  أَبُو  َجاِبرٍ   ، اَن  انَ   ،َعْن  بُ َرْيَدةَ  َع  َسَِ   ، َمنْ قَاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما َأصَ اأْلَْسَلِميَّ يَ ُقوُل:   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَب رَُجاًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َنْكَبٌة َفَما فَ ْوقَ َها َحّتَّ ذََكَر  َسَِ
ًة مَلْ َأْو بَ َلَغ ِبِه ِمَن اْلَكَراَمِة َكَرامَ   ،َفَر َلهُ ِإالَّ ِِبِْثِل َذِلكَ ذ نُوِب َذنْ بًا مَلْ َيُكْن لِيُ غْ َن ال هللاُ مِ ِإالَّ لِي َْغِفرَ   ،الشَّوَْكَة ِإالَّ إِلِْحَدى َخْصَلَتنْيِ 
ُلُغَها ِإالَّ ِِبِْثِل َذِلَك "   َيُكْن يَ ب ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

  انَ   ،اَن ََيََْي ْبُن بَُكرْيٍ   ،إِبْ َراِهيَم ْبِن ِمْلَحانَ   اَن َأمْحَُد ْبنُ   ،مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ اَن أَ أَ   ،َدانَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   -  9393
 ، ْخرَبَهُ َعِن اْبِن َأيِب فَاِطَمةَ أَ   ،يَّ الزَّْرقِ َأنَّ َأاَب ُعَقْيٍل    ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مُحَْيدُ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَللٍ   ،َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيدَ   ،اللَّْيثُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   ،َعْن أَبِيهِ  قَاَل: "   ،: " أَي ُكْم َيُِب  َأْن َيِصحَّ َفاَل َيْسَقُم؟ " قَالُوا: ُكل نَا اَي َرُسوَل هللاِ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُكوُن َلهُ الدَّرََجةُ يف ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَ   ، وا َأْصَحاَب َكفَّارَاٍت؟ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ لَِّة؟ َأاَل حتُِب وَن َأْن َتُكونُ الضَّا ِمرِي  َأحتُِب وَن َأْن َتُكونُوا َكاحلَْ 

ِبهِ   ،اجْلَنَّةِ  َلَغ  اِبْلَباَلِء لِي َب ْ تَِلَيِه هللاُ  ِمْن َعَمِلِه َحّتَّ يَ ب ْ ِبَشْيٍء  ُلُغَها  يَ ب ْ تِْلَك  اَل  ُلُغهَ الدَّرَ   يَ ب ْ ِبَشْيٍء ِمْن َعَمِلِه " ذََكَر َجَة يف اجْلَنَِّة اَل  ا 
َثِِن َأِخي َعْن مَحَّ  ،ِة ُمْسِلِم ْبِن ُعَقْيٍل َمْوىَل الزَّْرِقيِّنَي أَبُو ُعَقْيٍل فَ َقاَل: قَاَل يل اْبُن َأيِب أَُوْيسٍ اْلُبَخاِري  يف التَّارِيِخ يف تَ ْرجََ  ِن اِد بْ َحدَّ

ِإاَيِس ْبِن َأيِب فَاِطَمَة الضَّْمِريِّ فَ َقاَل: اَي أاََب   ْيٍل َمْوىَل الزَّْرِقيِّنَي قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُعقَ   ، مُحَْيدٍ َأيِب 
َثِِن َأيِب َعْن َجدِّي قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللاِ  ،ُعَقْيلٍ     ،ْعنَاهُ َفذََكَرهُ مَ  ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ اَّللَُّ   َصلَّىَحدَّ

َعْن أَبِيِه اْلُبَخاِريِّ " َوَرَواهُ   ، رَِوايَ َتهُ َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َواِصٍل اْلِبيَكْنِديِّ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد: " َوُهَو ِفيَما َأَجاَز أَبُو َعْبِد هللاِ 
َثِِن َأيِب  ،فَاِطَمةَ ْبِن َأيِب ِإاَيِس ْبِن َأيِب  َعْن َعْبِد هللاِ  ،ْن ُمْسِلِم ْبِن ُعَقْيلٍ عَ  ، حُمَمَِّد ْبِن َأيِب مُحَْيدٍ َعنْ  ،َعَقِدي  أَبُو َعاِمٍر الْ  َأنَّ َأاَبهُ  ،َحدَّ



717 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ   ،َأْخرَبَهُ  نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ " َوَسأَْلُت َعْنهُ بَ ْعَض َأْهِل اأْلََدِب   اَل: " ِمْثُل مُحُُر الصَّيَّاَلةِ هُ قَ الَّ أَنَّ إِ   ،قَاَل: بَ ي ْ
 َوأُِقيَمِت اْليَاءُ َمَقاَم اْلَواِو "   ،َوُهَو َأَصح  احْلَي ََوااَنِت ِجْسًما ، اْلَوْحِشيِّ الَّيِت َتُصولُ فَ َزَعَم أَنَّهُ َأرَاَد مُحُرَ 

َمٍة يُ َقاُل لِْلِحَماِر اْلَوْحِشيِّ  ِكتَابِِه أَْيًضا: أَنَّهُ َكاحْلَِمرِي الصَّالَِة الصَّاُد: َغرْيُ ُمْعجَ    أَبُو َأمْحََد اْلَعْسَكِري  يف ذََكرَ مْحَُد: وَ قَاَل الشَّْيُخ أَ 
 احْلَادِّ الصَّْوِت: َصْلَصالٌ 
 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

اَن ِعْمَراُن    ،اَن َأَسُد ْبُن ُموَسى  ،ْبُن ُسَلْيَمانَ   اَن الرَّبِيعُ   ،ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   ،ِفظُ احْلَاِد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  9394
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّىَة قَا َعاِئشَ َعنْ   ،َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ   ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَقاِسمِ   ،ْبُن زَْيٍد الث َّْعَلِب   ُ   َلْت: َسَِ اَّللَّ

 َورُِفَع لَهُ هِبَا َدرََجٌة "  ،وَُكِتَب لَهُ بِِه َحَسَنةٌ  ، ُحطَّ َعْنهُ بِِه َخِطيَئةٌ ِإالَّ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما َضَرَب ِمْن ُمْؤِمٍن ِعْرقٌ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احْلَاِفظُ   أَبُو  ْخرَبانَ أَ   -  9397 هللِا  أَبُو  ،َعْبِد  احْلَُسنْيِ   اَن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َأمْحَُد  هبَِ   َحاِمٍد  احْلَُسنْيِ    ،ا اْْلُْسَرْوِجْرِدي   ْبُن  َداُوُد  اَن 
َهِقي   َثِِن َعمَّنْ   ،اَن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ُهَو اْبُن َوْهبٍ  ،اْلب َي ْ َعِن    ،و ْبِن َأيِب َعْمرٍوَعْن َعْمرِ   ،مْحَِن ْبُن َسْلَمانَ ُد الرَّ ِن َعبْ َأْخربََ   ، َحدَّ
َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َسَِ   ،اْلَمْقرُبِيِّ  اِبلس ْقِم  َعْن  تَِلي َعْبَدهُ  لَي َب ْ َعزَّ َوَجلَّ  يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ   َحّتَّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َذْنٍب "  ُكلَّ يَُكفِّرَ 
 بأس به. # قال المحقق: إسناده ال 

 

اَن ََيََْي   ،اَن أَبُو اأْلَْزَهرِ   ،َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ   ، اْلَفِقيهُ   ،َمشٍ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حمَْ   -  9398
ُ َعَلْيِه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: أََتى َرُسوُل هللاِ   ، زاَِيٍد الن َمرْيِيِّ َعنْ   ،َعْن َجاِبرٍ   ،ِن ْبِن َصاِلحٍ احْلَسَ َعِن    ،ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ   َصلَّى اَّللَّ

َأْن يَ َتَساَقطَ  ِِبَا َشاَء هللاُ  ِمْن َورَِقَها   ُذنُوِب َبِِن َواْلُمِصيبَاُت َأْسرَُع يف   ،َجاعُ اأْلَوْ قَاَل: "  ُثَّ    ،َوَسلََّم َشَجَرًة فَ َهزََّها َحّتَّ َتَساَقَط 
 آَدَم ِمِنِّ يف َهِذِه الشََّجَرِة " 

 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
 

 قَاَل: " ِإنَّ هللاَ   ،َسِن رَفَ َعهُ  احلَْ اَل: َعنِ َفذََكَر َغرْيَ أَنَّهُ قَ   ،أاََن أَبُو َعْبِد هللِا الطَّاْلَقاِن    ،َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -  9400
َلٍة "  قَاَل اْبُن اْلُمبَارَِك: " َهَذا ِمْن َجيِِّد احْلَِديِث "  لَُيَكفُِّر َعِن اْلُمْؤِمِن ِمْن َخطَااَيهُ ُكلَِّها حِبُمَّى لَي ْ

 # قال المحقق: إسناده واه. 
 

َثِِن الْ  ،اَن أَبُو َبْكرٍ  ، هللاِ بُو َعْبدِ َأاَن أَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ  - 9402 ِعيَل ْبِن  َعْن ِإَْسَا ،اَن زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  ،ُمَثَنَّ ْبُن َعْبِد اْلَكِرميِ َحدَّ
ُ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ،َعِن احْلََسنِ  ،َعْن َساملٍِ  ،َعْن َأيِب ُسْفيَانَ  ،ِإبْ َراِهيمَ  َلًة فَ َوَسلَّ َعَلْيِه  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  ،َصربََ َم قَاَل: " َمْن َوَعَك لَي ْ

َئِتِه يَ ْوَم َوَلَدْتهُ أُم هُ " َوَرِضَي هِبَا َعِن هللِا َعزَّ َوَجلَّ َخَرَج ِمْن ذُنُوِبِه َكهَ   ي ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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نْ يَا اَن أَ   ،فَّارُ أاََن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ   -  9404 َويُوُسُف ْبُن   ،دََّثِِن ِإْسَحاُق ْبُن ِإَْسَاِعيلَ حَ   ،بُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " احْلُمَّى رَاِئُد الْ   ،َعِن اْبِن ُشرْبَُمةَ   ،رِيرٌ قَااَل: اَن جَ   ،ُموَسى  ِهَي وَ   ،َمْوتِ َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

لِْلُمؤْ  اأْلَْرِض  يف  هللِا  "ِسْجُن   ِمِن 
 

ُ    ،َعِن احْلََسنِ   ، َعْن يُوُنسَ   ، اُد ْبُن زَْيدٍ اَن مَحَّ   ،اَن َخاِلُد ْبُن ِخَداشٍ   ،قَاَل: َواَن أَبُو َبْكرٍ   -  9405 قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  يُ ْرِسُلهُ ِإَذا َشاَء " فَ َقَرَأَها اِبحْلَاءِ ُثَّ  ،ََيِْبُس َعْبَدهُ ِإْن َشاءَ  اَد "ْيُخ: زَ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرُه. قَاَل الشَّ 
 . # قال المحقق: إسناده مرسل 

 

اَن    ،اَن يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيدٍ   ،الصَّغَاِن  اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق    ،أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن ُبْشَرانَ   -  9408
ْعُت رَ   ،َعْن َأيِب بُ ْرَدةَ   ،َحةُ ْبُن ََيََْي طَْل ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما ِمْن َشْيٍء ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن َعْن ُمَعاوِيََة قَاَل: َسَِ ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 يِّئَاتِِه " ْن سَ َعْنهُ مِ  يف َجَسِدِه ِإالَّ َكفََّر هللاُ بِهِ 
 سن.# قال المحقق: إسناده ح

 

نْ يَا  اَن أَبُو َبْكِر ْبنُ   ،ِد هللِا الصَّفَّارُ اَن أَبُو َعبْ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  9409 اَن َعْبُد هللِا    ،اَن مُحَْيُد ْبُن َزجْنََوْيهِ  ،َأيِب الد 
َثمُ اَن اْلَْ   ،ْبُن يُوُسفَ  ُ َعَلْيِه َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسو   ،َعِن اْلَقاِسمِ   ،اِقدٍ َأْخرَبَِن زَْيُد ْبُن وَ   ،مُحَْيدٍ ْبُن    ي ْ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ا َعْنهُ ُذنُوبَهُ " َويَُكفُِّر هبَِ  ،ْلِقيَاَمِة َدرََجةً ْوَم اهِبَا ي َ   َأْو َشْيٌء يُ ْؤِذيِه يَ ْرفَ ُعهُ هللاُ  ،َأْو َشوَْكٌة ُيَشاُكَها   ،َوَسلََّم: " ُصَداُع اْلُمْؤِمنِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن   ،كٍ ُمبَارَ ُد ْبُن  اَن حُمَمَّ  ،اَن َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف الس َلِمي    ،َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ  ،و طَاِهٍر اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُ   - 9410
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ، َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َعْن َأيِب  ،َعْن َأيِب مُحَْيدٍ  ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن خُمَْيِمَرةَ  ،َواِقدٍ  َعْن زَْيِد ْبنِ  ،َصَدَقةُ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

رَْأِسهِ  ُصَداٌع يف  ُيِصيبُهُ  ُمْؤِمٍن  ِمْن  َما  ف َ َأْو شَ   ،"  بِهِ ْوٌك  َذلِ   ،تََأذَّى  َما ِسَوى  هِبَا  أَْو  وََكفََّر  َدرََجًة  هِبَا  هللاُ  رَفَ َعهُ  ِإالَّ  اأْلََذى  ِمَن  َك 
 َئًة " َخِطي

 # قال المحقق: إسناده فيه مجهول. 
 

  ، ْبُن الرَّبِيِع ْبِن طَاِرقٍ   اَن َعْمُرو  ،ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ اَن ي َ   ،ْعَفرٍ أاََن َعْبُد هللِا ْبُن جَ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ   - 9411
أَي وبَ  ْبُن  اْبِن ِشَهابٍ َعنِ   ،يُوُنسَ   َعنْ   ،اَن ََيََْي  أَبُو َصاِلٍح السَّمَّانُ   ،  َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،َحدََّثِِن  َعَلْيِه   ،َعْن   ُ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َوالن  َفَساءُ َشِهيٌد "  ،َوالَِّذي مَيُوُت َغَرقًا َشِهيدٌ   ،َوالَِّذي مَيُوُت اِبْلَبَطِن َشِهيدٌ  ،ي يُ ْقَتُل يف َسِبيِل هللِا َشِهيدٌ الَّذِ قَاَل: " َوَسلََّم 
حسن. إسناده  المحقق:  قال   #  ( ماجه  ابن  رواه  "م2280]الحديث  هيِد  (:  الشه في  تقولوَن  في    قالوا:  فيكم؟ا    . هللاِ سبيِل  القتُل 

َفهَو    ،لقليلٌ  إًذا أمهتي ُشهداءَ  إنه  :لَ قا هللِا  سبيِل  في  قتَل  َفهَو    َشهيٌد،من  هللِا  سبيِل  في  ماَت    َشهيٌد، والمبطوُن    ،َشهيدٌ ومن 
 [ ." والمطعوُن َشهيدٌ 
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ْبُن فُوَركٍ   -  9413 َبْكِر  أَبُو  ْبُن َجْعَفرٍ   ،َأْخرَباََن  يُونُ   ،َأاَن َعْبُد هللِا  ْبُن حَ اَن  أَبُو َداُودَ   ،ِبيبٍ ُس  ْبِن   ،اَن ُشْعَبةُ   ،اَن  َبْكِر  َأيِب  َعْن 
ْعُت اْبَن ُمَصبَّحٍ  ْمطِ   ،َصبَّحٍ َأْو َأاَب مُ   ،َحْفٍص قَاَل: َسَِ ُ    ،َعْن ُشَرْحِبيَل ْبِن السِّ َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: َعاَد النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َما تَ ُعد وَن ُشَهَداَء أُمَّيِت؟ " فَ َقالُوا: مَ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َواَحةَ اْبَن رَ   َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْن قُِتَل يف َسِبيِل هللِا.   َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
لََقِليلٌ  ِإًذا  أُمَّيِت  ُشَهَداَء  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َشَهاَدةٌ   ،َدةٌ َشَها  اْلَقْتلُ   ، فَ َقاَل  َشَهاَدةٌ َوالطَّ   ، َواْلَبَطُن    ، اُعوُن 

 " َواْلَمْرأَةُ يَ ْقتُ ُلَها َوَلُدَها َجَْعاَء َشَهاَدٌة 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

  ، بُو زُْرَعَة الدَِّمْشِقي  اَن أَ  ،اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ َعبَّ أَبُو الْ  انَ  ،َوأَبُو َبْكِر ْبِن احْلََسِن اْلَقاِضي ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9415
: َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَالَ  ،َعْن ُعَمَر ْبِن احْلََكِم ْبِن ثَ ْواَبنَ  ،َعْن َأيِب َماِلِك ْبِن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َماِلكٍ  ،ِإْسَحاقَ  اَن حُمَمَُّد ْبنُ  ،اَن َأمْحَُد ْبُن َخاِلدٍ 

ُ َعَلْيِه َوسَ   ُسولُ قَاَل رَ  يِل هللِا. قَاَل: " ِإنَّ ُشَهَداَء أُمَّيِت ِإًذا  لََّم: " َما تَ ُعد وَن الشَِّهيَد ِفيُكْم؟ " قُ ْلنَا: اْلَمْقُتوُل يف َسبِ هللِا َصلَّى اَّللَّ
َواْلَغرِيُق يف َسِبيِل هللِا   ، هللِا َشِهيدٌ ْْلَار  َعْن َدابَِّتِه يف َسِبيلِ َوا  ، َشِهيدٌ َواْلَمْبطُوُن يف َسِبيِل هللاِ   ،اْلَقِتيُل يف َسِبيِل هللِا َشِهيدٌ   ،َلَقِليلٌ 
 -يَ ْعِِن: َذاَت اجْلُُنِب   -َسِبيِل هللِا َشِهيٌد "   َواْلَمْجُنوُب يف  ،َشِهيدٌ 

حسن. إسناده  المحقق:  قال   #  ( ماجه  ابن  رواه  "م2280]الحديث  ه (:  الشه في  تقولوَن  سبيِل    :قالوا  فيكم؟يِد  ا  في    هللِا. القتُل 
َفهَو    لقليٌل، إًذا أمهتي ُشهداءَ  إنه  :قالَ  هللِا  سبيِل  في  قتَل  ماَت    َشهيٌد،من  َفهَو  ومن  هللِا  سبيِل    َشهيٌد، والمبطوُن    َشهيٌد،في 

 [ ." والمطعوُن َشهيدٌ 
 

ْبِن َعْبَدانَ   -  9418 َأمْحََد  ْبُن  اْلُمَؤدِّبُ   اَن حُمَمَّدُ   ،ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ ْبُن    َأمْحَدُ   َأانَ   ،َأْخرَباََن َعِلي   اْلَعبَّاِس  احْلَجَّاِج   ،ْبُن  اَن َأمْحَُد ْبُن 
  ، لرَّمْحَِن احْلُبُِليِّ ْبِد اَأيِب عَ   َعنْ   ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيدٍ   ،َعْن َبْكِر ْبِن َعْمرٍو  ،اَن ََيََْي ْبُن أَي وبَ   ،اَن ََيََْي ْبُن اْلُمبَاَركِ   ،اْْلَُراَساِن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا ، هللِا ْبِن َعْمرٍوَعْن َعْبدِ   َل: " حُتَْفةُ اْلُمْؤِمِن اْلَمْوُت " َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبِن حمَُ   -  9419 َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  َمْنُصوٍر  أَبُو  أَ مَِّد  َأْخرَباََن  نَزِ ْبِن  اِمغَاِن   الدَّ َمْنُصوٍر  َهقَ يِب  بَ ي ْ ِإبْ َراِهيَم   ،يُل  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  اَن 
َْسَاِعيِلي   َعْن َعاِصٍم   ،ارُونَ  ْبِن هَ َعْن يَزِيدَ   ،اَن َنْصُر ْبُن َعِليٍّ   ،اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن ُشَعْيٍب التَّمَّاُر اِبْلَبْصَرِة ِإْماَلءً   ،اإْلِ

لَ َدَخْلنَ   ،اأْلَْحَولِ  فَ ُقْلنَا  َماَت  َلهُ  اْبٍن  َعَلى  نُ َعّزِيِه  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعَلى  مَحَْزةَ ا  َأاَب  اَي  ِمْن   ،ُه:  َوَأْكثَ ُر  قَاَل:  النَِّعيَم.  َلهُ  لَن َْرُجو  ِإانَّ 
ُ َعلَ  ،َذِلكَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  لِّ ُمْؤِمٍن " يَ ُقوُل: " اْلَمْوُت َكفَّارٌَة ِلكُ لََّم ْيِه َوسَ َسَِ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

ُد ْبُن َأمحَْ   انَ   ،يدِ حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اْلُمفِ   اَن أَبُو َبْكرٍ   ،يًا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب الطَّابَ َراِن  اِبلطَّابَ َرانِ َأْخرَباََنهُ َعالِ   -  9420
ُ    ،َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَولِ   ،اَن يَزِيُد ْبُن َهارُونَ   ،ْلَعبَّاِس السََّقِطي  َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو ا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَمْوُت َكفَّارٌَة ِلُكلِّ ُمْسِلٍم " 
 إسناده ضعيف جدا. محقق: # قال ال
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ثَ نَا ََيََْي ْبُن ََيََْي قَاَل: وَ  - 9422 َأنَّ النَِّبَّ  ،َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعب َْيٍد احْلَْضَرِميِّ  ،اَن ْبِن َعْمرٍوَعْن َصْفوَ   ،اَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ  ،َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اإْلِ  ِض َأاَل ِإنَّهُ اَل ُغْربََة َعَلى َمْن َماَت يف َأرْ   ،طُوََب لِْلُغَراَبءِ َوَسي َُعوُد َغرِيبًا فَ   ،أَ َغرِيبًا َبدَ ْساَلمَ َصلَّى اَّللَّ

 ِإالَّ َبَكْت َعَلْيِه السََّماءُ َواأْلَْرُض " َهَكَذا َوَجْدتُهُ ُمْرَساًل  ،ُغْربٍَة غَاَب ِفيِه بَ َواِكيهِ 
 . لنه مرسحسن لكده # قال المحقق: إسنا

 

َعبْ   -  9424 أَبُو  احْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن  هللِا  احْلَاِفظُ   ،ِد  َعِليٍّ  أَبُو  احلُْ   ، اَن  َأاَن  َمرٍَّة  ْبنُ َغرْيَ  اْلَعْسَكِري    َسنْيُ  احْلَرِيِش    ،َنَاٍر  ْبُن  زَْيُد  اَن 
َنةَ   ،اأْلَْهَواِزي   ُ  َعْن ُعْروَ   ،َعِن الشَّْعِبِّ   ،ِلدٍ  َخاْبِن َأيِب   َعْن ِإَْسَاِعيلَ   ،اَن ِعْمَراُن ْبُن ُعي َي ْ َة ْبِن ُمَضرٍِّس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها َحاَجًة " َعَلْيِه َوَسلَّ   َم: " ِإَذا َأرَاَد هللاُ قَ ْبَض َعْبٍد أبَِْرٍض َجَعَل َلهُ إِلَي ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

احْلَاِفظُ ْبُن    حُمَمَّدُ َأْخرَباََن    -  9425 هللِا  أَبُ   ،َعْبِد  اْلَفِقيهُ َأاَن  النَّْضِر  اْلَعْنرَبِي    ،و  حُمَمٍَّد  ْبُن  انَ   ،َوَأمْحَُد  َسِعيٍد قَااَل:  ْبُن  ُعْثَماُن   
َثِِن أُ  ،اَن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ   ،اَن ََيََْي ْبُن َصاِلٍح اْلُوَحاِظيٍّ   ،الدَّارِِمي   َعْن َأيِب    ،َعْن أَبِيهِ   ،نيَ َمْوىَل اأْلَْسَلِميِّ   ،يِب ََيََْي ُن أَ نَ ْيُس بْ َحدَّ

النَِّب    َمرَّ  قَاَل:  اْْلُْدِريِّ  احْلَبَ َسِعيٍد  ُفاَلٍن  َقرْبُ  فَ َقالُوا:   " َهَذا؟  َمْن  َقرْبُ  فَ َقاَل: "  َقرْبٍ  ِعْنَد  َوَسلََّم َِبَنَازٍَة  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اَي ِشيِّ  َصلَّى 
َها " وَ  ،ِسيَق ِمْن َأْرِضهِ  ، َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ . فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َل هللاِ َرُسو   ََسَائِِه ِإىَل تُ ْربَِتِه الَّيِت ُخِلَق ِمن ْ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َعْن َعْبِد    ،اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن َبْكرٍ   ، ْبُن أَي وَب اْلَمْخَرِمي  اَن َعْبُد هللاِ   ، يٍد اأْلَْعَرايِب  و َسعِ اَن أَبُ أَ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ   -  9426
َبةَ َبْكرِ   اَن أَبُو  ،َأاَن أَبُو يَ ْعَلى   ،َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    ،اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّادٍ  ُل ْبُن اَن اْْلَُذيْ   ، ْبُن َأيِب َشي ْ

  اَن اْْلَُذْيُل ْبنُ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي اْلَعْبِدي   ،أاََن َعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ   ،اَن أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّا  ،ةَ َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَادَ  ،احْلََكِم اأْلُْرُدّنِ  
أَبُ احْلَكَ  اْلُمْنِذرِ ِم  اْلَعزِي  ،و  َأيِب َروَّادٍ اَن َعْبُد  ْبُن  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل رَ   ،َعْن ِعْكرَِمةَ   ،ِز  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعِن   ُ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َمْوُت اْلَغرِيِب َشَهاَدٌة "  
اْلُبَخاِري    َأَشاَر   " َأمْحَُد:  الشَّْيُخ  تَ فَ قَاَل  هِبََذا  ر دِ ِإىَل  احْلََكِم  ْبِن  ِمنْ   اْْلَُذْيِل  رُّوِينَاهُ  َوَقْد   " احْلَِديِث  ُمْنَكُر  َوُهَو  َحِديِث    ،قَاَل: 

 ْن َوْجٍه َأْضَعَف ِمْن َهَذا ِوَي مِ َورُ   ،مُ أَنَّهُ َسَرَقهُ ِمَن اْْلَُذْيِل َوهللاُ َأْعلَ   ،َوزََعَم اْبُن َعِديٍّ  ،َعِن اْبِن َأيِب َروَّادٍ  ،اِهيَم ْبِن َبْكٍر اْلُكويفِّ ِإبْ رَ 
 ل المحقق: إسناده ضعيف جدا. # قا

 

َبةَ  ،اَن احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ  ،َأاَن أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ  ،َرانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبشْ  - 9428  انَ  ،اَن احْلََسُن ْبُن قُ ت َي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل:  ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْن َعطَاءٍ   ،ِد ْبِن َعْمرٍوَعْن حُمَمَّ   ،يِز ْبُن َأيِب َروَّادٍ ْلَعزِ َعْبُد ا قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْيِه ِبرِْزِقِه ِمَن اجْلَنَِّة "  َعلَ َي َورِيحَ َوُغدِ  ،َوُوِقَي فَ تَّانَِ اْلَقرْبِ  ،" َمْن َماَت َمرِيًضا َماَت َشِهيًدا
 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #
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اْلَمالِيِِن    -  9429 َسْعٍد  أَبُو  احْلَاِفظُ   ،َأْخرَباََن  َعِديٍّ  ْبِن  َأمْحََد  أَبُو  َثمِ   ،َأاَن  اْْلَي ْ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َعِلي   ْبِن   ،اَن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  اَن 
ْبُن زَْهَدَم يَ عْ   ،ئُ ُمْقرِ ْفَطِح الْ اأْلَ  اْبنَ اَن ََيََْي  أَبِيهِ   ،احْلَاِرثِ   ِِن  َأيِب   ،َعْن  َثِِن  بْ   ،قَاَل: َحدَّ أََنِس  َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َعْن  ِن 

َا أِلَْربَ َعٍة: اَل تَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْكَرُهوا َأْربَ َعًة فَِإنَّ يَ ْقطَُع ُعُروَق الْ   ،َمدَ الرَّ   ْكَرُهواَصلَّى اَّللَّ فَِإنَّهُ    ،َواَل َتْكَرُهوا الز َكامَ   ،َعَمىفَِإنَّهُ 
َماِميَل فَِإنَّهُ يَ ْقطَُع ُعُروَق اْلربََ  ،َواَل َتْكَرُهوا الس َعاَل فَِإنَّهُ يَ ْقَطُع ُعُروَق اْلَفاِلجِ  ،يَ ْقَطُع ُعُروَق اجْلَُذامِ   ِص "  َواَل َتْكَرُهوا الدَّ

 ِويٍّ لشَّْيُخ: َهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ قَ اَل اقَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 ح َوَأْخرَباََن أَبُو   ،اَن َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ  ،اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاقَ  ،اَن أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيمٍ  ،ُح ْبُن نَِذيرٍ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َجنَا   - 9430
أاََن أَبُو َجْعَفِر  ،مْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ اَن أَبُو أَ  ،اَن أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصرِي   ،َسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَؤمَّلِ  احلَْ حُمَمَّدٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَا  ،زِيدَ  ْبِن يَ َعْن َعْبِد هللاِ   ،َأاَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيدٍ  ،ْبُن َعْونٍ  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ُثَّ اْحَتَسَب َغَفَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ لَهُ َما َكاَن قَ ْبَل َذِلَك ِمْن َذْنٍب "   ، َسِبيِل هللاِ َمْن ُصدَِع يف 

  ُصَداًعا " ُصدِعَ  : " َمنْ َويف رَِوايَِة الز ْهِريِّ 
 عيف. # قال المحقق: إسناده ض

 

نْ يَا   ،ِد هللِا الصَّفَّارُ َأاَن أَبُو َعبْ   ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  9431 اَن َعِلي    ،اَن اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشمٍ   ،اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
ُ َعَلْيِه َوسَ   ، َحِبيبٍ   اَن يَزِيُد ْبُن َأيِب   ،ْبُن َسْعدٍ ْيُث  اَن اللَّ   ،ْبُن َعيَّاٍش احْلِْمِصي   لََّم: " اَل يَ َزاُل َوَغرْيُهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 الص َداُع َواْلَمِليَلةُ اِبْلَمْرِء َحّتَّ َيَدَعهُ ِمْثَل اْلَغضَِّة اْلُمَصفَّاِة " 
 . مرسلحسن لكنه # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َسِعيدٍ   -  9432 َبْكرٍ   ،اَن أَبُو َعْبِد هللاِ   ،َأْخرَباََن  أَبُو  ْبُن َعبْ   ،اَن  إِبْ َراِهيُم  َثِِن  ْبُن َصاِلحٍ   ،ِد هللاِ َحدَّ ْبُن   ،اَن َصْفَواُن  اَن اْلَولِيُد 
َعْن َجدِِّه قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َأيِب   ،يهِ َعْن أَبِ   ،ْبِن أََنٍس اجْلَُهِِنِّ   َسْهلِ َعْن    ،بٍ َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحبِي  ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعةَ   ، ُمْسِلمٍ 

ْرَداِء يف َمَرِضِه ف َ  ْرَداءِ الدَّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ   ،َأَما حتُِب  َأْن َتِصحَّ   ،ُقْلُت: اَي َأاَب الدَّ ْرَداِء: َسَِ ْيِه   َعلَ ى اَّللَُّ َواَل َْتَْرُض؟ فَ َقاَل أَبُو الدَّ
َقاَل َحبٍَّة ِمْن  َوِإْن َكاَن َذنْ ُبهُ    ،َداَع َواْلَمِليَلَة اَل يَ َزااَلِن اِبْلُمْؤِمنِ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ الص   ِمْثَل ُأُحٍد َحّتَّ اَل َيَدَعا َعَلْيِه ِمْن َذْنِبِه ِمث ْ

 َخْرَدٍل " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

أَ َوَأخْ   -  9433 أَبُو َعْبِد هللاِ   ،ِعيدٍ بُو سَ رَباََن  َبْكرٍ انَ   ،أاََن  أَبُو  اجْلََرِوي    ،  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  احْلََسُن  ْبُن َحسَّانٍ اَن َيَْ   ،اَن  اْبُن    ،ََي  اَن 
َأيِب َحِبيبٍ   ،َْلِيَعةَ  ْبُن  يَزِيُد  ُمَعاذٍ   ،اَن  ْبِن  أَبِيهِ   ،َعْن َسْهِل  َأيِب الدَّرْ   ،َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َل: َسَِ َداِء قَاَعْن 

َقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل "  ،َوِإنَّ َذنْ َبهُ ِمْثُل ُأُحٍد َفَما َيَدَعانِهَ  ، اِبْلُمْؤِمنِ يَ ُقوُل: " ِإنَّ احْلُمَّى َواْلَمِليَلَة اَل يَ َزااَلنِ   َوَعَلْيِه ِمْن َذْنِبِه ِمث ْ
 حسن. إسنادهالمحقق:  # قال
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  ، اَن َخَلُف ْبُن ُسَلْيَماَن النََّسِفي   ،َساَرَوْيِه اْلِكْنِدي     ْبنُ اَن أَبُو َحاتٍِ حُمَمَّدُ  ،ْهٍل حُمَمَُّد ْبُن َنْصَرَوْيِه اْلَمْرَوِزي  َأْخرَباََن أَبُو سَ   - 9434
اْلُمت َوَكِِّل اإْلِْسَكْنَدرَاِن   ْبُن  ْبِن وَ   ،ُن ِإَْسَاِعيلَ اُم بْ اَن ِضمَ   ،ثَ نَا َهاِنُئ  َعَلْيِه   ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،ْرَدانَ َعْن ُموَسى   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َعِن 

ِمْثُل َجَبِل ُأُحدٍ وَ  ْنَساَن َوِإنَّ ُذنُوبَهُ  اُع َحّتَّ اَل َيدَُع ِمْن لص دَ مَّى َواَفَما يُ َفارِقُهُ احلُْ   ،َسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " الص َداُع َواحْلُمَّى ُتِصيُب اإْلِ
  َوْزَن َخْرَدلٍَة " ُذنُوِبهِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَن   ،ْنِجي  اْلبُوشَ   اَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   ،أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َسْعٍد احْلَاِفظُ   ،َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   َأْخرَباََن أَبُو  -  9435
ٍد اإْلِ  أَنَّهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ،ْرَدانَ َعْن ُموَسى ْبِن وَ  ،َحدََّثِِن ِضَماُم ْبُن ِإَْسَاِعيلَ  ،ْسَكْنَدرَاِن  حُمَمَُّد ْبُن َخالَّ

َوا يَ َزاُل الص َداُع  َما  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ابِ ْلَمِليلَ اَّللَّ َواأْلََمةِ ةُ  َيَدُعهُ َوِإنَّ َعَليْ   ،ْلَعْبِد  َفَما  ُأُحٍد  ِمْثَل َجَبِل  اْْلَطَااَي  ِمَن  ِمث ْقَ   ،ِه  اُل َوَعَلْيِه 
 َخْرَدَلٍة "  

دٍ  ،قَاَل الشَّْيُخ: وََكَذِلَك َرَواهُ يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ   َعْن حُمَمَِّد ْبِن َخالَّ
  بأس به. # قال المحقق: إسناده ال

 

اَن   ،اَن َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ  ،اِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمةَ احلَْ  انَ   ،ِِبِْروٍ   ،أاََن َعْبُد هللِا ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي   ،احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا   - 9438
ُ َعَلْيِه وَ َرُسو   َل: قَالَ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَا  ،َعْن َأيِب َسَلَمةَ   ،حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو  : " َهْل َأَخَذْتَك أُم  ِمْلَدٍم؟ " ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسلََّم أِلَْعَرايِبٍّ

. قَاَل: " فَ َهْل َأَخَذَك الص  قَاَل: َوَما أُ    َوَما   " قَاَل:  َداُع؟م  ِمْلَدٍم؟ قَاَل: " َحرٌّ َبنْيَ اجْلِْلِد َواللَّْحِم " قَاَل: َفَما َوَجْدُت َهَذا َقط 
. فَ َلمَّ الص َداُع؟ قَاَل: " ِعْرٌق َيْضرِ  ْنَساِن يف رَْأِسِه " قَاَل: َما َوَجْدُت َهَذا َقط  ُ َعَلْيِه ُب َعَلى اإْلِ ا َوىلَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  َهَذا "   ِإىَل ْلي َْنظُرْ َوَسلََّم: " َمْن َسرَّهُ َأْن يَ ْنظَُر ِإىَل رَُجٍل ِمْن َأْهِل النَّاِر ف َ 
َعِن النَِّبِّ    ،َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ   ،َوِمْن َحِديِث َمْعَمرٍ   ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،: َوِْلََذا َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْبِن اْلُمَسيِّبِ قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَدُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل   َصلَّى اَّللَّ
 ده حسن.# قال المحقق: إسنا

 

َعِن    ،اَن ِسنَانٌ  ،اَن السَّْهِمي    ،ُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرقُ اَن حُمَمَُّد بْ  ،أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ   ،ْبِن َعْبَدانَ  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   - 9439
ْضَرِميِّ  ُ    أََتِت النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ اْمَرأَةً   ،َعْن أََنسٍ   ،احلَْ   ، بِْنٌت يل َكَذا وََكَذا َفذََكَرْت ُحْسن ََها  ،هللاِ   ِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: اَي َرُسولَ َعَليْ اَّللَّ

َا مَلْ ُتْصدَعْ َوَجَاَْلَا فَآثَ رْ  ئًا قَ   ،ُتَك هِبَا. قَاَل: " َقْد قَبِْلتُ َها " فَ َلْم تَ َزْل ْتََْدُحَها َحّتَّ ذََكَرْت أَنَّ اَل َحاَجةَ َل: "  ط . قَاَومَلْ َتْشَتِك َشي ْ
 يل يف بِْنِتِك " 

 ل المحقق: إسناده حسن.# قا
 

َعْن    ،اَن ُشْعَبةُ   ،اَن َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن يُوُنسَ   ،ْخرَبَِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيهِ أَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9440
اأْلَحْ َعاصِ  ُعْثَمانَ   ،َولِ ٍم  َأيِب  رَُجاًل   ،َعْن  ُفاَلنٍ َأنَّ  آِل  َوِجيَه  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبَّ َصلَّى  أََتى  َعَلْيِه ف َ   ،   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  َلهُ  َقاَل 
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رِيُت الَِّذي مَلْ يُ ْرزَْأ يف َماٍل َواَل  ِإىَل هللِا اْلِعْفرِيُت النِّفْ ِد هللاِ َض ِعبَاَوَسلََّم: " َما رُزِْئَت يف َماٍل َواَل َوَلٍد؟ " قَاَل: اَل. قَاَل: " ِإنَّ أَبْ غَ 
 ْطَراِف َأَصاِبِعِه َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل َوَلٍد " قَاَل: فَ بَايَ َعهُ أبَِ 

 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن قَ تَاَدةَ   -  9441 َنْصِر  أَبُو  ْبِن  مَّدٍ أَبُو حمَُ   أانَ   ،َأْخرَباََن  احْلُْلَواِن    ،َعْبِد هللِا الرَّازِي   َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد  ْبُن زَُهرْيٍ  ِإبْ َراِهيُم    انَ   ،اَن 
ْعُت َعاِصًما اأْلَْحَولَ   ، اَن ُشْعَبةُ   ،َعْمُرو ْبُن َحكَّامٍ  ْعُت أاََب ُعْثَماَن الن َّْهِديَّ   ،قَاَل: َسَِ ُ   ُسولُ " َكاَن رَ قَاَل:    ، قَاَل: َسَِ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 لََّم يُ بَاِيُع النَّاَس " َفَجاَءهُ رَُجٌل َفذََكَر َمْعنَاهُ ُمْرَساًل َعَلْيِه َوسَ 
 ضعيف مرسل قال المحقق: إسناده # 

 

اَن َعْبُد هللِا    ،يدَ َأاَن اْلرَبَاءُ ْبُن يَزِ   ،َداُودَ   أَبُو  انَ   ،يبٍ اَن يُوُنُس ْبُن َحبِ   ،أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  9442
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم أبَِْهِل النَّاِر؟ " قَالُوا: بَ َلى اَي َرُسولَ   ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،ْبُن َشِقيٍق اْلُعَقْيِلي    ، هللاِ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  اَل َيََْلُموَن رُُءوَسُهْم "  َشِديٍد َجْعظَرِيٍّ ُهُم الَِّذينَ " ُكل  قَاَل: 
 .ضعيف والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 

 

ثَ نَا أَبُو َبْكرٍ  - 9449 َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن رَاِشدٍ  ،قَاَل: َوَحدَّ َأنَّ   ،ب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ َعْن عُ  ،اِنِّ َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَ  ،اَن مَحَّادٌ  ،اَن أَبُو رَبِيَعةَ  ،َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َمرِيًضا فَ َقاَل: " َما ِمْنهُ النَِّبَّ  َوُهَو َيَْمَلُ ِمْنهُ " َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َقْد َأََتهُ آٍت ِمْن رَبِِّه فَ َبشََّرهُ َأْن   ِعْرٌق ِإالَّ   َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليْ " َودَ َعَذاٌب  لَْيَس َلهُ بَ ْعَدهُ   َف جتَُِدَك؟ " قَاَل:  ِه َوَسلََّم َعَلى رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه َوُهَو َمرِيٌض فَ َقاَل: " َكيْ َخَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
 ِمَّا ََيَاُف "  ْعطَاهُ هللاُ َما رََجا َوَأمََّنهُ الَّ أَ اِل إِ اَل َيَْتِمَعا أِلََحٍد ِعْنَد َهِذِه احلَْ  ،َأِجُدِن رَاِغبًا َورَاِهبًا. قَاَل: " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ 

 ضعيف والحديث مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

بُو ُمْسِهٍر  اَن أَ  ،ْسَحاقَ اَن حُمَمَُّد ْبُن إِ  ،قَااَل: َأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم   ،َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ  ،اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخربََ  - 9452
َثِِن  ،اَن َخاِلُد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُصب َْيحٍ   ،ُمْسِهٍر اْلَغسَّاِن    َعْبُد اأْلَْعَلى ْبنُ  َعْن   ،َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحبِيبٍ   ، َساملُ ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَحاِريِب  َحدَّ

 ُع َصْرَعًة ِمْن َمَرٍض ِإالَّ بَ َعَثهُ ِمْنهُ طَاِهًرا " لََّم قَاَل: " َما ِمْن َعْبٍد ُيْصرَ  َوسَ َعَلْيهِ  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ،َأيِب أَُماَمةَ 
 . رجاله ثقات سناده # قال المحقق: إ

 

ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  9453 َبْكِر ْبنُ   ،َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ   ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد  أَبُو  ن ْ َأيِب ا  اَن  ْبَن  َأظُن هُ حمَُ   ،اَن أَبُو َبْكرٍ   ، يَالد  مََّد 
التَِّميِميَّ  ْبُن اَنِفعٍ   ،َسْهٍل  احْلََكُم  اْبَن َعاِمرٍ   ،اَن ُعَفرْيٌ   ،اَن  يَ ْعِِن  َعَلْيِه    ،َعْن ُسَلْيٍم   ُ أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأيِب  َعْن 
ِإىَل َماَلِئكَ ِإَذا  َعْبَد  َوَسلََّم: " ِإنَّ الْ    ، ِإْن أَْقِبْضهُ َأْغِفْر لَهُ فَ   ،ِإَذا قَ يَّْدُت َعْبِدي ِبَقْيٍد ِمْن قُ ُيوِدي  ،ِتِه: اَي َماَلِئَكيِت َمِرَض َأْوَحى هللاُ 

 َوِإْن َأَعاِفِه َفَجَسٌد َمْغُفوٌر اَل َذْنَب َلهُ " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ لَُيَجرُِّب أَ ْن َأيِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرسُ عَ   ،ادِ إْلِْسنَ َوهِبََذا ا  -  9454 َوُهَو    ،َحدَُكْم اِبْلَباَلءِ وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْبرِ   ،َأْعَلُم َكَما ُيَرُِّب َأَحدُُكْم َذَهَبهُ اِبلنَّارِ  ُهْم َمْن ََيُْرُج َكالذََّهِب اإْلِ ُهْم َمْن ََيْرُُج   ،ئَاتِ الَِّذي جَنَّاهُ هللاُ ِمَن السَّيِّ ِلَك  يِز َفذَ َفِمن ْ َوِمن ْ
ُهْم َمْن ََيُْرُج َكالذََّهِب اأْلَْسَوِد َفَذِلَك الَِّذي َقِد اف ُْتِِتَ "  ،َيُشك  بَ ْعَض الشَّكِّ َكالذََّهِب ُدوَن َذِلَك َفَذِلَك الَِّذي   َوِمن ْ

 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 
 

اَن احْلََسُن   ،َسُن ْبُن َأيِب َعِليٍّ النَّجَّارُ اَن احلَْ   ،َأاَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الطِّيِب    ،َرانَ ْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبشْ أَ   -  9455
احْلُْلَواِن   َعِليٍّ  َعْمرٍو   ،ْبُن  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أَبُ أَ   ،َوَأْخرَباََن  َعبْ اَن  هللِا الصَّفَّارُ و  َبكْ   ،ِد  أَبُو  الد نْ يَااَن  َأيِب  ْبُن  َعِن    ،ِر  ُحدِّْثُت  قَاَل: 
ْبِن َعِليٍّ   ْبُن ُجَبرْيٍ اْلُغَداِن    ،احْلُْلَواِنِّ احْلَُسنْيِ  َثِِن َفصَّاُل  اأْلَْشَعِث قَاَل: َحدَّ ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ ْبِن َعْبِد هللاِ   ،اَن  َبِشرِي  ْبنِ َعْن  َأيِب   أَي وَب     

ُ َعَلْيِه َوسَ   ،َعْن َجدِّهِ   ،يهِ َعْن أَبِ   ،اأْلَْنَصاِري   فَ َقاَل: اَي   ،َفَسأََلهُ   ،لََّم رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر فََأَكبَّ َعَلْيهِ قَاَل: َعاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  ، َأْي َأِخي اْصرِبْ  ، َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْي َأِخي اْصرِبْ ِن فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ ُضرْ َحٍد َيَْ َما َغَمْضُت ُمْنُذ َسْبِع لَيَاٍل َوألَِ   ،َنِبَّ هللاِ 

ْلَت ِفيَها "  ا َدخَ ِبَك َكمَ ََتْرُْج ِمْن ذُنُو   ،َثاَلَثً   ،ََتُْرَج ِمْن ُذنُوِبَك َكَما َدَخْلَت ِفيَها " َويف رَِوايَِة اْبِن ُبْشَراَن: " اَي َأِخي اْصرِبْ   َحّتَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َساَعاُت اأْلَْمَراِض يُْذِهُْبَ قَاَل: فَ َقاَل َرُسولُ    َساَعاِت اْْلَطَااَي "  هللِا َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

ُبْشرَانَ   -  9456 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  بْ   ، َأْخرَباََن  احْلَُسنْيُ  َصفْ ثَ نَا  ن ْ   ،َوانَ ُن  الد  َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن    ،يَا اَن  َأمْحَُد  َجْعَفٍر  أَبُو  َثِِن  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َساَعاُت اأْلَ   ،َعِن احْلََسنِ   ،َعْن َأيِب ِبْشٍر احْلََلِبِّ   ،ْتَّامٍ اَن قُ رَّاُن ْبُن    ،َسْعَدانَ   ِهُْبَ َذى يُذْ قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 َساَعاِت اْْلَطَااَي " 
 ق: إسناده ضعيف. # قال المحق

 

اَن َأمْحَُد    ،اَن اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراِن    ،بُو َبْكِر ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احْلََسِن ْبِن ِعيَسىاَن أَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9457
ْعُت َأاَب َبْكِر ْبِن عَ   ،ِسي  أْلَْخنَ ْبُن ِعْمَراَن ا َبةَ   َعِن احْلََكمِ   ،َعْن لَْيثٍ   ،َوَعْبَد الرَّمْحَِن اْلُمَحاِريِبَّ   ،يَّاشٍ قَاَل: َسَِ رَفَ َعهُ قَاَل: "   ،ْبِن ُعت َي ْ

اْلَعْبدِ  ابْ تَ   ،ِإَذا َكثُ َرْت ُذنُوُب  يَُكفِِّر ُذنُوبَهُ  َما  اْلَعَمِل  ِمَن  َيُكْن َلهُ  بَ ْعِض َهَذا    ْْلَمِّ يَُكفُِّر ِبِه ذُنُوبَهُ " ابِ اَلهُ هللاُ َومَلْ  َوَقْد َرِوَي يف   "
 َضِعيٍف "  اْلَمْعََن َحِديٌث َمْوُصوٌل ِبِِْسنَادٍ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَن أَبُو ََسَُرةَ   ،ْبُن َسْهلٍ اَن َمْعَمُر    ،اأْلَْهَواِزي    ِليٍّ ُن عَ َسُن بْ اَن احلَْ   ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبِن َعِديٍّ   ،َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  9458
قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ،َعْن اَنِفعٍ   ،َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيدٍ   ،اَن ُهَشْيمٌ   ،اِبِر ْبِن ََسَُرةَ َأمْحَُد ْبُن َساملِِ ْبِن َخاِلِد ْبِن جَ 

تَِليَ ْيِه  َعلَ اَّللَُّ   ِة اْلُمَصفَّاِة " َعْبَدهُ اِبْلَباَلِء َواْْلَمِّ َحّتَّ َيرْتَُكهُ ِمْن َذْنِبِه َكاْلِفضَّ  َوَسلََّم " ِإنَّ هللاَ لَي َب ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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اَن احْلَُسنْيُ ْبُن   ،ُد ْبُن َعاِصمٍ اَن ُأَسيْ   ،َعبَّاِس ُهَو اأْلََصم  و الْ اَن أَبُ   قَااَل:  ،َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9460
  انَ   ،ةُ قَِبيصَ   انَ   ،اَن ُمَعاذُ ْبُن جَنَْدةَ   ،َأْخرَبَِن أَبُو النَّْضِر اْلَفِقيهُ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   ، ْبُن َمْرثَدٍ اَن َعْلَقَمةُ   ،اَن ُسْفيَانُ   ،َحْفصٍ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َعْمرٍو    َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ   ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن خُمَْيِمَرةَ   ،ْرثَدٍ َعْن َعْلَقَمَة ْبِن مَ   ،ُسْفيَانُ  قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

َلٍة   ،َن ََيَْفظُونَهُ  َعزَّ َوَجلَّ احْلََفظََة الَِّذيَر هللاُ  َأمَ ِإالَّ   ،َأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُيَصاُب بَِباَلٍء يف َجَسِدهِ  َأِن اْكتُ ُبوا ِلَعْبِدي يف ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ
ِمث ْ ِمثْ  احْلَُسنْيِ َوَحِديِث قَِبيَصَة  َلْفُظ َحِديِث  َما َداَم حَمُْبوًسا يف َوََثِقي "  اْْلرَْيِ  ِمَن  يَ ْعَمُل  َما َكاَن  َعِن   ،احْلَُسنْيِ   أَبُو  بَ َعهُ َتَ   ،ُلهُ َل 

 ْيِمَرةَ اْلَقاِسِم ْبِن خمَُ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

يِب اَن حُمَمَُّد ْبُن أَ   ،اَن يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ  ،َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسنِ  -  9461
َبةَ   ،مَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ اَن حمَُ   ، مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَودِ انَ   ،رٍ َبكْ  فَ َلمَّا رََأى حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر   ،َدَخْلنَا َعَلْيهِ وَ   ،اَن َعْوُن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ

نَاهُ اِبلد ُموِع َحّتَّ َدَمَعتَا   َعْبِد هللِا قَاَل: رَأَْيُت َشْكَواَك. قَاَل: "  ْجَههُ فَ َقاَل: َما َشْأُنَك اَي أابَ ٌن وَ َشَف َعوْ َفكَ   ،َوَجَعهُ تَ َرق َْرَقْت َعي ْ
وَ  َعزَّ  َريبِّ  ِلُكلِّ ُكْربَةٍ   ،َجلَّ َحْسِب  ةٍ   ،ُهَو ِعدَِّت  ِعْنَد ُكلِّ ِشدَّ نِْعَمٍة "  ،َوَصاِحِب  َأابَ   ،َوَولِيِّي يف ُكلِّ  ُأَحدُِّثَك اَي  َعْبدِ َأاَل  َما   هللاِ    

ْعُت مِ  ْعُت ِمْن َأيِب؟ َسَِ   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت ََبسََّم َفذََكَر َهَذا احْلَِديثَ ْن َأيِب َمْسُعوٍد َوُهَو يَ ُقوُل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َسَِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

بُو  اَن أَ   ،اَن أَبُو حُمَمٍَّد ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي ِإْماَلءً   ،هِ اأْلَِديُب ِمْن َأْصلِ   ،ْبِن رََجاءٍ مَِّد  ُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بْ   -  9462
بَاِن   ،اَن ََيََْي ْبُن ََيََْي  ،ََيََْي زََكرايَّ ْبُن َداُوَد اْْلَفَّافُ  ُ عَ أَ  ،سٍ َعْن أَنَ  ،َعْن ََثِبتٍ  ،اَن ُعْثَماُن ْبُن َمطٍَر الشَّي ْ َلْيِه نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

  ، فَِإَذا َماَت قَاَل اْلَمَلَكاِن اللََّذاِن وُكِّاَل ِبِه َيْكتُ بَاِن َعَمَلُه: َقْد َماتَ   ،َيْكتُ بَاِن َعَمَلهُ َوَسلََّم قَاَل: " وََكلَّ هللاُ ِبَعْبِدِه اْلُمْؤِمِن َمَلَكنْيِ  
: أَفَ ن َُقْم يف اأْلَْرِض؟ فَ ي َُقوُل َوَجلَّ: ََسَاِئي َِمُْلوَءٌة ِمْن َماَلِئَكيِت ُيَسبُِّحوِن فَ ي َُقواَلنِ فَ ي َُقوُل هللاُ َعزَّ  ، السََّماءِ  ِإىَل َنْصَعدُ فَ تَْأَذُن لَنَا ف َ 

َداِن   ،َعْبِدي َفَسبَِّحاِن رْبِ  َعَلى قَ   هللاُ: َأْرِضي َِمُْلوَءٌة ِمْن َخْلِقي ُيَسبُِّحوِن فَ ي َُقواَلِن: فَأَْيَن؟ فَ ي َُقوُل قُوَما َاِن   ،َوامحِْ   ، َوَهلِّاَلِن   ،وََكربِّ
 ْلِقيَاَمِة "  َواْكتُ بَا َهِذِه لَِعْبِدي ِإىَل يَ ْوِم ا

َعْن   ،لَ َعِن اْلُمَؤمَِّل ْبِن ِإَْسَاِعي   ،ظَِليِّ احْلَنْ   َولَْيَس اِبْلَقِويِّ َورُِوي َعْن ِإْسَحاِق ْبِن ِإبْ َراِهيمَ   ،قَاَل الشَّْيُخ: تَ َفرََّد ِبِه ُعْثَماُن ْبُن َمطَرٍ 
ََثِبتٍ   ،مَحَّادٍ  صَ   ،َعْن  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أََنٍس  َفذََكَرهُ َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِفيَما  ،لَّى   َوُهَو 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
ُن  اَن ِإْسَحاُق بْ   ،و اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َشاَذاَن الن َّْيَسابُوِري  اَن أَبُ   ، ْبُن ُعْثَماَن الزَّاِهدُ مْحَدُ اَن أَ   ،أَنْ بََأِن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9463

  َمْن َمَضى َوايَةِ ََنْو رِ َورُِوي َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  ،َوَهَذا هِبََذا اإْلِْسنَاِد َغرِيٌب َوهللاُ َأْعَلمُ  ،ِإبْ َراِهيَم احْلَْنظَِلي  َفذََكَرهُ 
 . يب غر # قال المحقق: إسناده 

 

اَن أَبُو َبْكِر   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب احْلَُننْيِ   ،اَن أَبُو َجْعَفِر ْبِن ُدَحْيمٍ أَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي  -  9464
َبةَ  ْعُت أََنًسا يَ ُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،بِيَعةَ اَن أَبُو رَ   ،مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ اَن    ،َعفَّانُ اَن    ،ْبُن َأيِب َشي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل: َسَِ
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َلهُ  اْكُتْب  لِْلَمَلِك:  قَاَل  َجَسِدِه  بَِباَلٍء يف  اْلُمْسِلَم  ابْ ت ََلى  ِإَذا  تَ َعاىَل  يَ ْعَملُ َعَملِ   َصاِلحَ   ِإنَّ هللاَ  الَِّذي َكاَن  َغَسَلهُ  فَِإنَّ    ،ِه  َشَفاهُ 
 َوِإْن قَ َبَضهُ َغَفَر َلهُ َوَرمِحَهُ "   ،َوطَهََّرهُ 

ْعُت أََنًسا َوَقْد " "    َكَذا قَاَل يف ِإْسنَاِدِه َسَِ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

  اَن ِسنَاُن ْبنُ   ،اَن السَّْهِمي    ، حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرقُ انَ   ،مْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ اَن أَ أَ   ،َدانَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   -  9465
َوَسلََّم: " َما ِمْن ُمْسِلٍم ْيِه   َعلَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،ْبِن ُعَمرْيٍ   َعْن ُعب َْيدِ   ،َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ   ،رَبِيَعةَ 

ت َ   َكاَن يَ ْعَمُلهُ يف ِصحَِّتِه يف َمَرِضِه "   ِإالَّ َكَتَب هللاُ لَهُ ُكلَّ َعَمٍل َصاِلحٍ  ،َلى بَِباَلٍء يف َجَسِدهِ يُ ب ْ
 َوهللاُ َأْعَلمُ  ،كٍ  َيْسَمْعهُ ِمْن أََنِس ْبِن َمالِ هُ ملَْ َلى أَنَّ قَاَل الشَّْيُخ: ِسنَاُن ْبُن رَبِيَعَة ُهَو أَبُو رَبِيَعَة َويف َهَذا ِداَلَلٌة عَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ُن  َسُن بْ  احلَْ اَن أَبُو َعِليٍّ   ،اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َخاِلٍد اْلُمطَّوِِّعي  بُِبَخاَرى ِمْن َأْصِل ِكتَاِبهِ   ،َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  9466
 ،بُِبَخاَرى   ،اَن ِعيَسى ْبُن ُموَسى غُْنَجارُ   ،بُِبَخاَرى  ،ن َْيدٍ اَن َأمْحَُد ْبُن جُ   ،اَن ُعب َْيُد هللِا ْبُن َواِصٍل اْلُبَخاِري    ،ِري  احْلَُسنْيِ اْلب َزَّاُر اْلُبَخا 

اْلَقاِضي  ْبِن ُعَمَر  ِإْسَحاَق بْ   ،بُِبَخاَرى   ،َعْن خَمَْلِد  بُِبَخاَرى َوهُ   ، ِن َوْهبٍ َعْن  احْلَجَّاِج الطَّ   ،َو  قَاَل: َدَخْلنَا   ،َعْن َعْلَقَمةَ   ،اِئيِّ َعِن 
 ُه: َأاَل َما َتْشَتِكي؟ قَاَل: ُذنُويِب. قُ ْلنَا: َفَما َتْشَتِهي؟ قَاَل: َأْشَتِهي اْلَمْغِفَرَة. قُ ْلنَا لَ   ،ا: اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَنِ َعَلى اْبِن َمْسُعوٍد فَ ُقْلنَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ أَنْ َزَل يِب َما تَ َرْوَن. قَاَل: ُثَّ َبَكى َعْبُد هللِا ُثَّ قَاَل: َسَِ تِيَك ِبِطِبيٍب. قَاَل: الطَِّبيُب  َنَْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِمَن   فَِإْن َكاَن نَ َزَل ِبِه اْلَمَرضُ   ،ََثِقيي يف وَ اْلَعْبَد ِإَذا َمِرَض يَ ُقوُل الرَّب  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: َعْبدِ  َوُهَو يف اْجِتَهاِدِه قَاَل: اْكتُ ُبوا لَهُ 

اَن أَْبِكي  فَأَ   ،رْتَتِهِ َوِإْن َكاَن بِِه اْلَمَرُض يف َفرْتٍَة ِمْنهُ قَاَل: اْكتُ ُبوا َلهُ ِمَن اأْلَْجِر َما َكاَن يف فَ   ،اَن يَ ْعَمُل يف اْجِتَهاِدهِ اأْلَْجِر َقْدَر َما كَ 
 َرُض يف َفرْتٍَة َولََوِدْدُت أَنَّهُ َكاَن يف اْجِتَهاٍد ِمِنِّ " أَنَّهُ نَ َزَل يِب اْلمَ 

 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا
 

ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ  - 9468 َعْن َعْوِن  ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ  ،اُودَ أَبُو دَ اَن  ،اَن يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ  ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ  ،َحدَّ
َبةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت ََبسََّم قَاَل: فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللاِ   ،ُعودٍ َعِن اْبِن َمسْ   ،َعْن أَبِيهِ   ،ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ   ، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َحّتَّ يَ ْلَقى هللاَ َعزَّ َوَجلَّ   َوَلْو يَ ْعَلُم َما يف السََّقِم َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َسِقيًما  ،السََّقمِ ِجْبُت لِْلُمْؤِمِن َوَجَزِعِه ِمَن  : " عَ ؟ قَالَ تَ َبسَّْمتَ 
 " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ُ عَ   -  9469 النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ِإىَل السََّماءِ َسلَّ َلْيِه وَ َوِبِِْسنَاِدِه قَاَل: رََفَع  َبَصَرهُ  فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللاِ ُثَّ    ،َم  ِمَّا َصن ََعَت   ،َخَفَضهُ 
هُ فَ َلْم يََِداهُ  َهَذا؟ قَاَل: " َعجِ  اِء ِإىَل لسَّمَ ِإىَل ا  َعَرَجاْبُت ِمَن اْلَمَلَكنْيِ َبنْيَ اْلَماَلِئَكِة نَ َزاَل ِإىَل اأْلَْرِض يَ ْلَتِمَساِن َعْبًدا يف ُمَصالَّ
رَ  اَي  فَ َقااَل:  ِمنَ   ،ب  َرهبَِِّما  َلِتِه  َولَي ْ يَ ْوِمِه  اْلُمْؤِمِن يف  لَِعْبِدَك  َنْكُتُب  فَ َلْم ُكنَّا  ِحبَالَِتَك  يف  َحَبْسَتهُ  َقْد  فَ َوَجْداَنهُ  وََكَذا  اْلَعَمِل َكَذا   

ئًا. فَ َقاَل تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل:   َلتِ ِلَعبْ  اْكتُ بَاَنْكُتْب َلهُ َشي ْ ئًا َعَلى آِخِر َما َحَبْسُتهُ  ،هِ ِدي َعَمَلهُ يف يَ ْوِمِه َولَي ْ ُقُصوهُ َشي ْ ا َولَهُ َأْجُر مَ   ،َواَل تَ ن ْ
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 " يَ ْعَمُل   َكاَن 
 

اَن ََيََْي    ،اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ   ،َمطَرٍ ْبُن    َعْمُرو  َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسي  قَااَل: اَن أَبُو  ،أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   -  9470
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،َعْن أَبِيهِ  ،ِد ْبِن َأيِب َبْكرٍ َعْن حُمَمَّ  ،اَن ََيََْي ْبُن اْلُمت َوَكِّلِ  ،ْبُن ََيََْي   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َسعِ  أَبُو  ْبنُ َوَأْخرَباََن  َأيِب يِد  هللِا    َعْبِد  أَبُو  َأاَن  َعْمرٍو،  بْ   ََيََْي  َثِِن  نْ يَا، َحدَّ الد  َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اَن  ْبُن الصَّفَّاُر،  يَزِيُد  َأاَن  َجْعَفٍر،  ُن 
بْ  َبْكٍر حُمَمََّد ْبَن َعْمرِو  َأيِب  ْبَن  أَبُو ُعَقْيٍل قَاَل: رَأَْيُت حُمَمََّد  أاََن  ْبِن ُعب َْيِد   َدخَ ِن َحْزمٍ َهارُوَن،  هللِا فَ َقاَل: َكْيَف  َل َعَلى َعْبِد هللِا 

ْعُت َأاَب َبْكٍر َُيَدُِّث، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ جتَُِدَك يَ ْرمَحَُك هللاُ؟ قَاَل: َأمْحَُد هللاَ ِإلَ  َك، َسَِ   قَاَل:   ْيَك، َوهللاُ حَمُْموٌد ِِبَرْيٍ. قَاَل: َوف ََّقنَا هللاُ َوِإايَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ُسولُ قَاَل رَ  ، ِإالَّ وََكلَّ هللاُ ِبِه َمَلَكنْيِ مِ هللِا َصلَّى اَّللَّ ْن َماَلِئَكِتِه، اَل يُ َفارِقَانِِه َحّتَّ يَ ْقِضَي هللاُ َم: " َما َمِرَض ُمْسِلٌم َقط 

: َأمْحَُد هللاَ، َأِجُدِن َوهللِا حَمُْموٌد ِِبَرْيٍ. قَاَل   اْلُعوَّاُد: َكْيَف جتَُِدَك؟ قَالَ َل لَهُ َذا قَاِفيِه ِبِِْحَدى احْلُْسن ََينْيِ، ِإمَّا ِِبَْوٍت، َوِإمَّا حِبَيَاٍة، فَإِ 
اْلَملَ  اْلُعوَّاُد: َكيْ َلهُ  َلهُ  ِمْن ِصحَِّتَك. فَِإَذا قَاَل  ِمْن َدِمَك، َوِبِصحٍَّة ِهَي َخرْيٌ  ِبَدٍم ُهَو َخرْيٌ  أَْبِشْر  أَ ُدَك؟ قَ َف جتَِ َكاِن:  ِجُدِن اَل: 

َباَلٍء ُهَو َأْطَوُل ِمْن َباَلِئَك " لَْفُظ َحِديِث ََيََْي ْبِن  اَلٍء. قَاَل َلهُ اْلَمَلَكاِن: أَْبِشْر ِبَدٍم ُهَو َشرٌّ ِمْن َدِمَك، وَ ََمُْهوًدا َمْكُرواًب يف بَ 
 ََيََْي 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ِفيَما قَ َرأَ َعَلى   ،اَن اْلَقْعَنِب    ،ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ   انَ   ،بُو احْلََسِن الطَّرَائِِفي  َأاَن أَ   ،َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي ْبُن    َكرايَّ َأْخرَباََن أَبُو َز   -  9471
َأْسَلمَ   ،َماِلكٍ  ْبِن  َيَسارٍ   ،َعْن زَْيِد  ْبِن  َعَلْيهِ   ،َعْن َعطَاِء   ُ بَ َعَث  َم قَاَوَسلَّ   َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلَعْبُد  َمِرَض  ِإَذا  إِلَْيِه  َل: "  هللاُ 

رَفَ َعا َذِلَك ِإىَل َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َأْعَلُم فَ ي َُقوُل:   ،َوأَْثََن َعَلْيهِ   ،ِإْن ُهَو ِإْذ َجاُءوهُ محََِد هللاَ َمَلَكنْيِ فَ ي َُقوُل: اْنظَُرا َما يَ ُقوُل ِلُعوَّاِدِه. فَ 
إِ ِلَعْبِدي عَ  تَ وَ َليَّ  اجْلَنَّةَ ْن  أُْدِخَلهُ  َأْن  ُتهُ  ِمْن حَلِْمهِ   ،ف َّي ْ حَلًْما َخرْيًا  أُْبِدَلهُ  َأْن  ُتهُ  أاََن َشَفي ْ ِمْن َدِمهِ   ،َوِإْن  ُأَكفَِّر َعْنهُ    ،َوَدًما َخرْيًا  َوَأْن 

 َسيِّئَاتِِه " َوَقْد َرِوَي َعْنهُ َمْوُصواًل َكَما 
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

 

اِمٍد اْلُمْقِرُئ قَالُوا: َأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأيِب حَ   ،َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي    ،رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأخْ   -  9472
َعْن زَْيِد ْبِن   ،َوَعبَّاُد ْبُن َكِثريٍ   ،ُن ُسَلْيمٍ َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن بْ   ،و َعيَّاشٍ  أَبُ انَ   ،اَن أَبُو َصاِلٍح احْلَرَّاِن    ،اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَمانَ   ،اأْلََصم  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ   ،اِء ْبِن َيَسارٍ َعْن َعطَ   ،َأْسَلمَ  ابْ ت ََلى    ِإَذا  َوَجلَّ   َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

بَ َعثَ  اِبْلَباَلِء  يَ ُقوُل عَ َعْبًدا  َما  ِإىَل  اْنظَُرا  َْلَُما:  فَ َقاَل  َمَلَكنْيِ  ِإلَْيِه  َخرْيًا هللاُ  قَاَل  َقْد  فَِإْن َكاَن  يَ ُعوُدونَُه.  ِحنَي  لُِعوَّاِدِه  َومَلْ   ،ْبِدي 
َأاَن  َوَأْخرِبُوهُ ِإْن    ،َوِبَدٍم َخرْيٍ ِمْن َدِمهِ   ،ِه َخرْيًا ِمْن حَلِْمهِ َكِتِه: أَْبِدلُوا َعْبِدي بَِلْحمِ َماَلئِ هللاُ لِ َيْشُك ِإلَْيِهْم الَِّذي ِبِه ِمَن اْلَباَلِء قَاَل  

 نَاٍد َصِحيٍح َمْوُصواًل " ِبِِسْ  ٍه آَخرَ َوِإْن أاََن َأطَْلْقُتهُ ِمْن َوََثِقِه فَ ْلَيْستَْأِنِف اْلَعَمَل " " َورُِوَي ِمْن َوجْ   ،قَ ْبَضُتهُ َأْدَخْلتُهُ اجْلَنَّةَ 
 محقق: إسناده ال بأس به. # قال ال
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َثِِن بَُكرْيُ ْبُن حُمَمٍَّد الص ويف    ،حْلَاِفظُ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ا  -  9473  اَن َعِلي    ،اَن أَبُو ُمْسِلٍم إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ   ،ِِبَكَّةَ   ،َحدَّ
َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل:    ، َعْن أَبِيهِ   ،اْلَمْقرُبِيِّ َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد    ،اَن َعاِصُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زَْيدٍ   ،اَن أَبُو َبْكٍر احْلََنِفي    ،ِِنِّ َمِديْبُن الْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل هللاُ تَ بَ  َومَلْ َيْشَتِك ِإىَل ُعوَّاِدِه َأطَْلْقُتهُ ِمْن    ،ِمنَ : ِإَذا ابْ تُِليُت َعْبِدي اْلُمؤْ تَ َعاىَل اَرَك وَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
   ُثَّ يُْستَْأَنُف اْلَعَمَل " ،َوَدًما َخرْيًا ِمْن َدِمهِ  ،ْبَدْلتُهُ حَلًْما َخرْيًا ِمْن حَلِْمهِ ُثَّ أَ  ،ُأَساِري 

ُثَّ   ،ْكٍر احْلََنِفيِّ َعْن َأيِب بَ   ،ِكتَابِِه َعِن اْلَقَوارِيِريِّ   ْخَرَج َهَذا احْلَِديَث يف ِظ َأنَّ ُمْسِلَم ْبَن احْلَجَّاِج أَ فَّاْعُض احلُْ قَاَل الشَّْيُخ: " زََعَم ب َ 
َا يُ ْرَوى َعْن َعاِصمٍ  َك َرَواهُ قُ رَّةُ ْبُن َكَذلِ   ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،يِّ َمْقربُِ ِعيٍد الْ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب سَ   ،اْعرَتََض َعَلْيِه أبَِنَّ َهَذا احْلَِديَث ِإَّنَّ

 ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،أَْو َجدِّهِ   ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيدٍ   ،َعْن َعاِصِم ْبِن حُمَمَّدٍ   ،اذٍ ِعيَسى َعْن َعاِصٍم " َوَرَواهُ ُمَعاذُ ْبُن ُمعَ 
ْذُكْرهُ أَْيًضا أَبُو َمْسُعوٍد  َومَلْ يَ   ،ِكتَاِب ُمْسِلٍم َرمِحَهُ هللاُ فَ َلْم َأِجْد َهَذا احْلَِديثَ   ِديَد الضَّْعِف َوَقْد َنظَْرُت يف يٍد شَ ْبِن َسعِ َوَعْبِد هللِا  

 َمْوقُوفًا  ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ،يِّ اْلَمْقربُِ َعْن َسِعيٍد  ،الدَِّمْشِقي  يف تَ ْعِليِق الصَِّحيِح َوَرَواهُ أَبُو َصْخٍر مُحَْيُد ْبُن زاَِيدٍ 
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّدُ   -  9477 اَن  ،اَن أَبُو َداُودَ  ،اَن يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ   ،َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب ََهاِن   ، ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ َحدَّ
ْعُت الْ   َعنْ   ،ُشْعَبةُ  َزاَر ْبَن ُحَرْيثٍ َأيِب ِإْسَحاَق قَاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه  َعْن أَبِيِه    ،َعْن ُعَمَر ْبِن َسْعدٍ   ، َُيَدِّثُ   ،َعي ْ ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َسَِ

ِإنَّ اْلُمْسِلَم يُ ْؤَجُر يف    ،َشَكرَ َذا َأَصابَهُ َخرْيٌ محََِد هللاَ وَ َوإِ   ،َوَصربََ   ِإَذا َأَصابَ ْتهُ ُمِصيَبٌة اْحَتَسبَ   ،َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َعِجْبُت لِْلُمْسِلمِ 
  يَ ْرفَ ُعَها ِإىَل ِفيِه " ُكلِّ َشْيٍء َحّتَّ يف الل ْقَمةِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اَن َعْمُرو ْبُن   ،وُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ اَن يُ   ،ُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ َسُن بْ  احلَْ َأانَ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ   -  9478
ُ َعَلْيِه    ،َسِن ْبِن ُعب َْيِد هللِا قَاَل: زََعَم ثَ ْعَلَبةُ َعِن احلَْ   ،اَن زَائَِدةُ   ، َمْرزُوقٍ  َبسََّم   فَ ت َ َوَسلَّمَ َأنَّ أََنًسا َحدَّثَ ُهْم قَاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 َن َخرْيًا َلهُ " لِْلُمْؤِمِن َأنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ اَل يَ ْقِضي لَهُ َقَضاًء ِإالَّ َكاقَاَل: " َعِجْبُت   ،َضاِحًكا
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد   ،ُقوبَ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ عْ اَن أَ   قَااَل:  ،َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9479
َهاُل ْبُن َخِليَفَة أَبُو ُقَداَمةَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َساِبقٍ   ،الصَّائِغُ  ثَ نَا َرسُ   ،َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاِنِّ   ،قَاَل: اَن اْلِمن ْ وُل  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثً  َصلَّ هللاِ   ، َل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن يُ ْؤَجُر يف ِهَدايَِتِه السَّبِيلَ ا َما َفرِْحنَا ِبَشْيٍء ُمْنُذ َعَرف ْنَا اإْلِْساَلَم فَ َرَحنَا ِبِه قَاى اَّللَّ
ْلَعِة َتُكوُن يف    ،نِِه َأْهَلهُ َوِإنَّهُ يُ ْؤَجُر يف ِإت ْيَا ،يِّ ْعَجمِ ِن اأْلَ َويف تَ ْعِبريِِه بِِلَسانِِه عَ   ،َوِإَماطَِتِه اأْلََذى َعِن الطَّرِيقِ  َحّتَّ إِنَّهُ لَيُ ْؤَجُر يف السِّ

 َويُْكَتُب َلهُ َأْجُرَها "  ،فَ َيُحط َها َكفَّهُ فَ َيْخِفُق َْلَا فُ َؤاُدهُ َفرُيَد  َعَلْيهِ  ، ثَ ْوِبهِ طََرفِ 
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

َثِِن أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ   ،ظُ ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ أَ  -  9480  ، اَن ِبْشُر ْبُن َسْهٍل اللَّبَّادُ   ،مْحَِن اْلَعَتِكي  َحدَّ
َصاِلحٍ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َصاِلحٍ   ،اَن  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  َثِِن  أَ   ،َحدَّ ُحلَ َعْن  َمْيَسَرةَ ْيٍس  يِب  ْبِن  َسَِ   ،يَزِيِد  ْرَداءِ أَنَّهُ  الدَّ أُمَّ  أاََب    ،َع  ْعُت  َسَِ تَ ُقوُل: 
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ْرَداِء يَ ُقوُل: َسَِ  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل قَاَل: اَي ِعيَسى الدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ    ْعَدكَ  ِمْن ب َ ِإّنِ اَبِعثٌ   ،ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَّ
َكْيَف   ،َواَل ِحْلَم َواَل ِعْلَم. فَ َقاَل: اَي َربِّ   ،َوَصرَبُوا  ،َوِإْن َأَصاهَبُْم َما َيْكَرُهوَن اْحَتَسُبوا   ،ب وَن ََيَْمُدوَن هللاَ أُمًَّة ِإَذا َأَصاهَبُْم َما َيُِ 

 َوِعْلِمي " ْلِمي ِمْن حِ َواَل ِحْلَم َواَل ِعْلَم؟ قَاَل: أُْعِطيِهمْ  ،َيُكوُن َهَذا َْلُمْ 
 يف. # قال المحقق: إسناده ضع

 

ِن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق اْلب َزَّاُر قَااَل: أاََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد َوأَبُو احْلَسَ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ   -  9481
َعْن   ،اَن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّدٍ  ،ي  اَن ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد احْلَارِثِ  ، ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب َمَسرَّةَ اَن أَبُو ََيََْي َعْبُد هللاِ  ،كَّةَ ِبَِ  ،اِكِهي  ْبِن ِإْسَحاَق اْلفَ 
ُ    َرَة، ُهَري ْ َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب   ،َعْن َأيِب الّزاَِندِ   ، َوطَاِرقٌ   ،َعبَّاِد ْبِن َكِثريٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ى َقْدِر اْلَمُئونَِة، َوأَنْ َزَل الصَّرْبَ ِعْنَد اْلَباَلِء "  َوَجلَّ اْلَمُعونََة َعلَ 
 ِرٌق يُ ْعَرُف هِبََذا احْلَِديِث " َوُهَو اأْلََصح  َوطَا ،ْن طَاِرقٍ اٍد، عَ ْن َعبَّ " تَ َفرََّد ِبِه طَاِرُق ْبُن َعمَّاٍر، َوَعبَّاُد، َوَقْد ِقيَل عَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

 ، ْبُن َنْصٍر أَبُو اَيِسرٍ  مَّارُ اَن عَ  ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ  ،َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِن   - 9483
ْبُن ََيََْي   ،يَّةُ اَن بَقِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،َعِن اأْلَْعَرجِ   ، يِب الّزاَِندِ َعْن أَ   ،اَن أَبُو َبْكٍر اْلُقَتِب    ،اَن ُمَعاِويَةُ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

اْلَمُعونَ  ِإنَّ   " َتَْ قَاَل:  مِ َة  اْلمُ ِت  َقْدِر  َعَلى  اْلَعْبَد  هللِا  "   ،ْؤنَةِ َن  اْلُمِصيَبِة  َقْدِر  َعَلى  هللِا  ِمَن  َيَِْت  الصَّرْبَ   َوِإنَّ 
 

 لِ اأْلَوَّ  ََنْو ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ،َعْن َأيِب َسَلَمةَ  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو ،َعْن ُعَمَر ْبِن طَْلَحةَ  ،َوَرَواهُ أَْيًضا  - 9484
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

اأْلَْصَفَهاِن  أَ   -  9486 يُوُسَف  ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  َسعِ   ،ْخرَباََن  أَبُو  اأْلَْعَرايِبِّ َأاَن  ْبُن  الزَّْعَفَراِن    ،يِد  ْبُن حُمَمٍَّد  احْلََسُن  َعفَّانُ   ،اَن  اَن   ،اَن 
ُنكَ أََنسٍ   ِعْندَ اَن أَبُو ِظاَلٍل قَاَل: ُكْنتُ  ،مَحَّادٌ  ْيِه فَ ُقْلُت: َذَهَبْت َوَأاَن َصِغرٌي. فَ َقاَل أََنٌس: " ِإنَّ ِجرْبِيَل َعلَ  ، فَ َقاَل: َمَّت َذَهَبْت َعي ْ

َبَصرُ  َذَهَب  َمَّت  فَ َقاَل:  َمْكُتوٍم  أُمِّ  اْبُن  َوِعْنَدهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أََتى  قَاكَ السَّاَلُم   " وَ ؟  قَاَل َل:   " َصِغرٌي.  َأاَن 
 اٌء ِإالَّ اجْلَنََّة " اَل هللاُ تَ َعاىَل: ِإَذا َأَخْذُت َكرميََة َعْبِدي مَلْ َيُكْن لَهُ َجزَ ِجرْبِيُل: قَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

  ، اَن أُم  حُمَمَّدِ   ،و ُأَساَمَة احْلََلِب  اَن أَبُ   ،اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم  أَبُو  : اَن  قَااَل   ،َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9487
بَاَن اْْلَُذيلِّ بِْنِت َأِخي َأْشَرَس َأيِب  َثِِن َعمِّي َأْشَرسُ   ، َشي ْ   ى اَّللَُّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ،َعْن َأيِب الظِّاَللِ   ،َحدَّ

ن َْيِه    -ْن َأَذَهْبُت َكرميَت َْيِه  يُل َعَلْيِه السَّاَلُم َعْن َربِّ اْلَعاَلِمنَي أَنَّهُ قَاَل: َجَزاءُ مَ َلْيِه َوَسلََّم: " َحدََّثِِن ِجربِْ عَ  اْْلُُلوُد يف    -يَ ْعِِن: َعي ْ
 َوالنَّظَُر ِإىَل َوْجِهي "  ،َداِري 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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اَن َعِلي     ،ُن احْلَُسنْيِ ْبِن احْلََسِن اْلَقطَّانُ َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد بْ  ،ِإْماَلءً  ،ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن  ثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا َوَحدَّ   - 9488
أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َعْن    ،َعْن َجاِبرٍ   ،بُو اأْلَْشَعثِ اَن أَ   ،قَ ْيسٍ اَن نُوُح ْبُن    ،اَن ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيمَ   ،ْبُن احْلََسِن اْلِْاَليل  

َوسَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  َفَصربََ هللِا  َكرميََتهَ  أََذَهْبُت  َمْن  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللاُ  قَاَل   " "   ،لََّم:  اجْلَنََّة  ِإالَّ  َلهُ  َأْرَض  مَلْ   َواْحَتَسَب 
 يه من ال يعرف فناده محقق: إس# قال ال
اَن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب  ،اَن أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيمٍ  ،ةِ و احْلَُسنْيِ حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُخَشْيٍش اْلُمْقرُِئ اِبْلُكوفَ َأْخرَباََن أَبُ  - 9489

اِن    ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ َوقَاَل:َكَرهُ َفذَ  ،يمَ اَن ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراهِ  ،احْلَُننْيِ اْلَقزَّازُ   اَن اأْلَْشَعُث ْبُن َجاِبٍر احْلُدَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن َعْبُد الرَّمْحَِن    ، ِن  َفَرا  الزَّعْ اَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَّدٍ   ،َأاَن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،ِمْن َأْصِلهِ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ   -  9490
ُ    ،َع أََنًسا يَ ُقوُل: َمرَّ بِنَا اْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم َفَسلَّمَ أَنَّهُ َسَِ   ،اَن ِهاَلُل ْبُن ُسَوْيدٍ   ،اَن َمْرَوانُ   ،بْ َراِهيَم ُدَحْيمٌ ْبُن إِ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َثِِن ِجرْبِيُل َعَلْيِه  ُكْم  ُأَحدِّثُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل   ُت َكرميََتهُ َأْن لَْيَس َلهُ  السَّاَلُم؟ ِإنَّ هللاَ َجلَّ ثَ نَاُؤهُ يَ ُقوُل: َحقَّ َعَليَّ َمْن َأَخذَ ِِبَا َحدَّ
 َجَزاٌء ِإالَّ اجْلَنََّة " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

  َوأَبُو َبْكرٍ   ،َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي    ،مَِّد ْبُن يُوُسفَ َوأَبُو حمَُ   ، يِد ْبُن َأيِب َعْمرٍوو َسعِ َوأَبُ   ،َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  9491
َعِن    ،اَن َحْرُب ْبُن َمْيُمونٍ   ،مَّدٍ ْبُن حمَُ   اَن يُوُنسُ  ،ْبُن ُعب َْيِد هللِا ْبِن اْلُمنَاِدي  اَن حُمَمَّدُ   ،َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَالُوا: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم  

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: ِإَذا َأَخَذُت َبَصَر َعْبِدي َفَصرَبَ  َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،لنَّْضِر ْبِن أََنسٍ ا
 َفِعَوُضهُ ِعْنِدي اجْلَنَّةُ "  

 َعِن النَّْضِر "  ،ْبُن َمْيُمونٍ   َحْربُ َد ِبِه " تَ َفرَّ 
 قال المحقق: إسناده حسن.# 

 

َأيِب َعمْ   -  9494 ْبُن  أَبُو َسِعيِد  أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ   ،رٍوَأْخرَباََن  نْ يَا  ،اَن  الد  َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ِإَْسَاِعيلَ   ،اَن  ْبُن  ِإْسَحاُق  اَن   ،اَن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ َعْن َجاِبٍر قَ   ،ْن َأيِب ُسْفيَانَ عَ   ،شِ اأْلَْعمَ َعِن    ،َجرِيرٌ  : " َمْن أَْنِت؟ " فَ َقاَلْت:  اَل: أََتِت احْلُمَّى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

هُ  ُثَّ قَالُوا:   ،ا إِلَْيِه "َوَلَقْوا ِفيَها ِشدًَّة فَاْشَتَكوْ   ،م وا ْم َفحُ َأاَن أُم  ِمْلَدٍم. قَاَل: " َتْذَهِبنَي ِإىَل َأْهِل قُ بَاٍء؟ " قَاَلْت: نَ َعْم. قَاَل: " فَأَتَ ت ْ
ُتْم َدَعْوُت هللاَ َيْكِشَفَها َعْنُكمْ َما َلِقينَا ِمَن احْلَمَّ  ،اَي َرُسوَل هللاِ  ُتْم َكاَنْت َلُكْم طَُهورًا؟ " قَالُوا: اَل  ،ى؟ قَاَل: " ِإْن ِشئ ْ َبْل   ،َوِإْن ِشئ ْ

 ا طَُهورً  لَنَا َتُكونُ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َعْن َأيِب   ،اَن اأْلَْعَمشُ   ،اَن يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيدٍ   ،اَن َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّدٍ   ،زَّازُ َأاَن أَبُو َجْعَفٍر الرَّ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَانَ   -  9495
ُ َعَلْيهِ تَ ْوا بَاٍء أَ َأنَّ َأْهَل ق ُ  ،َعْن َجاِبرٍ  ،ُسْفيَانَ  نَا. فَ َقاَل:َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُتْم    َوَسلََّم فَ َقالُوا: ِإنَّ احْلُمَّى َقِد اْشَتدَّْت َعَلي ْ " ِإْن ِشئ ْ

ُتْم َكاَنْت َلُكْم طَُهورًا " قَالُوا: اَل  ،َأْن تُ ْرَفَع َعْنُكْم رُِفَعتْ   ا " َبْل َتُكوُن لَنَا طَُهورً  ،َوِإْن ِشئ ْ
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اْلب َْغَداِدي    َأْخرَبانَ   -  9496 َشاَذاَن  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  احْلََسُن  َعِليٍّ  النَّْحِوي    ،هِبَا   ،أَبُو  َجْعَفٍر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ْبُن    ،َأاَن  يَ ْعُقوُب  اَن 
ا  ،ُسْفيَانَ  ْبُن َحِبيٍب َصاِحُب  أَبُو َعِليٍّ قُ رَّةُ  َأيِب ْتَِ   انَ   ،اْلَقنَا يِّ  ْلُقَشريِْ اَن  ْبُن  أَبُو خَمَْلدٍ ِإاَيُس  َأيِب راََبحٍ   ،يٍم  ْبُن  َأيِب   ،اَن َعطَاءُ  َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللاِ   ُهَريْ َرةَ  َعثَ َها  ِعنْ َأْهِلكَ   ابْ َعْثِِن ِإىَل آثَرِ   ،قَاَل: َجاَءِت احْلُمَّى ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َدَك. فَ ب َ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اأْلَْنَصارِ َرُسوُل هللِا َصلَّ  ٍم َولَيَالِيِهنَّ َحّتَّ اْشَتدَّ َذِلَك َعَلْيِهمْ فَ َغبَّْت َعَلْيِهْم َسب ْ   ،ى اَّللَّ  ، َفَشَكْوا َذِلَك ِإلَْيهِ   ،َعَة َأايَّ
تًا ،َدارًا  َدارًاْدُخُل َفَجَعَل يَ  ،فََأََتُهْم يف ِداَيرِِهمْ  تًا بَ ي ْ ُهمْ  ،َْلُْم اِبْلَعاِفَيةِ َيْدُعو  ،َوبَ ي ْ  ، اَلْت: اَي َرُسوَل هللاِ فَ قَ  ،فَ َلمَّا رََجَع تَِبَعْتهُ اْمرََأٌة ِمن ْ

ِإْن    ،َما ِشْئتِ   ا َدَعْوَت أِلَْصَحايِب. فَ َقاَل: " َكمَ هللاَ يل   فَادْعُ   ،َوِإنَّ أُمِّي َلِمَن اأْلَْنَصارِ   ،َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ ِإنَّ َأيِب ِلَمَن اأْلَْنَصارِ 
 ، بَْل َأْصرِبُ َثاَلًَث َوَثاَلًَث َمَع َثاَلثٍ   ،َوَلِك اجْلَنَّةُ " فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللاِ   ،ِت َثاَلَثً َوِإْن ِشْئِت َصربَْ  ،ِشْئِت َدَعْوُت هللاَ َلِك فَ َعافَاكِ 

َا َتْدُخُل يف كُ ا َوقَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: َما ِمنْ َخطَرً   َجنَّةِ َواَل َأْجَعُل لِْل َوِإنَّ هللاَ    ،لِّ ُعْضٍو ِمِنِّ  َمَرٍض ُيِصيُبِِن َأَحُب ِإيَلَّ ِمَن احْلُمَّى؛ ِإنَّ
 يُ ْعِطي ُكلَّ ُعْضٍو ِقْسطَهُ ِمَن اأْلَْجرِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اَن  ،ِد هللِا اْلَبْصرِي  ُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَؤمَِّل قَااَل: اَن أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعبْ َوأَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن بْ   ،يهُ اْلَفقِ طَاِهٍر  َأْخرَباََن أَبُو   -  9497
اَق ْبِن َكْعِب ْبِن  َحدََّثِِن َسْعُد ْبُن ِإْسحَ   ،ِثريٍ يِب كَ  ْبِن أَ اَن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرِ   ،َأاَن َخاِلُد ْبُن خَمَْلدٍ   ،أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن َشْيٍء ُيِصيُبهُ اْلُمْؤِمُن يف   ،ِعيٍد اْْلُْدِريِّ َعْن َأيِب سَ   ،َعْن زَيْ َنَب بِْنِت َكْعبٍ   ،ُعْجَرةَ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
إِ  نُوِب " ف َ َر هللاُ الَّ َكفَّ َجَسِدهِ  بِِه ِمَن الذ  احْلُمَّى ُمَضارَِعًة جَلََسِد ُأيبَِّ ْبِن َقاَل ُأيَب  ْبُن َكْعٍب: " اللُهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك َأْن اَل تَ َزاَل   َعْنهُ 

ب َْتهُ احْلُمَّى َمَكانَهُ فَ َلْم  فَاْرَتكَ   ، ِجَهاٍد يف َسِبيِلَك "َواَل   ،ُعْمَرةٍ َواَل    ،َواَل َحجٍّ   ،َواَل ِصيَامٍ   ،اَل َْتْن َُعهُ ِمْن َصاَلةٍ   ،َكْعٍب َحّتَّ يَ ْلَقاكَ 
 َويَ ْغُزو  ،َويَ ْعَتِمرُ  ،َوََيُج    ،َوَيُصومُ  ،ِلَك َيْشَهُد الصَّاَلةَ تُ َفارِْقهُ َحّتَّ َماَت. وََكاَن يف ذَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ب َْيُد هللِا ْبُن اَن عُ   ،َأيِب الد نْ يَا  اَن أَبُو َبْكِر ْبنُ   ، احْلَاِفُظ الصَّفَّارُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   ،َعْمرٍو  َأيِب   يِد ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َسعِ   -  9498
َثَمَة َوَغرْيُُِهَا ،ُعَمرْيٍ اجْلَُشِمي   َعْن  ،َعْن زَيْ َنَب بِْنِت َكْعبٍ  ،ُعْجَرةَ ْبِن   َكْعبِ َعْن َسْعِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبنِ  ،اَن ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ  ،َوأَبُو َخي ْ

فَ َقاَل ُأيَب  ْبُن    ،َأرَأَْيَت َهِذِه اأْلَْمَراَض الَّيِت ُتِصيبُ نَا َما لَنَا هِبَا؟ قَاَل: " َكفَّارَاٌت " ،َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل رَُجٌل اَي َرُسوَل هللاِ 
َوَعُك َحّتَّ مَيُوَت  َأْن اَل يُ َفارَِقهُ الْ   ،قَ َها " قَاَل: " َفَدَعا ُأيَب  َعَلى نَ ْفِسهِ قَ لَّْت؟ قَاَل: " َشوَْكٌة َفَما فَ وْ ِإْن  وَ   ،هللاِ َكْعٍب: اَي َرُسوَل  

بَ ْعَدَها   . قَاَل: َفَما َمسَّ رَُجٌل ِجْلَدهُ اَعةٍ يف جََ   َواَل َصاَلٍة َمْكتُوبَةٍ  ،َواَل ِجَهاٍد يف َسِبيِل هللاِ   ،َواَل ُعْمَرةٍ   ،يف َأْن اَل َيْشغَلُهُ َعْن َحجٍّ 
 ِإالَّ َوَجَد َحرََّها َحّتَّ َماتَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد   انَ   ،َشرِيكٍ   اَن ُعب َْيُد ْبنُ   ،أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  9528
َكَذا قَاَل: ُكْنُت رَِديَف َرُسوِل هللِا َصلَّى    ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ   ،َمْوىَل ُعْفَرةَ  ،اَن ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللاِ  ،اَن ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ  ،الرَّمْحَنِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اَي ُغاَلمُ  َفَعَك هِبِنَّ؟ " قُ ْلُت: بَ َلىُمَك َكِلَماٍت َلَعلَّ هللاَ َأْن ي َ أَُعلِّ َأاَل    ،اَّللَّ قَاَل: " اْحَفِظ    ،اَي َرُسوَل هللاِ   ،ن ْ
ََيَْفْظكَ هللاَ  َأَماَمكَ   ،  جتَِْدهُ  ةِ   ، اْحَفِظ هللاَ  دَّ الشِّ يف  يَ ْعرِْفَك  الرََّخاِء  يف  هللِا  ِإىَل  فَا  ،تَ َعرَّْف  َسأَْلَت  هللاَ ِإَذا  اْست ََعْنَت    ،ْسَأِل  َوِإَذا 

َفُعوَك ِبَشْيٍء مَلْ َيْكتُ ْبهُ هللاُ يف أُمِّ اْلِكتَاِب مَلْ َيْسَتِطيُعوا فَ َلِو اْجَتَمَع اْْلَْلُق عَ  ،َقْد َجفَّ اْلَقَلُم ِِبَا ُهَو َكاِئنٌ  ،فَاْسَتِعْن اِبهللِ    ، َلى َأْن يَ ن ْ
َيُضر   َأْن  اْْلَْلُق  اْجَتَمَع  ِبشَ َوَلِو  اْلكِ ْيٍء  وَك  أُمِّ  يف  َيْكتُ ْبهُ هللاُ  َيْسَتِطيُعوامَلْ  مَلْ  اِبلرِّ   ،تَاِب  تَ ْعَمَل َّللَِِّ  َأْن  اْسَتطَْعَت  َواْلَيِقنِي  فَِإِن  َضا 

َوَأنَّ َمَع    ،بِ َوَأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكرْ   ،رْبِ  الصَّ ْصَر َمعَ َواْعَلْم َأنَّ النَّ   ، َوِإْن مَلْ َتْسَتِطْع فَِإنَّ يف الصَّرْبِ َعَلى َما َتْكَرهُ َخرْيًا َكِثريًا   ،فَاف َْعلْ 
 اْلُعْسِر ُيْسًرا " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَن أَبُو ِشَهاٍب   ،َمانَ  ُسَليْ اَن َسِعيُد ْبنُ   ،اَن أَبُو َعِليِّ ْبُن ِسْخت ََوْيهِ   ، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  -  9529
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ِن َعبَّاسٍ َعِن ابْ   ،َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكةَ   ،حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى اْلُقَرِشيِّ   َعنْ   ،اْْلَيَّاطُ  َوَأاَن ُغاَلٌم   ،قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

دَّةِ   ،َمكَ َواْحَفِظ هللاَ جتَِْدهُ َأَما  ،ْظكَ ََيْفَ  هللاَ  اْحَفظِ   ،قَاَل: فَ َقاَل يل: " اَي ُغاَلمُ  َلْم َواعْ   ،تَ َعرَّْف ِإىَل هللِا يف الرََّخاِء يَ ْعرِْفَك يف الشِّ
ئًا مَلْ يُرِِد هللاُ َعَلى َمُعوا َواْعَلْم َأنَّ اْْلاََلِئَق لَِو اْجتَ   ،َوَما َأَصاَبَك مَلْ َيُكْن لُِيْخِطَئكَ  ،َأنَّ َما َأْخطََأَك مَلْ َيُكْن لُِيِصيَبكَ    ، َأْن يُ ْعطُوَك َشي ْ

ئًا يَ ْقِدرُوا َعَلى َذِلَك َأْو مَيْن َُعوا َشي ْ يَ ْقِدرُوا َعَلى َذِلكَ   َأْن يُ ْعِطَيَك مَلْ  مَلْ  َأْن يُ ْعِطَيَكهُ  َواْعَلْم َأنَّ اْلَقَلَم َقْد َجفَّ ِِبَا ُهَو   ،َأرَاَد هللاُ 
يَ ْوِم   ِإىَل  فَاْسَأِل هللاَ   ،َمةِ اْلِقيَا َكاِئٌن  َسأَْلَت  فَاْعَتِصْم اِبهللِ وَ   ،فَِإَذا  اْعَتَصْمَت  الصَّ   ،ِإَذا  َمَع  النَّْصَر  َأنَّ  َمَع   ،رْبِ َواْعَلْم  اْلَفَرَج  َوَأنَّ 

 َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا "  ،اْلَكْربِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

أَبُو َعبْ   -  9531 اْلَقاِسِم َعْبُد ا  ،اِفظُ احلَْ   ِد هللاِ َأْخرَباََن  أَبُو  اْلَقاِضياَن  احْلََسِن  ْبُن  ْبُن احلُْ   ،هِبَْمَدانَ   ،لرَّمْحَِن  ِإبْ َراِهيُم  اَن   ،َسنْيِ اَن 
نْيُ ْبُن  أاََن احْلُسَ   ،َسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ و احلُْ اَن أَبُ َوَأْخربََ   ،َعْن أَبِيهِ   -َأظُن هُ    -  ،اَن َسِعيُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن اَبَبكَ   ،ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفْرِوي  

نْ يَا  ،َصْفَوانَ  َثِِن َسِعيُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن اَبَبكَ   ،اَن ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمٍَّد اْلَفْرِوي    ،ِبيبٍ اَن َعْبُد هللِا ْبُن شَ   ،اَن اْبُن َأيِب الد    ، َعْن أَبِيهِ   ،َحدَّ
َع َعِليَّ  ْبَن اأَنَّهُ َسَِ ْبِن َأيِب طَاِلبٍ َعْن    ،َعْن أَبِيهِ   ،َُيَدِّثُ   ،نْيِ حْلُسَ   َعلَ   ،َعِليِّ   ُ اْنِتظَاُر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم: " 

   اْلَفَرِج اِبلصَّرْبِ ِعبَاَدٌة ".
ِليِل ِمَن الّرِْزِق َرِضَي هللاُ ِمْنهُ اِبْلَقِليِل ِمَن َوَمْن َرِضَي اِبْلقَ   ، ِعبَاَدةٌ ِمَن هللاِ َفَرِج  قَاَل الشَّْيُخ: " َويف رَِوايَِة اْبِن ُبْشَراَن: " اْنِتظَاُر الْ 

 اْلَعَمِل " 
 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 

 

 ، اَل: اَن اْبُن َوارَةَ قَا  ،َواْبُن ُمْكَرمٍ   ،يِب ُمَقاِتلٍ ِن أَ مْحََد بْ اَن حُمَمَُّد ْبُن أَ  ،َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ   ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِن    -  9532
ُ   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبرْيٍ   ،يعِ اَن قَ ْيُس ْبُن الرَّبِ   ،اَن احْلََسُن ْبُن َبِشريٍ  قَاَل: قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ِج " ْفَضُل اْلِعبَاَدِة تَ َوق ُع اْلَفرَ : " أَ َسلَّمَ َعَلْيِه وَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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اَن    ،اِزي  اَن أَبُو َحاتٍِ الرَّ   ،ْبِن الشَّْرِقي    َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسنِ   ،حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن    -  9533
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْنِتظَاُر اْلَفَرِج ِمَن هللِا    َعِن النَِّبِّ   ،َعْن أََنسٍ   ،َعِن الز ْهِريِّ   ،َعْن َماِلِك ْبِن أََنسٍ   ،اَن بَِقيَّةُ   ،َعْيُم ْبُن مَحَّادٍ ن ُ  َصلَّى اَّللَّ

 َعزَّ َوَجلَّ ِعبَاَدٌة ".  
 " قَاَل الشَّْيُخ: " َهَذا ُمْرَسٌل  

 . حسن لكنه مرسل: إسناده المحقق # قال 
 

 ، َعْن َماِلكٍ   ،اَن بَِقيَّةُ   ،اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمةَ   ،اَن اْلبَاَغْنِدي    ،حْلَاِفظُ أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ا   ،رَباََن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِن  َأخْ  -  9534
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْنتِ  َصلَّىِبِّ َعِن النَّ  ،َعْن أََنسٍ  ،َعِن الز ْهِريِّ     ظَاُر اْلَفَرِج ِعبَاَدٌة ".اَّللَّ

ْرِساِل َأْوىَل "  ،ُن َسَلَمَة اْْلَبَائِِري  قَاَل الشَّْيُخ: " َأْسَنَدهُ ُسَلْيَماُن بْ   َواأْلَوَُّل اِبإْلِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

َعْن   ، ُشْعَبةُ انَ   ،اَن َعِلُي ْبُن اجْلَْعدِ   ،اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا  ،انَ َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفوَ   ،َرانَ  ُبشْ نْيِ ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ   -  9539
ثَهُ   ،ُمَعاِويََة ْبِن قُ رَّةَ  هُ " ُثَّ  اَء اْلُيْسُر َحّتَّ َيْدُخَل َمعَ ٍر جلََ يف ُجحْ   قَاَل: " َلْو َأنَّ اْلُعْسَر َدَخلَ   ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ   ،َعمَّْن َحدَّ

 [ ".  6ًرا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا{ ]الشرح:  قَاَل: " قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيسْ 
 َوُهَو َضِعيٌف "  ،" َورُِوي َهَذا ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْرفُوًعا 

 الة. ه فيه جه# قال المحقق: إسناد
 

اَن حَمُْموُد ْبُن   ،َعْبُد هللِا ْبُن حَمُْموٍد اْلَمْرَوِزي    انَ   ،أاََن أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن اْلَفِقيهُ   ، احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  9540
ْعُت أََنَس ْبَن َمالِ   ،َرْيحٍ  ْبُن شُ اَن َعائِذُ   ،اَن مُحَْيُد ْبُن مَحَّاٍد أَبُو اجْلَْهمِ   ،َغْياَلنَ  ُ َعَلْيِه   ،كٍ قَاَل: َسَِ يَ ُقوُل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اْلُيْسُر َفَدَخَل َعَلْيِه فََأْخَرَجهُ   ،اَوَسلََّم َجاِلسً  اجْلُْحَر جَلَاَءهُ  اْلُعْسُر َفَدَخَل َهَذا  َلْو َجاَء  ُجْحٌر فَ َقاَل: "  " اَل:  قَاَل: قَ  "  َوِحيَاَلهُ 
 [ ".  6ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا{ ]الشرح:  فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }فَ 

 قَاَل الشَّْيُخ: " تَ َفرََّد بِِه مُحَْيٌد َهَذا أَْو رُِوَي ُمْرَساًل َكَما " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 , اَن َعْبُد الرَّزَّاِق ,  يٍّ الصَّغَاِن  , ِِبَكََّة , اَن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم الصَّغَاِن  احْلَاِفُظ , اَن حُمَمَُّد ْبُن َعلِ هللِا َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو  - 9541
ُ  [ قَاَل: " َخَرَج النَِّب  َصلَّ 6: ]الشرح ْسًرا{ َأاَن َمْعَمٌر , َعْن أَي وَب , َعِن احْلََسِن , يف قَ ْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: }ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُ  ى اَّللَّ

ُهَو يَ ُقوُل: " َلْن يَ ْغِلَب ُعْسٌر ُيْسَرْيِن }ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا، ِإنَّ َمَع اْلُعْسَر ُيْسًرا{ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما َمْسُرورًا َفرًِحا َوُهَو َيْضَحُك وَ 
 " 

 رفه والحديث مرسل لم أع  خ الحاكمفيه شي# قال المحقق: 
ا  ،أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   َأْخرَبانَ   -  9554 ْبُن احْلَُسنْيِ  َبْكٍر حُمَمَُّد  ْبُن قَ ْيسٍ   ،اَن َسْهُل ْبُن َعمَّارٍ   ،ْلَقطَّانُ َأاَن أَبُو  الرَّمْحَِن  اَن   ، اَن َعْبُد 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ،كٍ َعْن أََنِس ْبِن َمالِ   ،أَبُو ُمَعاذٍ ونََة   َمْيمُ اَن َعطَاءُ ْبُن َأيِب   ،ِهاَلُل ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 فَِإنَّ َدْعَوَة اْلَمرِيِض ُمْسَتَجابٌَة َوَذنْ بُهُ َمْغُفوٌر "  ،وا اْلَمرِيَض َوُمُروُهْم فَ ْلَيْدُعوا هللاَ َلُكمْ ُعودُ 

 ا. عيف جدإسناده ض# قال المحقق: 
 

احْلُسَ   -  9555 أَبُو  ُبْشَرانَ َأْخرَباََن  ْبُن  الصَّفَّارُ   ،نْيِ  َعْبِد هللِا  أَبُو  َبكْ   ،أاََن  أَبُو  نْ يَااَن  الد  َأيِب  ْبُن  َسِعيدٍ   ، ِر  ْبُن  ُسَوْيُد  َعْبُد   ،اَن  اَن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تُ َرد  َدْعَوةُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ،اسٍ  َعبَّ ِن اْبنِ عَ   ،َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن أَبِيهِ   ،الرَّمْحَِن ْبُن زَْيدٍ  ى اَّللَّ
 ْبَدأَ " اْلَمرِيِض َحّتَّ ي َ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َبةَ اَن احْلَسَ   ،ُث ْبُن َأيِب ُأَساَمةَ حْلَارِ اَن ا  ،َأاَن أَبُو حُمَمٍَّد َجْعَفُر ْبُن ُنَصرْيٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9562 اَن يَزِيُد    ،ُن ْبُن قُ ت َي ْ
ِإبْ َراِهيمَ  الز َبرْيِ   ،ْبُن  َأيِب  َجاِبرٍ   ،َعْن  ُموَكٌَّل حِبَ   ،َعْن  السَّاَلُم  َعَلْيِه  ِجرْبِيَل  ِإنَّ  قَاَل: "  أَنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  اَجاِت َعِن 

اْلمُ   ،ادِ اْلِعبَ  َعْبُدهُ  َدَعاهُ  ِجرْبِيلُ فَِإَذا  اَي  َلُه:  قَاَل  َهَذا  ،ْؤِمُن  َعْبِدي  َحاَجَة  َصْوتَهُ فَِإّنِ    ،اْحِبْس  َوُأِحب   َعْبُدهُ   ،ُأِحب هُ  َدَعاهُ  َوِإَذا 
 َصْوَتهُ " َغُض هُ َوأَب ْ اْلَكاِفُر قَاَل: اَي ِجرْبِيُل اْقِض َحاَجَة َعْبِدي َهَذا فَِإّنِ أَبْ َغضُ 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

اَن َعِلي  ْبُن  ،ُسَلْيَماُن ْبُن ُشَعْيٍب اْلَكْيَساِن   انَ   ،َسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري  أاََن أَبُو احلَْ  ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ  - 9571
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،ِن َماِلكٍ َعْن أََنِس بْ   ،َماِلِك ْبِن ِدينَارٍ َعْن    ،رَاِشدٍ اَن َوْهُب ْبُن    ،َمْعَبدٍ  " َمْن َأْصَبَح   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا َأْصَبَح َساِخطًا َعَلى رَبِّهِ  َلَغِِنٍّ  َوَمْن َتَضْعَضَع    ، َعزَّ َوَجلَّ و هللاَ ا َيْشكُ َوَمْن َأْصَبَح َيْشُكو ُمِصيَبًة نَ َزَلْت بِِه فَِإَّنََّ   ،َحزِينًا َعَلى الد 
  أُْعِطَي اْلُقْرآَن َفَدَخَل النَّاَر فَأَبْ َعَدهُ هللاُ ".  َوَمنْ  ،لِي َنَاَل ِمْن ُدنْ يَاهُ َأْحَبَط هللاُ ثُ لَُثْي َعَمِلهِ 

 ْسنَاٍد آَخَر َضِعيٍف " َورُِوي َذِلَك ِبِِ  ،ا اإْلِْسنَادِ هِبَذَ  رَاِشدٍ  قَاَل الشَّْيُخ َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " تَ َفرََّد بِِه َوْهُب ْبنُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اَن   ،قَّاقُ  الدَّ  زاَِيدٍ حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبنِ   اَن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبنُ   ،بُو َعْمرٍو حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الرَّْزَجاِهي  اأْلَِديبُ َأْخرَباََن أَ   -  9572
نَا  ،آَدَم الرَّبَِعي  اَن حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ْبِن ََثِبِت ْبِن    ،ْبُن َأمْحََد اْلب َْلِخي    أَبُو احْلََسِن َعِلي   َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلَقاِسِم   ،ِمْن ِكتَاِبِه َأْماَلهُ َعَلي ْ

قَاَل: قَاَل    ،َعِن اْبِن َمْسُعودٍ   ،َعْن ِِشِْر ْبِن َعِطيَّةَ   ، َصرِّفٍ َعْن طَْلَحَة ْبِن مُ   ، الث َّْوِريِّ ْفيَانَ َعْن سُ   ،اَن َشِقيُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   ،ْبِن َجْعَفرٍ 
َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْصَبَح حَمُْزواًن َعَلى الد نْ يَا َأْصَبَح َساِخطًا َعَلى رَبِّهِ رَ   ُ َا َيْشكُ   َأْصَبحَ َوَمْن    ،ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ و ُمِصيب ََتهُ فَِإَّنَّ

 َوَمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن َفَدَخَل النَّاَر فَ ُهَو ِمَِّن اَتَََّذ آاَيِت هللِا ُهُزًوا "  ، َوَمْن َدَخَل َعَلى َغِِنٍّ فَ َتَضْعَضَع لَهُ َذَهَب ثُ لُثَا ِديِنهِ  ،بَّهُ َيْشُكو رَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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اَن  ،اَن احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاحِ  ،َداَلِن  اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمٍَّد الصَّيْ  ،مَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ اَن حمَُ  ،بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ اَن أَ َأْخربََ  - 9574
ُ   قَاَل:  ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ، اَنِفعٍ َعنْ   ،َروَّادٍ   َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب   ،اَن زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ   ،َخَلُف ْبُن َْتِيمٍ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َواأْلَْمَراِض َوذََكَر أَنَّهُ َمْن َبثَّ فَ َلْم َيْصرِبْ "  ،رِبِّ ِكْتَماُن اْلَمَصاِئبِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمْن ُكُنوِز الْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

أَ َأْخربََ   -  9575 عَ اَن  احْلَاِفظُ بُو  هللِا  َصادِ   ،ْبِد  َعالِيًاَوأَبُو  اْلَعطَّاُر  اأْلََصم    ،ٍق  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  حُمَمَّ   ،اَن  ِإْسَحاَق اَن  اْبُن  ُهَو  ُد 
َعاِن   اَل: قَاَل َرُسوُل قَ   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ   ،َعْن اَنِفعٍ   ،وَّادٍ َأيِب رَ َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن    ،اَن زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَمانَ  ،اَن أَبُو ُموَسى اْْلََرِوي    ،الصَّن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمْن ُكُنوزِ   َوالصََّدَقةُ ".   ،َواأْلَْمَراضِ  ، اْلرِبِّ ِكْتَماُن اْلَمَصاِئبِ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َعْن أَبِيهِ  ،ْد رُِوَي َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ الشَّْيُخ َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: قَ قَاَل اَن ". قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: " تَ َفرََّد ِبِه زَاِفُر ْبُن ُسَلْيمَ 

 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال
 

السَّقَّا   -  9576 ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  َعِلي   احْلََسِن  أَبُو  حمَُ   ،َأْخرَباََن  ْبُن  َحاِمُد  َعِليٍّ  أَبُو  ال َأاَن  بِن َْيَسابُورَ رَّفَّ مٍَّد  ْبنُ   ،ا  حُمَمَُّد  َصاِلٍح    اَن 
َثِِن أَ  ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ  ،اأْلََشج   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمْن  ،َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،َعْن اَنِفعٍ  ،يِب َحدَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْمَراِض " اأْلَ   ْتَمانَ ُكُنوِز اْلرِبِّ كِ 
 جدا. # قال المحقق: إسناده ضعيف 

 

اَن َعْبُد اْلَوهَّاِب   ،اَن َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحمٍ  ،أاََن احْلََسُن ْبُن الطَّيِّبِ   ، ْبُن َعِديٍّ َأاَن أَبُو َأمْحَدَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    - 9577
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ، اْبِن ُعَمرَ َعنِ   ،َعْن اَنِفعٍ   ،ِن َأيِب َروَّادٍ يِز بْ اْلَعزِ   َعْن َعْبدِ   ،اْْلَفَّافُ  ِمْن ُكنُوِز اْلرِبِّ ِإْخَفاءُ    َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَمْن َبثَّ فَ َلْم َيْصرِبْ "  ،وَِكْتَماُن اْلَمَصاِئِب َواأْلَْمَراضِ  ،الصََّدقَةِ 

 عيف. إسناده ض# قال المحقق: 
 

أاََن َخاِلُد   ، أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّابِ انَ   ،أاََن أَبُو ُعْثَماٍن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِري    ،َفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر الْ   -  9578
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل: بَ لَ   ،رَّمْحَِن ْبِن يَ ْعُقوبَ ِد الْبُن َعبْ َحدََّثِِن اْلَعاَلءُ    ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ   ،ْبُن خَمَْلدٍ  َغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 وَِكْتَماُن اْلَمَرِض "  ،وَِكْتَماُن اْلُمِصيَبةِ  ،ٌث ِمْن ُكُنوِز اْلرِبِّ: ِكْتَماُن الصََّدَقةِ " َثاَل 
 حسن مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

اَن أَبُو اْْلَطَّاِب زاَِيُد ْبُن   ،ْيِه اْلَفاِرِسي  اَن َجْعَفُر ْبُن حَمَْموَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضلِ  ،اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ْخربََ أَ  -  9580
قَاَل: قَاَل    ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،انَ َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهرَ   ،َسْلَمانَ ْبِن    فُ َراتِ   َعنْ   ،َعْن َأيِب رََجاٍء اجلِْْذِري    ،اَن َعْبَدةُ ْبُن ُسَلْيَمانَ   ،ََيََْي 

ُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم: " َما َصرَبَ َأْهُل بَ ْيٍت َعَلى َجْهٍم َثاَلًَث ِإالَّ َأََتُهُم هللاُ ِبرِْزِقِه ".  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف " َورُ   ،َضِعيفٌ  قَاَل الشَّْيُخ: " ِإْسنَاُدهُ 

 ال المحقق: إسناده واه جدا. # ق
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يَّةَ اَن أَبُو أُمَ  ،اَن حُمَمَُّد ْبُن مَحُْدوَن ْبِن َخاِلدٍ   ،أاََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد الدَّقَّاقُ   ،لس َلِمي  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ا  - 9581
ْبُن ِإبْ َراِهيمَ مَّ حمَُ  ِإَْسَاِعي  ،ُد  َأْعنَيَ   ،ُل ْبُن رََجاءٍ اَن  ْبُن  اأْلَْعَمشِ   ،اَن ُموَسى  اْبِن َعبَّاسٍ   ،ْبِن ُجَبرْيٍ َعْن َسِعيِد    ،َعِن  قَاَل: قَاَل   ،َعِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َجاَع أَِو اْحتَاَج َفَكَتمَ   َأْن يَ ْرزَُقهُ رِْزَق َسَنٍة ِمْن َحاَلٍل اَن َحقًّا َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ اَس كَ هُ النَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  ." 

 َعْن ُموَسى ْبِن َأْعنَيَ "  ،يُل ْبُن رََجاءٍ " تَ َفرََّد ِبِه ِإَْسَاعِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْرَداءِ   ،ْدرِيسَ َعْن َأيِب إِ   ،وُنَس ْبِن َمْيَسَرةَ َعْن يُ   ،اِقدٍ قَاَل الشَّْيُخ: َوَقْد رُِوَي َهَذا َعْن َعْمرِو ْبِن وَ  ُ   ،َعْن َأيِب الدَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
أُْبِقيَ   َعَلْيهِ  َا  أَنَّ َلْو  ِمْنَك  َأْرَغَب  هِبَا  ُأِصْبَت  ِإَذا  اْلُمِصيَبِة  ثَ َواِب  يف  َتُكوَن  َوَأْن   " قَاَل:  أَنَّهُ  لَ َوَسلََّم  ". ْت   َك 

 
اَن أَبُو نُ َعْيٍم َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن حُمَمَِّد    ،ص ويف  أاََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن طَاِهٍر ال  ،الس َلِمي    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ  -  9598

 اَن َعْمٌرو َفذََكَرهُ  ،ورِي  ِك الص  ُمبَارَ اَن حُمَمَُّد ْبُن الْ   ،اَن يَزِيُد ْبُن َعْبِد الصََّمدِ   ،ْبِن َعِديٍّ 
 ال المحقق: إسناده ضعيف جدا. # ق

 

اَن    ،اَن حَبُْر ْبُن َنْصرٍ   ،قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   ،ِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  9612
فَ َقاَل لِلنَّاِس: "    ،ِحنَي َوَقَع اْلَواَبءُ   قَاَم يف اجْلَْيِش الَِّذي َكاَن َعَلْيهِ   ،َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ   ،يهِ َعْن أَبِ   ، ُعْثَماُن ْبُن َعطَاءٍ انَ   ،بٍ ْبُن َوهْ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َهِذِه َرمْحَةُ رَبُِّكمْ  َعاٌذ َوُهَو ََيُْطُب: " اللُهمَّ اْدِخْل احِلِنَي ِقب ََلُكْم ". ُثَّ قَاَل مُ الصَّ   وَِكْفتُ   ،َوَدْعَوةُ نَِبيَُّكْم َصلَّى اَّللَّ
َفِقيَل َلُه: َقْد طُِعَن ابْ ُنَك َعْبُد الرَّمْحَنِ َعَلى آِل ُمَعاٍذ َنِصيب َُهُم ا َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ ُأِتَ  ى مَّا رَأَ فَ لَ   ،أْلَْوىَف ِمْن َهِذِه الرَّمْحَِة " فَ ب َي ْ

َعْبُد  َأابَ  يَ ُقوُل  قَاَل:  ُمَعاًذا  الْ هُ  ِمَن  َتُكونَنَّ  َفاَل  رَبِِّك  ِمْن  أََبِت }احْلَق   اَي  ]البقرة:  الرَّمْحَِن: "  يَ ُقوُل: 147ُمْمرَتِيَن{  قَاَل:   "  ]
ِمَن الصَّاِبرِيَن{ ]الصافات:   ِإْن َشاَء هللاُ  ِمَن اجلُْ 102}َسَتِجُدِن  ِإىَل ُمَعةِ [ قَاَل: َفَماَت  ُمَعاٍذ ُكل ُهمْ   ُثَّ ُهَو َكاَن    ، اجْلُُمَعِة آُل 

 آِخَرِهمْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

مَِّد ْبِن ْن حمَُ عَ   ،يَعةَ اَن اْبُن ْلَِ   ،اَن اْبُن َوْهبٍ   ،اَن حَبُْر ْبُن َنْصرٍ   ،اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم    ، ََيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ََيََْي َأْخرَبانَ   -  9613
فَ َقاَل: " اللُهمَّ َنِصيَبَك يف آِل    ،أَبُو ُعب َْيِد ْبِن اجْلَرَّاِح َوَأْهُلهُ َأنَّ َوَجَع َعْمَواٍس َكاَن ُمَعاىًف ِمْنهُ    ، َعْورََة ْبِن الز َبرْيِ َعنْ   ،َعْبِد الرَّمْحَنِ 

َا لَْيَسْت ِبَشْيٍء " فَ َقاَل: " ِإّنِ َأْرُجو َأنْ ِه بَ ث َْرٌة َفَجَعَل يَ ْنظُُر ِإلَي ْ َخْصرِ   َدَة يف َأيِب ُعب َْيَدَة. قَاَل: َفَخَرَجْت أبَِيِب ُعب َيْ    َها َفِقيَل: " ِإنَّ
 فَِإنَّهُ ِإَذا اَبَرَك يف اْلَقِليِل َكاَن َكِثريًا "  ،يُ بَاِرَك هللاُ ِفيَها

ُ َعَلْيهِ  ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوُهَو أَنَّهُ ِة َعنْ ن  بُ وَّ َوَقْد رُوِّينَا َهَذا اْلَمْعََن يف َداَلئِِل ال  َوَسلََّم،   َأْخرَبَ ِفيَما َرَوى َعْنُه، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْعتُهُ َيْذُكُر يف ُقُدوِمِهُم الشَّاَم َوُخُروِج َذِلَك هِبِْم، ُثَّ قَاَل: " اللُهمَّ ِإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم إِ  اٍذ ِمْن  َهَذا فَاْرُزْق ُمَعاًذا َوآَل ُمعَ  ْعتُ ّنِ َسَِ َما َسَِ
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َها َوُهَو يَ ُقوُل: " اللُهمَّ اَبِرْك ِفيَها فَِإنََّك ِإَذا اَبرَْكَت يف الصَِّغرِي َذِلَك احْلَظَّ اأْلَْوىَف ". قَاَل: َفطََعَن يف السَّبَّابَِة فَ  َجَعَل يَ ْنظُُر إِلَي ْ
 َكاَن َكِبريًا " 

 ه حسن.إسناد المحقق: # قال
 

َعاِن  َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ ا ،َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو  - 9614 َعْن  ،َأاَن َعْبُد الرَّزَّاقِ  ،اَن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  ،لصَّن ْ
فَ َقاَم َعْمُرو ْبُن   ،  َكاَن الرَُّجُل اَل يَ ْرَفُع إِلَْيِه َساقَ ْيهِ ْهِد ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحّتَّ يف عَ لشَّاِم  قَاَل: َوَقَع طَاُعوٌن ابِ   ،َعْن قَ تَاَدةَ   ، َمْعَمرٍ 

ُشَرْحِبيُل ْبُن َحَسَنَة: "  َقاَل  ِة ". ف َ اْلرَبِّيَّ   َوَهِذهِ   ، ْلَعاِص َوُهَو َأِمرٌي اِبلشَّاِم يَ ْوَمِئٍذ فَ َقاَل: " تَ َفرَّقُوا ِمْن َهَذا الّرِْجِز يف َهِذِه اجْلِبَالِ ا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،مْ َوَمْوتَةُ الصَّاحِلِنَي ِقب ََلكُ  ،َوَدْعَوةُ نَِبيَُّكمْ  ،مْحَةُ رَبُِّكمْ َبْل رَ  َوِإنَّ َهَذا أَلََضل  ِمْن  ،لََقْد َأْسَلْمُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

يَ ُقولُ ُمَعا  فَ َقالَ   مِحَاِر َأْهِلِه ". قَاَل: ْعتُهُ  اَلِء " قَاَل:  َذِلَك: " اللُهمَّ َأْدِخْل َعَلى آِل ُمَعاٍذ َنِصيب َُهْم ِمْن َهَذا اْلبَ   ذُ ْبُن َجَبٍل: َوَسَِ
[  60َن اْلُمْمرَتِيَن{ ]آل عمران:  ُكْن مِ َفاَل تَ فَ َقاَل: }احْلَق  ِمْن رَبَِّك    ،َفطُِعَنْت لَهُ اْمَرأَََتِن َفَماتَ تَا َحّتَّ طُِعَن َلهُ اْبٌن َفَدَخَل َعَلْيهِ 

َفَجَعَل   ،قَاَل: ُثَّ طُِعَن ُمَعاذٌ   ،َل: ُثَّ َماَت ابْ ُنهُ َذِلَك َفَدفَ َنهُ [ قَا102اَل: }َسَتِجُدِن ِإْن َشاَء هللاُ ِمَن الصَّابِرِيَن{ ]الصافات:  قَ 
ْثَل فَِإَذا أَفَاَق قَاَل مِ  ،قَاَل: ُثَّ يُ ْغَشى َعَلْيهِ  ،ّنِ ُأِحب َك " فَ َوِعزَِّتَك ِإنََّك لَت َْعَلُم أَ مََّتكَ ِِن عَ يُ ْغَشى َعَلْيِه فَِإَذا أَفَاَق قَاَل: " َربِّ ُعمَّ 

 َذِلكَ 
 فيه شيخ الحاكم لم أعرفه # قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي    -  9648 ْبُن ُسْفيَانَ   ،َدانَ ْبُن محَْ   أاََن حُمَمَّدُ   ،َأْخرَباََن  اَن    ، حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّارٍ انَ   ،َأاَن احْلََسُن 
َأْهِلي َوُهْم   ِإىَل   َأْرِجعُ أَنَّهُ قَاَل: ِإنَّ أَقَ رَّ َأاَيَمى لَِعْيِِن يَ ْوٌم    ،َعْن ُحَذيْ َفةَ   ،اَن أَبُو اأْلَبْ َيِض اْلَمَدِن    ،اِن ْبِن اْلُمِغريَةِ َعِن اْلَيمَ   ،اْلُمَعاىَف 

احلَْ  ِإيَلَّ  بَِيِدهِ   ،اَجةَ َيْشُكوَن  ُحَذيْ َفَة  نَ ْفُس  َصلَّ   ،َوالَِّذي  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َعْبَدهُ َسَِ لَي َت ََعاَهُد  هللاَ  ِإنَّ   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ى 
 ِِن يَ ْوٌم َأْدُخُل َعَلى َأْهِلي فَ َيْشُكوَن ِإيَلَّ احْلَاَجَة " َوِإنَّ أَقَ رَّ أاََيَمى لَِعيْ  ،ِِبَرْيٍ   َوَلَدهُ َكَما يَ ت ََعاَهُد اْلَواِلُد   ،اْلُمْؤِمَن اِبْلَباَلءِ 

 لمحقق: إسناده ضعيف. # قال ا
 

ُن إِبْ َراِهيَم  اَن ُسَوْيُد بْ  ،بَاُن ْبُن فَ ر وخٍ  َشي ْ انَ   ،ِري  اَن اْلَمْعمَ   ،اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ   ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   - 9653
َثِِن َعبَّاسٌ  ،أَبُو َحاتٍِ  نَا  ،َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ  ،َعْن ُجنَاَدَة ْبِن َأيِب أَُميَّةَ  ،َعْن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ  ،يَزِيدَ ْبِن  َعِن احْلَاِرثِ  ،َحدَّ قَاَل: بَ ي ْ
ِعْندَ  إِ   هللاِ   َرُسولِ   َأاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى  اَي  فَ َقاَل:  رَُجٌل  َجاَءهُ  أَْفَضلُ   ،ْذ  اأْلَْعَماِل  اِبهللِ َأي   اإْلِميَاُن   " قَاَل:   ، ؟ 

ِبهِ  هللاِ   ،َوَتْصِديٌق  َسِبيِل  يف  قَاَل:    ،َوِجَهاٌد  الرَُّجُل  َوىلَّ  فَ َلمَّا   " َمرْبُوٌر  َوَأهْ َوَحجٌّ  عَ "  َذِلكَ َوُن  ِمْن  الطَّ   ،َلْيَك  َوِلنُي    ،َعامِ ِإْطَعاُم 
 َأْن اَل تَ تَِّهِم هللاَ يف َشْيٍء َقَضاهُ َعَلْيَك "  ،ىلَّ الرَُّجُل قَاَل: " أَْهَوُن َعَلْيَك ِمْن َذِلكَ َوُحْسُن اْْلُُلِق " فَ َلمَّا وَ  ،َوالسََّماَحةُ  ،اْلَكاَلمِ 

 حسن.# قال المحقق: إسناده 
 

 عَلَيْهَا فِي مِحْنَةِ الْجَرَادِ وَالص بْرِ  صْلٌ  فَ 
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ُ َعَلْيِه    ،َعْن َأيِب زَُهرْيٍ الن َمرْيِيِّ   ،َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   أانَ   ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  9654 قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
تَ قْ  اَل   " اأْلَ اجْلَرَ تُ ُلوا  َوَسلََّم:  هللِا  ُجْنِد  ِمْن  فَِإنَّهُ  ".  اَد   ْعظَِم 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
ةَ اَن َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن جَنْدَ   ،قَاِضي َبرْيُوتَ   ،اَن َسْعُد ْبُن حُمَمَّدٍ   ،اَن أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم    ، احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  9655

  َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاٍد ِمْثِلِه. ْفِطي  احلَْ 
َا َأرَاَد ِبهِ  ْفَساِد اْلَمَزارِعِ َوهللاُ أَ   ،قَاَل الشَّْيُخ: " َوَهَذا ِإْن َصحَّ فَِإَّنَّ يَ ت ََعرَّْض إِلِ ُعهُ ِِبَا يَ َقُع ِبِه    ،ْعَلُم ِإَذا مَلْ  فَِإَذا تَ َعرََّض لَهُ َجاَز َدف ْ

ْفُع ِمَن اْلقِ  ُر ُمقَ   ،لِ اْلَقتْ تَاِل وَ الدَّ ِْغيِب يف ق َ   ،اَوَمِتِه اِبْلِقتَاِل َواْلَقْتلِ َأْو َأرَاَد ِبِه تُ َعذ  ْتِلِه َحِديٌث ِبِِْسنَاٍد َضِعيٍف َوأَمَّا َوَقْد َورََد يف الرتَّ
 احْلَِديُث الَِّذي " 

 # قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه. 
 

بَاِن  َحدََّثِِن َعْبُد هللِا ْبنُ   ،اِفظُ  احلَْ ْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  9656 اَن    ،قُ َرْيٍش اْلَكاِتبُ اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن    ، َأمْحََد الشَّي ْ
َثِِن ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن َوْرَداَن اْلُقَشرْيِي    ،َأمْحَُد ْبُن َحْفصً   ، ِد هللاِ َعْن َعبْ   ،َعْن ِإبْ َراِهيمَ   ،ِغريَةَ ْن مُ عَ   ،يَاضٍ اَن اْلُفَضْيُل ْبُن عِ   ،َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: َأاَل تَ ْقتُ ُلَها اَي َرُسوَل هللِا؟ فَ َقاَل َعَلْيِه السَّاَلُم: " َمْن قَ َتَل قَاَل: َوقَ َعْت َجَراَدٌة َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
َا ق َ َجَراَدًة َفَكأَ   ُعْذرايًّ ".  َتَل َّنَّ

 َواْبِن َمْسُعوٍد َوهللاُ َأْعَلُم "  ،َما َبنْيَ ِإبْ َراِهيمَ   َواْنِقطَاعِ  ،ُد: " فَ َهَذا ُمْرَسٌل َضِعيٌف جِلََهالَِة بَ ْعِض رَُواتِهِ قَاَل الشَّْيُخ َأمحَْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 َأمْحَُد ْبُن انَ   ،اَن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلَورَّاقُ   ، ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ََيََْي اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   ،التَّارِيخِ يف    ،اِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  9657
ِن َعِن ابْ   ،َعْن اَنِفعٍ   ،َعْبِد هللاِ    ْبنِ ْن َعْونِ عَ   ، َعِن اْلَمْسُعوِديِّ   ،اَن َحْفُص ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلَقْيِسي    ،اأْلَْحَجمِ 

ا  ،ُعَمرَ  َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى  َوقَ َعْت َجَراَدٌة  اِبْلِعرْبَانِيَِّة: اَل يُ ْغِِن قَاَل:  َمْكتُوٌب يف َجنَاِحَها  َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْحَتَمَلَها فَِإَذا   ُ َّللَّ
َيْشَبُع    ،َحِنيِِن  اأْلَْكربَُ   ََنْنُ   ،آِكِليَواَل  هللِا  بِيًضا لَنَا ِتسْ   ،ُجْنُد  َوِتْسُعوَن  أَلََكْلنَا الد    ،َعٌة  اْلِمائَةُ  لَنَا  ِفيَهاَولَْو ْتَّْت  ِِبَا  فَ َقاَل   ، نْ يَا 

اجْلََرادَ  َأْهِلِك  اللُهمَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  بَ ْيَضَها   ،َهاغَارَ أَِمْت صِ وَ   ،اق ُْتْل ِكبَارََها  ،َرُسوُل  أَ   ،َوأَْفِسْد  َعْن ُوُسدَّ  ف َْواَهَها 
 يُع الد َعاِء " َفَجاَءهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َقاَل: ِإنَّهُ َقِد اْسُتِجيَب َلَك يف بَ ْعٍض.  َوَعْن َمَعاِيِشُهْم ِإنََّك َسَِ  ،َمَزارِِع اْلُمْسِلِمنيَ 
: " َهَذا ََمُْهولٌ ُعْثمَ  ُد ْبنُ قَاَل الشَّْيُخ حُمَمَّ   َوهللاُ َأْعَلُم "  ،َوَهَذا َحِديٌث ُمْنَكرٌ  اَن اْلَقْيِسي 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

رُ  - 9658 َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد  ،ِفيدُ  احلَْ َعْبِد هللاِ  َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ  ،َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َحِبيٍب اْلُمَفسِّ
َثِِن َأيِب   ،ِن َعاِمٍر الطَّاِئي  بْ  َثِِن َعِلي  ْبُن ُموَسى  ،َحدَّ َثِِن ُموَسى ْبُن َجْعَفرٍ   ،َحدَّ َثِِن َأيِب َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّدٍ   ،َحدَّ َثِِن َأيِب   ،قَاَل: َحدَّ َحدَّ

 ، مَُّد اْبُن احْلََنِفيَّةِ قَاَل: ُكنَّا َعَلى َمائَِدٍة أاََن َوَأِخي حمَُ   ، احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ َحدََّثِِن َأيِب   ، ْبُن احْلَُسنْيِ َعِلي     َأيِب َحدََّثِِن   ،حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ 
  ، هللِا ْبُن َعبَّاسٍ َلى اْلَماِئَدِة فََأَخَذَها َعْبُد  ٌة عَ  َجَرادَ َواْلَفْضُل َعَلى َماِئَدٍة َنَُْكُل فَ َوقَ َعتْ   ،َوقُ َثمُ   ،َوبَ ُنو َعمِّي َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاسِ 



739 

 

قَاَل: َسأَْلُت َأيِب َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي فَ َقاَل: ِإّنِ َسأَْلُت َجدََّك َصلَّى    ، تُوٌب َعَلى َجنَاِح اجْلََراَدةِ فَ َقاَل لِْلُحَسنْيِ: اَي َسيِِّدي تَ َعلَّْم َما َمكْ 
ُ َعَليْ  تُ ُها َرب  اجْلَرَ   ،اَدِة َمْكُتوٌب: ِإّنِ َأاَن هللاُ اَل ِإَلَه ِإالَّ َأانَ فَ َقاَل يل: " َعَلى َجنَاِح اجْلَرَ   ،لَّمَ ِه َوسَ اَّللَّ اَدِة َورَازِقُ َها، ِإَذا ِشْئُت بَ َعث ْ

ِلَقْومٍ  بْ   ،رِْزقًا  هللِا  َعْبُد  فَ َقاَم  قَاَل:  َباَلًء ".  قَ ْوٍم  َعَلى  ِشْئُت  َعبَّ َوِإْن  فَ ُن  ِإلَيْ اٍس  َعِليٍّ  ْبَن  احْلَُسنْيَ  ِمْن    ، هِ َضمَّ  َواِحَدٌة   " قَاَل:  ُثَّ 
 َمْكُنوِن اْلِعْلِم ".  

 َسابُوَر " ُد نَ يْ اجْلََراْلِت َرمِحَهُ هللاُ: " َهِذِه زاَِيَدٌة ُأحْلَِقْت اِبأْلَْصِل يف َشْعبَاَن َسَنَة َسْبٍع َوََخِْسنَي َوَأْربَِعِماَئٍة ِحنَي َوصَ  قَاَل الشَّْيخُ 
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

  ، اَن َشْيخٌ  ،اَن ََيََْي ْبُن مَحَّادٍ  ،اَن َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاِويَةَ  ،ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارِ أاََن َأمحَْ   ،َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   - 9659
َ ِفيَها قَاَل: فُِقَد اجْلََراُد يف َسَنٍة ِمْن ِسِِنِّ ُعمَ   ،ِر ْبِن َعْبِد هللاِ َعْن َجابِ   ،مَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  حمَُ َعنْ   ،يبٍ َعْن ِعيَسى ْبِن َشبِ  َر الَّيِت ُويلِّ

اْلَيَمِن رَاِكبًا َورَاِكبًا ِإىَل اْلِعَراقِ  ِإىَل  ِبَذِلَك َِهًّا َشِديًدا فَ ب ََعَث  َشْيٌء؟   َفَسَأَل َعِن اجْلََراِد َهلْ   ،امِ  الشَّ بًا ِإىلَ َورَاكِ   ،فَاْهَتمَّ  ِمْنهُ  رُِئَي 
اْلَيَمِن   ِقَبِل  ِمْن  الَِّذي  الرَّاِكُب  َيَدْيهِ فََأََتهُ  َبنْيَ  َعَلْيِه   ،فَ َلمَّا رَآَها ُعَمُر َكربََّ   ،ِبَقْبَضٍة فَ ن َثَ َرَها   ُ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َوقَاَل: َسَِ

َها يف اْلَبْحرِ " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق    ُقوُل:لََّم ي َ َوسَ   ،فَِإنَّ َأوََّل َهاَلِك َهِذِه اأْلُمَِّة اجْلََرادُ   ،ْلرِبِّ َوَأْربَ َعِمائٍَة يف ا  ،أَْلَف أُمٍَّة ِستَِّمائًَة ِمن ْ
ْلِك "   . فَِإَذا َهَلَك اجْلََراُد تَ تَابَ َعِت اأْلَُمُم َكِنظَاِم السِّ

 ق: إسناده ضعيف. المحق # قال
اَن ُعب َْيُد ْبُن  ،رَبِيَعةُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َصاِلٍح اْلَقنَّاُد أَبُو ُعب َْيَدةَ اَن    ، أَبُو َخاِلٍد اْلُقَرِشي  َوُهَو َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاِويَةَ قَاَل: َواَن   - 9660

 اجْلََراُد َفذََكَر ِمث َْلُه. قَاَل الشَّْيُخ: " َكَذا يف ِكتَايِب: َعْن َجابٍِر. قَاَل: فُِقدَ   ،ْنَكِدرِ اْلمُ   ِد ْبنِ َعْن حُمَمَّ   ،َعْن ِعيَسى ْبِن َشِبيبٍ   ،َواِقدٍ 
َشِبيبٍ ِعي ْبُن  الثَّ   ،َسى  اإْلِْسنَاِد  اْلَمْذُكوُر يف  َواِقٍد  ْبُن  ُعب َْيُد  َعْنهُ  ْبُن مَحَّاٍد  ََيََْي  َرَواهُ  الَِّذي  ْبُن  الصَّوَ وَ   ،اِن َوالشَّْيُخ  حُمَمَُّد  اُب: 

َعْن   ،َعْن ُعب َْيِد ْبِن َواِقدٍ   ،َعْن ََيََْي ْبِن مَحَّادٍ   ،يُوُسَف الس َلِمي    َوَأمْحَُد ْبنُ   ،يٍب " فَ َقْد َرَواهُ حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الذ ْهِلي  ِعيَسى ْبِن َشبِ 
حُمَمَّدُ  ُهَو  َا  َوِإَّنَّ َشِبيٍب  ْبِن  عِ   حُمَمَِّد  بْ ْبُن  َشِبيبٍ يَسى  ْبنُ   ،ِن  ََيََْي  َجدِّهِ   ،مَحَّادٍ   فَ َنَسَبهُ  َما.   ،ِإىَل  َعَلْيِه  َيُدل    َوالَِّذي 

 ناده ضعيف. # قال المحقق: إس
َأيِب  اَن حُمَمَُّد ْبُن ِهَشاِم ْبِن    ،دَ َداوُ   ِد ْبنِ حُمَمَّ   اَن احْلَُسنْيُ ْبنُ   ،َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ   ،َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  9661

قَاَل: قَ لَِّت اجْلََراُد يف َسَنٍة ِمْن ِسِِنِّ    ،َعْن َجاِبرٍ   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ   ،َذيل  اَن حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى اْلُْ   ،اَن ُعب َْيُد ْبُن َواِقدٍ   ،َخرْيَةَ 
فِ  َويلَ  الَّيِت  أَ   ذََكرَ وَ   ،يَهاُعَمَر  أَبُو  قَاَل  ِبطُولِِه.  ". احْلَِديَث  َحِديِثِه  يف  يُ تَاَبُع  اَل  َواِقٍد:  اْبُن  َعِديِّ  ْبُن   مْحََد 

 لمحقق: إسناده ضعيف جدا. # قال ا
ْعُت حُمَمَّ  ،أاََن زََكرايَّ السَّاِجي   ،َأاَن أَبُو َأمْحَدَ  ،َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ  - 9662 ْن ُعب َْيِد ْبِن  عَ  -َأظُن هُ  - ،َُيَدِّثُ  ،َثَنَّ  اْلمُ َد ْبنَ قَاَل: َسَِ

ْبِن َكْيَساَن اْلِْاَل   ،َواِقدٍ  ِعيَسى  ْبِن  حُمَمَِّد  أَبُو ََيََْي َعْن  اْلُمْنَكِدرِ   ،ُل  ْبُن  حُمَمَُّد  َجاِبرٍ   ،اَن  ُعَمرَ   ،َعْن  َرُسوُل هللِا   ،َعْن  قَاَل: قَاَل 
ُ َعَلْيِه   مَُّد ْبُن ِعيَسى َهَذا اَن اْلُبَخاِري . قَاَل: حمَُ   ،اَن اجْلُن َْيِدي    ،و َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َكَر َحِديَث اجْلََراِد. قَاَل أَبُ َفذَ   ،َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ
احْلَِديِث. َصاحِ   ُمْنَكُر  َبْصِريٌّ  ِعيَسى  ْبُن  حُمَمَُّد   : َعِليٍّ ْبُن  َعْمُرو  قَاَل  َأمْحََد:  أَبُو  حمَُ قَاَل  ُمْنَكُر مَِّد  ُب  َضِعيٌف  اْلُمْنَكِدِر  ْبِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اجْلََرادِ  ،َمرَ َعْن عُ  ،َعْن َجاِبرٍ  ،احْلَِديِث. َرَوى َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
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اَن    ،هللِا الطَّائِِفي  اَن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد    ،ي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري  أاََن أَبُو احْلََسِن َعلِ   ،بُْشَرانَ ْبُن    َسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  9669
ُ َعَلْيهِ َأنَّ  ، َماِلكٍ َعْن أََنِس ْبنِ  ، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيلِ  ،اَن ََيََْي ْبُن رَاِشدٍ  ،حُمَمَُّد ْبُن احْلَاِرِث اْلُمَؤذِّنُ   َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ   النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة يف َعاِفَيٍة "  ، َُيِْييِهْم يف َعاِفَيٍة َومُيِيتُ ُهْم يف َعاِفَيةٍ َّللَِِّ ِعبَاًدا َيِضن  هِبِْم َعِن اْلَباَلايَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

اَن حُمَمَُّد ْبُن    ، ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلُمْقِري دُ َأاَن حُمَمَّ   ، هِبَا ،اَن احْلََسُن ْبُن َسَلَمَة اْْلَْمَداِن    ،َعِليٍّ اَن أَبُو طَاِهٍر احْلَُسنْيُ ْبُن  ْخربََ أَ  - 9670
َبَة اْلَعْسَقاَلِن   ي َتُ ِل وَكُ اَن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمت َوَكِّ   ،احْلََسِن ْبِن قُ ت َي ْ أَبُو السَِّريِّ ن ْ َعْن ُسَهْيِل    ،َعْن ُموَسى ْبِن َحبِيبٍ   ، ُن َسْعدٍ اَن ُرَشْيُد بْ   ،هُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإلَْيَك انْ ت ََهِت اأْلََماِن  ايَ  ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ، أَبِيهِ َعنْ  ،ْبِن َأيِب َصاِلحٍ  َعاِفَيِة َب الْ  َصاحِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  ." 

َلهُ َضْعٌف َوهللاُ َأْعَلمُ   قَاَل الشَّْيُخ: " يف  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َأْوِجهٍ َوَلِكنَّهُ صَ   ،َهَذا اإْلِْسنَاِد َوَما قَ ب ْ أَنَّهُ َأَمَر   ،ِحيٌح َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َما  "  أبَِْن َيْسَأَل هللاَ اْلَعاِفَيَة ِمن ْ

 ق: إسناده ضعيف. المحق # قال
 

ارَاَبَِْرِدي    ،ْلَقطَّانُ أاََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ا  ،أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   َأْخرَبانَ   -  9671 اَن   ،اَن َعِلي  ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب ِعيَسى الدَّ
اْلُمْقِرئُ  يَزِيَد  ْبُن  وَ   ،َعْبُد هللِا  احْلَارِ : َسَِ قَالَ   ،ةُ اَن َحي ْ ْبَن  اْلَمِلِك  دِّيَق    ،ثِ ْعُت َعْبَد  َبْكٍر الصِّ َأاَب  ْعُت  أَبُو ُهَريْ َرَة: َسَِ يَ ُقوُل: قَاَل 

َهَذا  َرضِ  يف  يَ ُقوُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ اْلِمْنرَبِ:  َهَذا  َعَلى  يَ ُقوُل  َعْنهُ  هللاُ  َعامَ اْلي َوْ َي  فَاْست َْعربََ َأوَّ   ِم  ُثَّ   ،ٍل 
ُ َعَلْيهِ اْست َْعرَبَ   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ئًا بَ ْعَد َكِلَمِة اإْلِْخاَلِص ِمْثَل اْلَعاِفَيِة   أَبُو َبْكٍر فَ َبَكى قَاَل: َسَِ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " مَلْ تُ ْؤتُوا َشي ْ

 َفَسُلوا هللاَ اْلَعاِفَيَة " 
 ن.اده حسحقق: إسن# قال الم

 

َبةَ   ،َراِهيَم ْبِن يُوُنسَ اَن ِإْسَحاُق ْبُن ِإب ْ   ،أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ   ،اْلَمالِيِِن    َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ   -  9676 اَن    ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َشي ْ
ْبُن خَمَْلدٍ  يَ ْعُقوبَ   ،َخاِلُد  ْبِن  َأيِب َحازِ   ،َعْن ُموَسى  ْبِن َسْعدٍ  َسهْ َعنْ   ،مٍ َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: "    قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ،ِل   ُ هللِا َصلَّى اَّللَّ

 بَ ْعًضا ِمْن بَ ْعِدي اِبلت َّْعزِيَِة يِب "  َسيُ َعزِّي النَّاُس بَ ْعَضُهمْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 ، َأْخرَبَِن ِإْسَحاُق ْبُن زُرَْيقٍ   ،َعْبِد الصََّمدِ    ْبنِ اَن َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ   ،َعِديٍّ    ْبنُ َأمْحَدَ   أاََن أَبُو  ،َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  9677
ِه َوَسلََّم: "  َعَليْ   اَّللَُّ   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،َعْن ُشَرْحِبيَل ْبِن َسْعدٍ   ،اَن ِفْطُر ْبُن َخِليَفةَ   ،اٍد الطََّرائِِفيِّ َعْن مَحَّ 

َا ِمْن َأْعظَِم اْلمَ ِإَذا َأَصاَب َأَحدَ   َصاِئِب " ُكْم ُمِصيَبٌة فَ ْلَيْذُكْر ُمِصيَبِتِه يِب فَِإنَّ
 فيه شيخ ابن عدي وشيخ شيخه لم أعرفه# قال المحقق: إسناده 
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اَن ََيََْي ْبُن َعْبِد  ،اَن ُمَطنيَُّ   ، َمْنُصوٍر اْلَقاِضي قَااَل: اَن ََيََْي ْبنُ   ،قَ تَاَدةَ    ْبنُ و َنْصرِ َوأَبُ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي    - 9678
اْلِكْنِدي    ،مَّاِن  احْلَِميِد احلِْ  بُ ْرَدَة  أَبُو  َمْرثَدٍ   ،اَن  ْبِن  اْبِن َساِبطٍ   ،َعْن َعْلَقَمَة  أَبِيهِ   ، َعِن  َعَلْيِه  لَّى  هللِا صَ   قَاَل: قَاَل َرُسولُ   ،َعْن   ُ اَّللَّ

َا ِمْن َأْعظَِم  ،ِصيَب ِِبُِصيَبٍة فَ ْلَيْذُكْر ُمِصيب ََتهُ يِب َوَسلََّم: " َمْن أُ   اْلَمَصاِئِب " فَِإنَّ
 .ضعيف والحديث حسن بشواهده# قال المحقق: إسناده 

 

 َفْصٌل َوِِمَّا يَ ْلَحُق اِبلصَّرْبِ ِعْنَد اْلَمَصاِئِب 
 

اَن    ، َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ انَ   ،قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،ُد ْبُن ُموَسى َوحُمَمَّ   ،و َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  أَبُ ْخرَبانَ أَ   -  9684
َلى  ، يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ  قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل    ، فٍ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعوْ   ، رٍ  َجابِ َعنْ   ،ءٍ َعْن َعطَا  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،ي فَاْنطََلَق يِب ِإىَل النَّْخلِ هللِا َصلَّى اَّللَّ وُل  َرسُ   فََأَخَذهُ   ،فَ َوَجَد ِفيِه ِإبْ َراِهيَم اْبَن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوضَ  َصلَّ هللاِ  نَاهُ ى اَّللَّ ئًا " فَ ُقْلُت لَُه: اَي َرُسوَل  ُثَّ قَاَل: " اَي ُبَِنَّ َما أَ  ،َعهُ يف ِحْجرِِه َفَذرََفْت َعي ْ ْمِلُك َلَك ِمَن هللِا َشي ْ
ُنِي  ،هللاِ  َا  ِإَّنَّ قَاَل: "  اْلُبَكاِء؟  َعِن  تَ ْنَه  مَلْ  أََو  فَ   ،ْوحِ الن َّ   ُت َعنِ تَ ْبِكي؟  َأمْحََقنْيِ  َصْوَتنْيِ  َوَْلٍْو  َعْن  َلِعٍب  نِْعَمٍة  ِعْنَد  اِجَرْيِن: َصْوٍت 

َشْيطَانٍ  ُوُجوهٍ   ،َوَمَزاِمرِي  ََخِْش  ُمِصيَبٍة  ِعْنَد  ُجُيوبٍ   ،َوَصْوٍت  َشْيطَانٍ   ،َوَشقِّ  َرمْحَةٌ   ،َورَنَِّة  يُ ْرَحمُ   ،َوَهَذا  اَل  يَ ْرَحُم  اَل  اَي   ،َوَمْن 
َها َحّتَّ يَ ْل  ،ْعُد ِصْدقٍ يُم َلْواَل أَنَّهُ َأْمُر َحقٍّ َووَ َراهِ ِإب ْ  َا َسِبيٌل َمْأتِيَّْة اَل بُدَّ ِمن ْ َحَق آِخُراَن َأوَّلَنَا حَلَزانَّ َعَلْيَك ُحْزاًن ُهَو َأَشد  ِمْن َوِإنَّ

 َعزَّ َوَجلَّ "  َواَل نَ ُقوُل َما ُيْسِخُط الرَّبَّ  ،َقْلبُ ُن الْ َوََيْزَ  ،َوِإانَّ ِبَك َلَمْحُزونُوَن تَ ْبِكي اْلَعنْيُ  ،َهَذا 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

أَبُو احلَْ   -  9685 ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ   ،َسِن َعِلي   َأمْحَُد  ِإْسَحاقَ   ،َأاَن  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن   اَن َحجَّاجُ   ،اَن 
َهامِ  اْلَفْضلِ   ،لٍ ن ْ ْبُن  أَبُو َعَوانَةَ   قَااَل:  ،َوَعارُِم  َأيِب لَ   ،اَن  الرَّمْحَِن ْبِن  ْبِن َعْبِد  َلىَعْن حُمَمَِّد  ْبِن َعْبِد هللاِ   ،َعْن َعطَاءٍ   ،ي ْ   ، َعْن َجاِبِر 

وَ  النَّْخِل  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  َخَرَج  ْبِن َعْوفٍ َعْبدُ   َمَعهُ قَاَل:  الرَّمْحَِن  اب ْ   ،  بِن َْفِسهِ فَِإَذا  َيُوُد  فَ َوَضَعهُ    ،نُهُ  قَاَل: 
  ُ نَاهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َهى    ،َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِحْجرِِه فَ َفاَضْت َعي ْ تَ ن ْ َوأَْنَت  أَتَ ْبِكي اَي َرُسوَل هللِا  الرَّمْحَِن:  َعِن  قَاَل: فَ َقاَل َعْبُد 

َا َنَْيُت َعْن َصْوَتنْيِ َأمْحََقنْيِ فَاِجَرْيِن: صَ   ، اْلُبَكاءِ ِء؟ قَاَل: " ِإّنِ مَلْ أَْنهَ َعِن  ُبَكاالْ  َوَصْوٍت   ،ْوٍت ِعْنَد َْلٍْو َوَلِعٍب َوَمَزاِمرِي َشْيطَانٍ ِإَّنَّ
  ، اَي ِإبْ َراِهيُم َلْواَل أَنَّهُ أَْمُر َحقٍّ   ،ْرَحمُ َمْن اَل يَ ْرَحُم اَل ي ُ   ، َرمْحَةٌ ا ِمِنِّ َوَهذَ   ،َورَنَِّة َشْيطَانٍ   ،َوَشقِّ ُجُيوبٍ   ،ََخِْش ُوُجوهٍ   ،ِعْنَد ُمِصيَبةٍ 

ِصْدقٍ  َمْأتِيَّةٌ وَ   ،َوَوْعُد  َسِبيٌل  َهَذا   ،ِإنَّهُ  ِمْن  َأَشد   ُهَو  ُحْزاًن  َعَلْيَك  حَلَزِْنُت  أُواَلاَن  َست َْلَحُق  آِخَرتَ نَا  بِ   ،َوِإنَّ  ايَ َوِإانَّ  اِهيُم ِإبْ رَ   َك 
 َواَل نَ ُقوُل َما يُْسِخُط الرَّبَّ " ،نْيُ َوََيَْزُن اْلَقْلبُ تَ ْبِكي اْلعَ   ،َلَمْحُزونُونَ 

 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال
 

 ، ٍد اْلَوْهِب  اَن َأمْحَُد ْبُن َخالِ  ،ْبِن َخِليٍّ اِلِد خَ  ْبنُ اَن حُمَمَُّد   ،اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9688
هِ  ،رْبِ ْبِن َعِتيكٍ َعْن جَ  ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِعيَسى ،اَن ِإْسَرائِيلُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى   ،َعْن َعمِّ أَنَّهُ قَاَل: َدَخْلُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ    ، َْلُْم َفِقيَل َْلُْم: تَ ْبُكونَ  فَ َوَجَدُهْم يَ ْبُكوَن َعَلى َميِّتٍ ْنَصارِ  اأْلَ َأْهِل بَ ْيٍت ِمنَ  قَاَل: فَ َقاَل   ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوَهَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ِعْنَدُهنَّ  َما َكاَن  يَ ْبِكنَي  َدْعُهنَّ  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َفسَ   َفاَل   َوَجبَ   فَِإَذا  ، النَِّب  َصلَّى  قَاَل:   ." اَبِكَيٌة  َعْبِد  تَ ْبِكنَيَّ  ْبُن  ُعَمُر  أََلِِن 
 ْلُت: ِإَذا أُْدِخَل اْلَقرْبُ اْلَعزِيِز َعْن قَ ْولِِه: " ِإَذا َوَجَب " فَ قُ 

 # قال المحقق: إسناده  
 

هِ اَن أَبُو    ،ِن حُمَمَِّد ْبِن َحِليمٍ يِم بْ ُن َحلِ َأاَن احْلََسُن بْ   ،َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9730 أاََن َعْبُد هللِا    ،َأاَن َعْبَدانُ   ،اْلُمَوجِّ
ْبِد هللِا  ْن عَ عَ   ،يِّ َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُلِ   ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيدٍ   ،َعْن َبْكِر ْبِن َعْمرٍو  ،رَبَِن ََيََْي ْبُن أَي وبَ َأخْ   ،ْبُن اْلُمبَاَركِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " حُتَْفةُ اْلُمْؤِمِن اْلمَ َعِن النَِّبِّ  ،ْبِن َعْمرٍو  ْوُت "  َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 ،اَن ََيََْي ْبُن ِبْشرٍ  ،ي  مَُّد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَْضَرمِ اَن حمَُ  ،ِقيهُ َأاَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلفَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9731
مٍ  َبةَ   ،َأْخرَبَِن أَبُو ِقاَلبَةَ   ، ْبِن َأيِب َكِثريٍ َعْن ََيََْي   ،اَن ُمَعاوِيَةُ ْبُن َسالَّ  ، ْتهُ َأْخربََ ِئَشَة َأنَّ أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي َعا  ،َأْخرَبَهُ   ،َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َشي ْ
  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الصَّاحِلِنَي ُيَشدُِّد َعَلْيِهْم " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

احْلَاِفظُ   -  9732 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَفِقيهُ   ،َأْخرَباََن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اْلَعْدلُ َشاذَ ْبُن محَْ َوَعِلي     ،اَن  ْبنُ   ،  ِهَشاُم  اَن  َعِليٍّ   قَااَل: 
ريَايف   ْبُن رََجاءٍ   ،السِّ ْبُن شَ   ،اَن َعْبُد هللِا  ادٍ اَن َحْرُب  َأيِب َكِثريٍ   ،دَّ ْبَن  ثَهُ   ،َأنَّ ََيََْي  ثَهُ   ،َحدَّ َأاَب ِقاَلبََة َحدَّ ْبِن   ،َأنَّ  الرَّمْحَِن  َعْن َعْبِد 

َبةَ  َلْو    ،ُت: اَي َرُسوَل هللاِ فَ ُقْل  ، َعَلْيِه َوَسلََّم َوِجٌع َفَجَعَل يَ ت ََقلَُّب َعَلى ِفَراِشهِ ْت: طََرَق َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَالَ   ،اِئَشةَ َعْن عَ   ،َشي ْ
ُ َعَلْيهِ  ،ُوِجَد َهَذا ِمْن بَ ْعِضنَا ْلََِشَي َأْن جتََِد َعَلْيهِ  ُد َعَليْ  َم: "َوَسلَّ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َولَْيَس ِمْن ُمْؤِمٍن  ،هِ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيَشدَّ

 َورََفَع َلهُ هِبَا َدرََجةً "  ، َعْنهُ َخِطيَئةً ُيِصيُبهُ َنْكَبٌة َأْو َوِجٌع ِإالَّ َحطَّ هللاُ 
حسن. إسناده  المحقق:  قال   #  ( مسلم  صحيح  في  "2572]الحديث  فَ َشْوكَ  نمِ  الُمْؤِمنَ  ُيِصيبُ  ما(:  ما ٍة 

 [ ."َخِطيَئةً  بها عْنه َحطه  أوْ  َدَرَجًة، ابه َّللاهُ  َرَفَعهُ  إاله  َفْوَقها
 

أَبُو عَ   -  9737 احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  اْلَقاِضي   ،ْبِد هللِا  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  اأْلََصم    ،َوأَبُو  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اَن  حُمَمَّدُ   ،قَااَل:  ْبُن   اَن 
َعاِن  ْسَحاإِ  الصَّن ْ النَّضْ   ،َق  أَبُو  اْلِمَصكِّ   ،رِ اَن  ْبُن  احْلَُساُم  َمْعَشرٍ   ،اَن  َأيِب  ِإبْ َراِهيمَ   ،َعْن  قَ ْيسٍ   ،َعْن  ْبِن  َعْلَقَمَة  َغَزا   ،َعْن  أَنَّهُ 

َعِن   ،َثِِن اْبُن َمْسُعودٍ َحدَّ   ،فَ َقاَل: هللاُ َأْكربَُ   ،ْرَشحُ ُهَو ي َ ِإَذا  َفَحَضَرِت اْبَن َعمٍّ َلهُ َوفَاٌة َفَذَهَب يَ ُعوُدهُ َفَمَسَح َجِبيَنهُ فَ   ،ُخَراَسانَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقى عَ   ، قَاَل: " َمْوُت اْلُمْؤِمِن بَِرْشِح اجْلَِبنيِ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ هِبَا يف الد نْ يَا َويَ ب ْ   َلْيهِ َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن ِإالَّ لَهُ ذُنُوٌب يَُكافَأُ 

ُد هِبَا َعَلْيِه ِعْندَ بَِقيَّ   َماِر ".  اْلَمْوِت ". قَاَل َعْبُد هللِا: " َواَل ُأِحب  َمْوًَت َكَمْوِت احلِْ ٌة َوُيَشدَّ
 قَاَل الشَّْيُخ: " َخاَلَفهُ يُوُنُس ْبُن ُعب َْيٍد ِمْن َأيِب َمْعَشٍر فَ َوقَ َفهُ َعَلى َعْبِد هللِا " 

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
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ْبُن َأمْحََد    -  9743 ْبُن ُعب َْيدٍ   ،ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِلي   َأمْحَُد  ْبنُ   ،أاََن  اْلَعبَّاُس  احْلَاِرثِ   ،لِ اْلَفضْ   اَن  ِمْنَجاُب ْبُن  ْبُن   ،اَن  اَن َحاِتُ 
ادٍ  هللاِ  َعْبدِ َعنْ   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظي    ،َعِن اْبِن َعْجاَلنَ   ،ِإَْسَاِعيلَ  قَاَل: َعلََّمِِن َعِليٌّ   ،ِن َجْعَفرٍ َعْن َعْبِد هللِا بْ   ، ْبِن َشدَّ

ُهنَّ يَ ُقوُْلُنَّ ِعْنَد اْلَكْربِ َكِلَماٍت َعلََّمُه َرُسوُل هللِا   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإايَّ  ، ميُ ْلَكرِ ِليُم اَأْو ِلَشْيٍء ُيِصيُبُه: " اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ احلَْ   ،َصلَّى اَّللَّ
 َواحْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعالَِمنَي " ،َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمُ  تَ بَاَرَك هللاُ  ،ُسْبَحاَن هللاِ 

 قال المحقق: إسناده حسن.# 
 

َع َُمَمِّعَ  ،قَاَل اْلُبَخارِي : َوقَاَل قَ ْيُس ْبُن َحْفٍص: اَن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيدٍ  - 9748 َثِِن أَبُو اْلَغرِيِف َصْعبٌ  ،ََيََْي  ْبَن َسَِ ، َأْو  َحدَّ
ْعُت َأَْسَاَء بِْنَت َأيِب َبْكرٍ   ،ُصَعْيبٌ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َأَصابَهُ َهمٌّ َأْو َغمٌّ َأْو قَاَلْت:    ،قَاَل: َسَِ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َسَِ

ٌة أَْو َأزَ   َشرِيَك لَهُ ُكِشَف َعْنهُ ".   َواٌء فَ َقاَل: هللاُ هللاُ َريبِّ اَل  أَلْ ٌل َأوْ َسَقٌم َأْو ِشدَّ
 ْلَعُيوِف " قَاَل اْلُبَخاِري : " َويُ َقاُل: أَبُو ا 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

نْ يَا    َأيِب  اْبنُ انَ   ،اَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ   ،َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى   -  9749 اَن َعفَّاُن    ،  اْلَعاِمِري  اَن زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍ   ،الد 
ُع ْبُن ََيََْي  ،زاَِيدٍ َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن  ،ْبُن ُمْسِلمٍ  َثِِن أَبُو اْلَعيُوِف َصْعٌب َأْو ُصَعْيٌب اْلغََنِوي   ،اَن َُمَمِّ  ، َعْن َأَْسَاَء بِْنِت ُعَمْيسٍ  ،َحدَّ

عْ   اَلْت:قَ  ُ َعلَ َسَِ  َأَزٌل أَْو أَلَْواءٌ فَ َقاَل: هللاُ هللاُ َريبِّ اَل ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َأَصابَهُ َهمٌّ َأْو َغمٌّ َأْو َسَقٌم َأوْ ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َشرِيَك لَهُ ُكِشَف َذِلَك َعْنهُ " 

حسن. إسناده  المحقق:  قال  ماجه    #  ابن  هللاُ “بلفظ  (  3882)]رواه  َصلهى  َّللاهِ  َرُسوُل  ِعْنَد  َعلهَمِني  َأُقوُلُهنه  َكِلَماٍت  َوَسلهَم  َعَلْيِه   
ُ َربِ ي اَل ُأْشِرُك ِبِه َشْيًئا"اْلَكْرِب: "َّللاهُ،   [ َّللاه

 

اَن َصاِلٌح   ،حُمَمٍَّد اْلَعاِئِشي    اَن ُعب َْيُد هللِا ْبنُ   ،الد ورِي    بَّاسُ  اْلعَ َأانَ   ، اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم    ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9750
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِعَضاَدِتَِ اْلبَابِ  ،َعْن َأيِب اجْلَْوزَاءِ  ،اِلكٍ َعْن َعْمرِو ْبِن مَ  ،أَبُو ََيََْي   قَاَل:ُثَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َأَخَذ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 ب  نَا اَل َشرِيَك َلهُ " ا نَ َزَل ِبُكْم َكْرٌب َأْو َجْهٌد َأْو َباَلٌء فَ ُقولُوا: هللاُ هللاُ رَ ِإذَ   ،" اَي َبِِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعْن   ،َعْن أَبِيهِ   ، َحْفِص ْبِن ِغيَاثٍ اَن ُعَمُر ْبنُ   ،َعبَّاُس الد وِري  اَن الْ  ،َصم  اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9751
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا نَ َزَل ِبِه َكْربٌ   ،َعِن اْبِن َمْسُعودٍ   ،َعِن اْلَقاِسمِ   ،قَ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإْسَحا   َحي  ايَ قَاَل: " اَي    ،َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

   ،وُم ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيُث "قَ ي  
 َهَذا ِبِِْرَسالِِه َأَصح   ،َعِن اْبِن َمْسُعودٍ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعِن اْلَقاِسمِ  ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ  ،َرَواهُ َغرْيُهُ وَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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 الْأَمَلِ   ابٌ فِي الزُّهْدِ وَقِصَرِ  وَهُوَ بَبِ الْإمِيَانِ الْحَادِي وَالس بْعُونَ مِنْ شُعَ 
 

اْلَفِقيهُ   -  9756 بْ   ،َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر  ْبُن مَحَّادٍ   ،ُن َأمْحَدَ أاََن َحاِجُب  اللَّْيِثي    ،اَن حُمَمَُّد  ْبُن ِعيَاٍض  َواَل   ،َعْن َأيِب َحازِمٍ   ،اَن أََنُس 
ِإالَّ َعْن َسهْ  ْبِن َسْعدٍ َأْعَلُمهُ  َأاَن َوالسَّاَعةُ َكَهاَتنْيِ   ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َأنَّ رَ   ،ِل  بَ َعَثْت  ُأْصبُ َعْيِه َوق َ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َبنْيَ  رََّب 

هْبَاَم " ُثَّ قَاَل: " َمثَِلي َوَمَثُل السَّاَعِة َكَفَرَسْي رَِهاٍن "   رَُجٍل بَ َعَثهُ قَ ْوٌم السَّاَعِة َكَمَثلِ  َمَثلُ " َمثَِلي وَ ُثَّ قَاَل: اْلُوْسَطى َوالَّيِت تَِلي اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَن َذاكَ   فَ َلمَّا َخِشَي َأْن َيْسِبَق اأْلَخُ  ،طَِليَعةً   َأاَن َذاَك "  ،بِثَ ْوبِِه أُتِيُتْم أُتِيتُْم " ُثَّ يَ ُقوُل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 بأس به.  قق: إسناده ال# قال المح
 

اَن    ،َأاَن أَبُو َبْكٍر احْلََنِفي    ،اَن ََيََْي ْبُن َجْعَفرٍ   ،بِب َْغَدادَ   ،أاََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن اْْلَُراَساِن    ،َكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو َز   -  9757
زَْيدٍ  ْبُن  اْلُمطَِّلبَ   ،َكِثرُي  ْعُت  َنمَ قَ   ،قَاَل: َسَِ بَ ي ْ اْبُن عُ اَل:  بَِعَرفَاٍت حِ ا  َواِقٌف  فَ َبَكىَمَر  اْلُغُروِب  ِإىَل  الشَّْمُس  َتَدلَِّت  قَاَل:   ،نَي 

بُكَ  َواِقٌف فَ نَ فَاْشَتدَّ  ِفيِه  َأاَن  الَِّذي  ِِبََكاِن  َوُهَو  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ إِ اُؤهُ ُثَّ قَاَل: ذََكْرُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َئتِ   ىَل الشَّْمسِ ظََر  َها  َكَهي ْ
  َكَما بَِقَي ِمْن يَ ْوِمُكْم َهَذا " ِإنَّهُ مَلْ يَ ْبَق ِمْن َأَجِلُكْم َهَذا ِفيَما َمَضى ِإالَّ  ،ا النَّاسُ اآْلَن َصاَح: " أَي  هَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَن ََيََْي    ،اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرِث اْلب َْغَداِدي    ،احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ   مَُّد ْبنُ و َبْكٍر حمَُ قَاَل: أاََن أَبُ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ   - 9758
لَّى ُل هللِا صَ طَب َنَا َرُسو َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: خَ   ،َعْن َأيِب َنْضَرةَ   ،َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ   ،قَاَل: اَن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ   ،بَُكرْيٍ ْبُن َأيِب  

ُ َعَلْيِه َوسَ  بَِقيَ اَّللَّ ِمَن الد نْ يَا ِفيَما َمَضى ِمْنهُ َكَمَثِل َما بَِقَي ِمْن يَ ْوِمُكْم َهَذا    لََّم ُخْطَبًة ِإىَل َمْغِرِب الشَّْمِس َوقَاَل: " َأاَل ِإنَّ َما 
 ِفيَما َمَضى ِمْنهُ " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

نْ يَا   ،َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ  ،َسنْيِ ْبُن ُبْشرَانَ  أَبُو احلُْ َأْخرَبانَ   -  9759  ، اَن اْلَفْضُل ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد هللاِ   ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد 
ُ  َنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَ َعْن أَ  ،بٍ ُف ْبُن َحِبياَن أَبُو َسِعيٍد َخلَ  ،اْلَقطَّانُ  اَن ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ   ،اَن َوْهُب ْبُن بَ يَانٍ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َقِطَع   َأْن ي َ نْ يَا َمَثُل ثَ ْوٍب ُشقَّ ِمْن َأوَّلِِه ِإىَل آِخَرِه فَ َبِقَي ُمت ََعلًِّقا ِِبَْيٍط يف آِخرِِه فَ ُيوِشُك َذِلَك اْْلَْيطُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمَثُل َهِذِه الد   ن ْ
" ، 

نْ يَا اَن أَبُو َبْكِر ْبنُ  ،َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ  ، احْلَاِفظُ ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ َوأَ  - 9760  َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلهُ  ، َأيِب الد 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ِد اَن يَزِيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعبْ   ، أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم  قَااَل: انَ   ،ْبُن احْلََسنِ  َأمْحَُد  َوأَبُو َبْكرٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9761
َثِِن أَبُو ِإَْسَاِعيلَ   ،اَن ََيََْي ْبُن َصاِلحٍ   ،الصََّمِد الدَِّمْشِقي   ْعُت َماِلَك ْبَن أَ   ،َشْيٌخ ِمَن الس ُكونِ   ،َحدَّ الن  ْعَماَن    : َسَِْعتُ يَ ُقولُ   ،دَّاَسَِ

ُ َعَلْيهِ   ،َعَلى اْلِمْنربَِ   ،ْبَن َبِشريٍ  اَبِب َْتُوُر يف َجوَِّها  يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ، َوَسلََّم: " ِإنَّهُ مَلْ يَ ْبَق ِمَن الد نْ يَا ِإالَّ ِمْثُل الذ 
 َلْيِهْم "  َأْعَماَلُكْم تُ ْعَرُض عَ فَِإنَّ  ،ورِ ْهِل اْلُقبُ هللاَ هللاَ يف ِإْخَواِنُكْم ِمْن أَ 



745 

 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

َعبْ   -  9767 أَبُو  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  نْ يَا   ،ِد هللِا  الد  َأيِب  اِلْبِن  اأْلََمِل  ِقَصِر  الصَّ   ،يف ِكتَاِب  َعْبِد هللِا  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  أَبُو  فَّاُر َأاَن 
نْ يَااَن أَبُو َبْكِر ْبُن  ،ْصب ََهاِن  اأْلَ  َعْن   ،أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهْندٍ   ، اْلُمبَاَركِ أاََن َعْبُد هللِا ْبنُ   ،اَن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  ،َأيِب الد 
اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ،أَبِيهِ  َعلَ َعِن   ُ يَِعظُ ْيِه َوَسلَّ ى اَّللَّ َوُهَو  ِلَرُجٍل  اْغَتِنْم ََخًْسا قَ ْبَل ََخْسٍ َم  َشبَاَبَك قَ ْبَل   ،ُه: " 

 َوَحيَاَتَك قَ ْبَل َمْوِتَك "   ،َوفَ َراَغَك قَ ْبَل ُشغُُلكَ  ،َوِغنَاَك قَ ْبَل فَ ْقِركَ  ،َتَك قَ ْبَل َسَقِمكَ َوِصحَّ  ،َهَرِمكَ 
نْ يَا َوُهَو غََلطٌ   ،هُ َغرْيُهُ وََكَذِلَك َرَوا  ،أْلََملِ ِب ِقَصِر اهُ يف ِكتَاقُ ْلُت: َهَكَذا َوَجْدتُ  َا اْلَمعْ  ،َعِن اْبِن َأيِب الد   ُروُف هِبََذا اإْلِْسنَاِد َما َوِإَّنَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َا رَ  ِإَّنَّ ْبُن اْلُمبَاَرِك  اأْلَوَُّل فَ َعْبُد هللِا  اْلَمِْتُ  ْبِن  تَاِب الرَّ َواهُ يف كِ َوَأمَّا  اجْلَرَّاحِ   ،بُ ْرقَانَ قَّاِق َعْن َجْعَفِر  ْبِن  ْبِن   ،َعْن زاَِيِد  َعْن َعْمرِو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل َوُهَو يَِعظُُه: " اْغَتِنْم ََخًْسا قَ ْبَل َخَْ َمْيُموٍن اأْلَ   ، َل َهَرِمكَ بَاَبَك قَ بْ شَ   ،سٍ ْوِديِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َسَقمِ  قَ ْبَل  فَ ْقِركَ   ،كَ َوِصحََّتَك  قَ ْبَل  ُشغُِلكَ   ،َوِغنَاَك  قَ ْبَل  " َوَحيَاَتَك    ،َوفَ َراَغَك  َمْوِتَك   قَ ْبَل 
 

َماُم أَبُو ُعْثَمانَ   -  9769 اإْلِ َسِن ان احْلَُسنْيُ ْبُن احلَْ   ،ْلَمالِيِِن  ُمَعاٍذ ا  نُ ان حُمَمَُّد بْ   ،أان الشَّْيُخ أَبُو َعِليٍّ زَاِهُر ْبُن َأمْحَدَ   ،َأْخرَباََنهُ 
اْلُمبَاَركِ   ،اْلَمْرَوزِي   ْبُن  هللِا  َعْبُد  َجْعَفُر    ،أان  بُ ْرقَانَ أان  اِبللَّْفِظ   ،ْبُن  َسِعيٍد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َرَواهُ  الَِّذي  احْلَِديِث  ُعَقْيَب  َفذََكَرهُ 

 رٌي ِمَن النَّاِس " يِهَما َكثِ َمْغُبوٌن فِ  اْلَمْعُروِف: " نِْعَمتَانِ 
 . حسن لكنه مرسلالمحقق: إسناده # قال 

 

ُن اَن احْلَُسنْيُ بْ   ،أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َدارِمٍ   انَ   ،اِبْلُكوَفةِ   ،َسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلََسِن اْلَبَجِلي  اْلُمْقِرئُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلُْ   -  9772
قَاَل: اَن   ،َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضلِ   ، ُفَدْيكٍ اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب   ،ُف ْبُن يَ ْعُقوَب الصَّفَّارُ اَن يُوسُ   ،ٍد اْلُقَرِشي  ْبِن حُمَمَّ َجْعَفِر  

تِّنَي ِإىَل السَّْبِعنيَ " ُمْعرَتَُك اْلَمنَااَي مَ َوَسلََّم:   َعَلْيِه  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،اْلَمْقرُبِي   َوأََقل  أُمَّيِت   ،ا َبنْيَ السِّ
 سَّْبِعنَي َسَنًة " أَبْ نَاءُ ال

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ُ بَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسو ِن اْبِن عَ عَ   ،ْن َعطَاءٍ عَ   ،َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ   ،َوِبِِْسنَاٍد َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضلِ   -  9773 ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
تِّنَي؟ َوُهَو اْلُعُمُر الَِّذيَعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ نَاِدي ُمنَاٍد يَ ْوَم الْ  ِفيِه   قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َأَومَلْ نُ َعمِّرُْكْم َما يَ َتذَكَّرُ   ،ِقيَاَمِة: أَْيَن أَبْ نَاءُ السِّ

 [ " 37ر: َجاءَُكُم النَِّذيُر{ ]فاطذَكََّر وَ َمْن تَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُد ْبُن ََيََْي ْبِن َصْفَواَن السََّلِمي    ،اَن اْلبَاَغْنِدي    ،َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   ،َد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  9777 ِشريُ اَن بَ   ،اَن َخالَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َرْيَدةَ اَن َعْبُد هللِا ْبُن ب ُ   ،ْلُمَهاِجرِ ْبُن ا  رََمى حِبََصاَتنْيِ فَ َقرََّب َواِحَدًة َواَبَعَد ُأْخَرى َوقَاَل: َعْن أَبِيِه: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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اأْلََجلُ  َهَذا  َخالَّ   ،"  َعْن  َغرْيُهُ  زَاَد   " اأْلََمُل  فَ َيْختَلِ َوَهَذا  اأْلَ ٍد     ، َجلُ ُجهُ 
 ه ال بأس به. # قال المحقق: إسناد

اْبُن َعْبَدانَ   -  9778 َأمْحَدُ   ،َأْخرَباََنهُ  ي  اَن حمَُ   ،أاََن  يُوُنَس اْلُكَدميِْ ْبُن  ْبُن ََيََْي   ،مَُّد  ُد  َوزَاَد َهِذهِ    ،اَن َخالَّ َوَمْعنَاهُ  ِبِِْسنَاِدِه  َفذََكَرهُ 
 اللَّْفظَةَ 
 ده ضعيف. المحقق: إسنا # قال

 

أَبُو  -  9784 ُبْشَرانَ   َأْخرَباََنهُ  ْبُن  ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ   ،احْلَُسنْيِ  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن حُمَمٍَّد الد ورِي    ،َأاَن  اْلَعبَّاُس  اْلَعاَلِء    ،اَن  ْبُن  ُقْطَبةُ  اَن 
اْلَعاَلِء   اَن ُقطَْبةُ ْبنُ   ،اَن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلَمْيُموِن  الرَّقِّي    ،حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ ْلَعبَّاِس  اَن أَبُو ا   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   ،اْلغََنِوي  

اْلَغَنِوي   َهاِل  اْلِمن ْ الث َّْورِي    ،ْبِن  ْبِن ُعَمرَ   ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ   ،اَن ُسْفيَاُن  َعَليْ  َرُسوُل هللاِ  قَاَل: قَالَ َعْن َعْبِد هللِا   ُ ِه  َصلَّى اَّللَّ
َويَ فْ  َيَُْكاَلِن  َحِظريٍَة  يف  َضاراَِيِن  ِذئ ْبَاِن  َما   " ُحبِّ َوَسلََّم:  ِمْن  ِفيَها  أبَِْسرََع   " َوِسَعٍة  َحِظريٍَة   "  : الد وِريِّ رَِوايَِة  َويف   "  " رَتَِساِن 

 ْسِلِم "  ْلَمْرِء اْلمُ الشََّرِف َوُحبِّ اْلَماِل يف ِديِن ا
ُقْطَبةُ  بِِه  الث َّْوِريِّ عَ   ،تَ َفرََّد  "   ،ِن  ِإْسنَاِدِه  يف  الث َّْورِيِّ  َعَلى  ِفيِه   ، َواْخت ََلَف 
 ضعيف والحديث حسن لغيره # قال المحقق: إسناده 

اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد   ،ٍح اْلب َزَّارُ ْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َروْ عَ  انَ  ،ٍد الصَّرْييف  اَن أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَّ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9785
الذَِّماِري  اَن َعبْ   ،ْبِن َعْرَعَرةَ  اْلَمِلِك  الث َّْورِي    ،ُد  َأيِب اجْلَحَّافِ   ،اَن  َأيِب َحازِمٍ   ،َعْن  َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،َعْن   َصلَّى اَّللَُّ َعْن َرُسوِل هللِا    ،َعْن 

 َوَسلََّم ََنَْوهُ َعَلْيِه 
 لمحقق: إسناده حسن.# قال ا

 

َوَعْبُد هللِا   ،َوأَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِعيَسى احْلِْمرَيِي    ،اَن أَبُو زََكرايَّ ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْنرَبِي    ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9786
  َأاَن َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ  ،يمَ اَن ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراهِ  ،قَالُوا: اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   ،اْْلَِضِر الشَّاِفِعي    مْحَُد ْبنُ َوأَ   ،َسْعدٍ   ْبنُ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبِْثِلِه ََنَْو َحِديِث  َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   ،َريْ َرةَ َعْن َأيِب هُ   ،َعْن َأيِب َحازِمٍ   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدةَ   ،اَن ُسْفيَانُ   ،الذَِّماِري  
َأيِب   ،الث َّْورِيِّ  اجْلَحَّافِ َعْن  َحازِمٍ   ،  َأيِب  ِذئ ْبَانِ   ،َعْن  َما   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب   َضاراَِيِن  َعْن 

 ِلِم " رََع َفَساًدا ِمْن ُحبِّ اْلَماِل َوالشََّرِف يف ِديِن اْلَمْرِء اْلُمسْ أُْرِساَل يف َغَنٍم أبَِسْ َجائَِعاِن 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن محَْ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9787 َثِِن   ،شٍ َحدَّ اَن َعْبُد   ،يَل اْلُبَخاِري   حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاعِ انَ  ، َأيِب َحدَّ
َبةَ  عَ   ،َأْخرَبَهُ   ،َعْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعَة: َأنَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللاِ   ،َعْن ُموَسى ْبِن يَ ْعُقوبَ   ، َأيِب ُفَدْيكٍ َحدََّثِِن اْبنُ   ،الرَّمْحَِن ْبُن َشي ْ  أَنَّهُ َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َصلَّى اَرُسوَل هللاِ  َها رَِعاُؤَها أِبَْفَسَد ِفيَها ِمَن اْلِتَماِس  يَ ُقوُل: " َما ِذئ ْبَاِن َجائَِعاِن َضاراَِيِن يف َغَنٍم َقْد غَاَب َعن ْ َّللَّ
 " اْلُمْؤِمِن  ِلَدْيٍن  َواْلَماِل   ، الشََّرِف 

   # قال المحقق: إسناده ال بأس به.
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احْلَاِفظُ أَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن    -  9788 الن َّْيَسابُ َأْخربََ   ، هللِا  يَ ْعُقوَب  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  َبْكٍر حُمَمَُّد  أَبُو  اَن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن   ،وِري  ِن 
ْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعَة اأْلَْنَصارِيِّ عَ   ،يَ ْعُقوَب الرَّبَِعي    ُموَسى ْبنُ اَن    ،ِعيَسى   اَن َمْعُن ْبنُ   ،اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلِزَاِمي    ،زاَِيٍد اْلَقبَّاِن  

 َفذََكَرهُ  ،الز رَِقيِّ 
 فيه شيخ الحاكم لم أعرفه المحقق: إسناده  # قال

 

ِبْشَرانَ   -  9789 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َصْفوَ   ،َوَأْخرَباََن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  أاََن  َعبْ   ،انَ قَاَل:  بْ اَن  هللِا  نْ يَا ُد  الد  َأيِب  أَ   ،ُن  ِعيَسى  اَن  ْبُن  مْحَُد 
َمْوىَل    ،َعْن َأيِب ُمرَّةَ   ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّدٍ   ،َعْن ِعيَسى ْبِن ُموَسى  ، اَن ََيََْي ْبُن أَي وبَ َأْخرَبَِن   ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َوْهبٍ   ،اْلِمْصِري  

ُ عَ َعِن ال ،ةَ يِب ُهَريْ رَ َعْن أَ  ،ُعَقْيلٍ  َقْت َأَحُدُِهَا يف َأوَِّْلَا َواآْلَخُر يف  َلْيِه َوَسلََّم: " َما ِذئ ْبَاِن َضاراَِيِن َجائَِعاِن يف َغَنٍم تَ َفرَّ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ن ْ  الد  َشَرَف  َتِغي  يَ ب ْ ِديِنِه  يف  اْمِرٍئ  ِمِن  َفَساًدا  ِفيَها  أبَِْسرََع  َوَماْلََ آِخرَِها  " يَا   ، ا 

 المحقق: إسناده ضعيف. # قال 
اَن َسِعيُد ْبُن   ،اَن ََيََْي ْبُن أَي وبَ   ،ِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد اْلِمْصرِي  أاََن أَبُو احْلََسِن عَ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ   -  9790
قَاَل: "   ،َغرْيَ أَنَّهُ  ،هُ َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث ْلَ  ،َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعِقيلٍ َعْن  ،ِن اْبِن َغزِيَّةَ عَ  ،يَعةَ َواْبُن ْلَِ  ،بَ اَن ََيََْي ْبُن أَي و  ،َأيِب َمْرميََ 

 اْفرَتََقْت " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اَن    ،اَن اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّدٍ  ،ْبُن يَ ْعُقوبَ   حُمَمَّدُ  اَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاسِ قَا  ، ُموَسى مَُّد ْبُن َوحمَُ   ،َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ  -  9791
  اِصِم ْبنِ ْن َجدِِّه عَ عَ   ،َعْن أَبِيهِ   ،َعْن َعاِصِم ْبِن َأيِب اْلَبدَّاحِ   ،اَن َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن السَُّلويل    ،اَن ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   ،ُن ُحبَابٍ َأمْحَُد بْ 

اْشرَتَْيتُ  قَاَل:  َخْيربََ   َعِديٍّ  ِسَهاِم  ِمْن  َسْهٍم  ِمائََة  َوَأِخي  النَّ   ،َأاَن  َذِلَك  َوَسلَّمَ فَ ب ََلَغ  َعَلْيِه   ُ َعاِصمُ   ، ِبَّ َصلَّى اَّللَّ َما    ،فَ َقاَل: " اَي 
 َوالشََّرَف ِلِديِنِه " َوقَاَل َغرْيُُه: " َفرِيَسَة َغَنٍم "   ُحبِّ اْلَمْرِء اْلَمالَ  َْلَا ِمنْ ا أِبَْفَسدَ ِذئ ْبَاِن َعاِداَيِن َأَصااَب فَرِيَقَة َغَنٍم َأَضاَعَها َرهب َ 

 حقق: إسناده حسن.# قال الم
 

السََّلِمي    -  9792 الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  احلَْ   ،َأْخرَباََن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  حُمَمَُّد  احْلََسِن  أَبُو  اْلَكارِ َأاَن  اَن  َسِن  ْبنِ ِزي   َعِليِّ  ْبُن  زَْيٍد حُمَمَُّد   
َمْنُصورٍ   ،الصَّائِغُ  الز ْهِري  اَن يَ ْعُقوُب ْبُن َعْبدِ   ،اَن َسِعيُد ْبُن  ْبُن َأيِب َعْمرٍو  ، الرَّمْحَِن  اْلُقَرِظي    ،اَن َعْمُرو  ْبِن َكْعٍب  َأنَّ    ،َعْن حُمَمَِّد 

اَّللَُّ  هللِا َصلَّى  وَ َرُسوَل  َعَلْيِه  قَ   َجائِ َسلََّم  ِذئ ْبَاِن  َما   " رَاِعي ََهااَل:  ِمْن  تَ َفرََّقْت  َغَنٍم  أُْرِساَل يف  أَ   ،َعاِن  َواآْلَخُر يف  َأَحُدُِهَا يف  وَِّْلَا 
 آِخرَِها َأَشدَّ ِفيَها َفَساًدا ِمْن ُحبِّ الشََّرِف َواْلِغََن "  

َم " " َهَذا ُمْرَسٌل َجيٌِّد َشاِهٌد َلَما ت َ   َقدَّ
 جيد مرسل إسناده  قال المحقق:# 

 

ْبُن قَ تَاَدةَ   -  9796 َنْصِر  أَبُو  َأمْحَدَ   ،َأْخرَباََن  ْبُن  اْلب َزَّازُ   أاََن َعْبُد هللِا  ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجي    ،ْبِن َسْعٍد  بَُكرْيٍ   ،اَن حُمَمَُّد    ، اَن اْبُن 
َثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ  ِت َرُسوَل َعْن َأيِب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ قَاَل: ُكنَّا َنَْ  ،ْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ عَ  ، ْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ عَ  ،َسْعدٍ  ِهَشاِم ْبنِ  َعنْ  ،َحدَّ

نَا َما يُوَحى ِإلَْيهِ  ُلو َعَلي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ي َت ْ نَاهُ يف َذاِت يَ ْوٍم فَ َقرَ   ،هللِا َصلَّى اَّللَّ نَا:فَأَتَ ي ْ قَاِم الصَّاَلةِ نْ َزْلنَا َهَذا اْلَماَل  " ِإانَّ أَ   أَ َعَلي ْ  ، إِلِ
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َواَل مَيَْْلُ    ،َوَلْو أُْعِطَي ََثنِيًا أَلََحبَّ َأْن َيُكوَن لَهُ ََثِلثٌ   ،اِداًي ِمْن َذَهٍب أَلََحبَّ َأْن َيُكوَن َلهُ ََثنٍ َوَلْو َأنَّ اِلْبِن آَدَم وَ   ،َوِإيتَاِء الزََّكاةِ 
آجَ  اْبِن  ِإالَّ ْوَف  َابُ   َدَم  هللاُ   ،الرت  " َويَ ُتوُب  ََتَب  َمْن  َعَلى    ، 
 

َبُل ْبُن ِإْسَحاقَ   ،أاََن أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ   ،انَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَ   -  9797   ، اَن ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن حُمَبَّبٍ   ،اَن َحن ْ
 اهُ ِه َوَمْعنَ  ِبِِْسنَادِ َفذََكَرهُ 

 سن.# قال المحقق: إسناده ح
 

اَن    ،اِبلرِّيِّ   ،أاََن أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأمْحََد الصَّفَّارُ   ، اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب اْلَمْعُروفِ   -  9798
ُ    ،َعْن أََنسٍ   ،اَن مَحَّاُد ْبُن ُمْسِلمٍ   ،َلى ْبُن مَحَّاٍد الن َّْرِسي  اَن َعْبُد اأْلَعْ   ،اِن  اْلِِْسْنجَ   ْبِن َخاِلدٍ   ِإبْ َراِهيُم ْبُن يُوُسفَ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُهوَماِن اَل َيْشب ََعانِ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهوٌم يف اْلِعْلِم اَل َيْشَبُع ِمْنهُ   ،قَاَل: " َمن ْ ُهومٌ  ،َمن ْ َها يف الد  َوَمن ْ  "  نْ يَا اَل َيْشَبُع ِمن ْ
 فيه من لم أعرفه، ال بأس به في الشواهد# قال المحقق: إسناده 

 

اَن   ،دٌ اَن ُمَسدَّ   ،بَ اَن يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقو   ،َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،ْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرئُ أَ   -  9799
ئًا قَاَل: قُ ْلُت ِلَعاِئَشَة: َهْل    ،َعْن َمْسُروقٍ   ،َعْن َعاِمرٍ   ،َُمَاِلدٍ َعْن    ،ََي ْبُن َسِعيدٍ َيَْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َشي ْ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َواَل مَيَْْلُ فَاهُ    ،اَيِن ِمْن َماٍل اَلبْ ت ََغى َواِداًي ََثلِثًاَكاَن اِلْبِن آَدَم َوادِ   ُل: " َلوْ ب َْيَت مُيَثِّ َكاَن ِإَذا َدَخَل الْ   ،ِإَذا َدَخَل اْلب َْيَت؟ قَاَلْت: نَ َعمْ 
َابُ ِإالَّ  قَاِم الصَّاَلةِ  ، الرت   َويَ ُتوُب هللاُ َعَلى َمْن ََتَب "  ،َوِإيتَاِء الزََّكاةِ  ،َوَما َجَعْلنَا اْلَماَل ِإالَّ إِلِ

 ضعيف.  لمحقق: إسناده# قال ا
 

اَن رَبِيَعةُ   ،اَن اْبُن َأيِب فَُدْيكٍ   ،اَن أَبُو اأْلَْزَهرِ   ،  ْبِن ِباَللٍ َأاَن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ََيََْي  ،اِهٍر اْلَفِقيهُ َوَأْخرَباََن أَبُو طَ   - 9800
ْبِن َأْسَلمَ   ،ْبُن ُعْثَمانَ  َأيِب ِمْرَواٍح قَاَل:عَ   ،ْيِثيِّ َواِقٍد اللَّ   َعْن َأيِب   ،َعْن زَْيِد  َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل هللاُ    ْن   ُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

أَ تَ بَ  َواٍد  َولَْو َكاَن اِلْبِن آَدَم  الزََّكاِة،  َوِإيتَاِء  قَاِم الصَّاَلِة  اْلَماَل إِلِ أَنْ َزْلنَا  ِإانَّ  َوتَ َعاىَل:  أَ اَرَك  لَ َحبَّ  َيُكوَن  َواِدايَ ْن  لَهُ   ،نِ هُ  َوَلْو َكاَن 
َابُ َواَل مَيَْْلُ َبْطَن ا ،ِداَيِن أَلََحبَّ َأْن َيُكوَن َلهُ ََثلِثُ ُهَماَوا  َويَ ُتوُب هللاُ َعَلى َمْن ََتَب "  ،ْبِن آَدَم ِإالَّ الرت 

وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد هللِا   ،اِم ْبِن َسْعٍد َأَصح  " َورَِوايَةُ َِهَّ   ، ْيِثيِّ َواِقٍد اللَّ َعْن َأيِب    ،َوالصََّواُب: َعْن َأيِب ِمْرَواحٍ   ،" َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب 
 َعْن َأيِب َواِقدٍ  ،َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ  ،َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ  ،ْبُن َجْعَفرٍ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اُر ْبُن اَن َعمَّ   ،اَن َجدِّي   ،ْبِن ُسْفيَانَ   ْسَحاُق ْبُن َسْعِد ْبِن احْلََسنِ قَاَل: اَن إِ   ،التَّارِيخِ   يف   ،اِفظُ ِد هللِا احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  9806
ريِ ْبَن الشِّ  َعْبِد هللاِ  َعْن ُمطَرٍِّف يَ ْعِِن اْبنَ  ،َعْن َأيِب اْلَعالَِيةَ  ،َعْن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ  ،اَن ِبْشُر ْبُن َمْنُصورٍ  ،َزْريِبٍّ  :  َعْن أَبِيِه قَالَ  ،خِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَِقل وا الد    فَِإنَّهُ َأْجَدُر َأالَّ تَ ْزَدرُوا نِْعَمَة هللِا َعزَّ َوَجلَّ "  ،ُخوَل َعَلى اأْلَْغِنيَاءِ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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أاََن حُمَمَُّد    ،ُن َعْبِد هللِا اْلِقَصارُ اَن إِبْ َراِهيُم بْ   ،قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم    ،ُن ُموَسى َوحُمَمَُّد بْ   ،اْلَفِقيهُ   بُو طَاِهرٍ َحدَّثَ نَا أَ   -  9813
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اقَاَل: قَ  ،َقْد رَفَ َعهُ َعْن َأيِب ُموَسى َواَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ  ،َعْن َشِقيقٍ  ،َعِن اأْلَْعَمشِ  ،ْبُن ُعب َْيدٍ  َّللَّ

َأْهلَ  َوالدِّْرَهَم  الدِّينَاَر  َلُكمْ َهَذا  قَ ب ْ َمْن َكاَن  الث َّْوِريِّ   ،َكا  َعِن  أَْيًضا  َورُِوَي   " ُمْهِلَكاُكْم  َُما  ُسَعرْيٍ   ،َوُشْعَبةَ   ،َوِإنَّ ْبِن   َعنِ   ،َوَماِلِك 
 َمْوقُوفًا اأْلَْعَمِش 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

احْلَُسنْيِ   -  9814 ْبُن  حُمَمَُّد  ُعَمَر  أَبُو  اْلَقاِضي  اْلَقاِضي انَ   ،َحدَّثَ نَا  حَمُْموٍد ُخرَّزَاَذ  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن    ،اِبأْلَْهَوازِ   ،  حُمَمَُّد  اَن 
َحِبيبٍ  ْبِن  نُ عَ   ،َجْعَفِر  أَبُو  اْلَفْضلُ اَن  دُكَ ْيٍم  ْبُن  ُسْفيَانُ   ،نْيٍ   حُمَمَّدِ   ،اأْلَْعَمشِ َعِن    ،اَن  ْبُن  َسْهُل  الطِّيِب  أَبُو  اإْلَِماُم  ثَ نَا  ْبِن    َوَحدَّ
اَن   ،ابَ اَن ُمَؤمَُّل ْبُن َأهَ  ،ِن اَنِجَيةَ حُمَمَِّد بْ  قَاَل: اَن َعْبُد هللِا ْبنُ  ،قَاَل: أاََن أَبُو َسْهٍل ِبْشُر ْبُن َأيِب ََيََْي اْلِمْهَرَجاِن   ،ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ 

َوائِلٍ   ،َعِن اأْلَْعَمشِ   ،اَن ُشْعَبةُ   ،أَبُو َداُودَ  َأيِب  َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َعْن َأيِب ُموَسى  ،َعْن   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ َهَذا الدِّينَاَر   ،َعِن  قَاَل: " 
لَ َوالدِّْرَهَم َأْهَلَكا َمنْ  : " َوُِهَا ُمْهِلَكاُكْم "  أُرَاُِهَا ِإالَّ ُمْهلِ َواَل  ،ُكمْ  َكاَن قَ ب ْ  َكاُكْم " َويف رَِوايَِة الث َّْوِريِّ

 لمحقق: إسناده حسن.# قال ا
 

  ، ابَ مْحَِن ُمَؤمَُّل ْبُن َأهَ ْبِد الرَّ اَن أَبُو عَ   ،اَن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ   ،أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذانَ   -  9815
َعْتهُ حِبََلَب، اَن َماِلُك ْبُن ُسَعرْيٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ   ، َأيِب َوائِلٍ َعنْ   ،اَن اأْلَْعَمشُ   ،َسَِ َعْن َأيِب ُموَسى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوالدِّْرهَ  الدِّينَاَر  َأْهَلَكاَهَذا  َكانَ   َم  َلُكمْ   َمْن  َأرَاِهَُ   ،قَ ب ْ " َواَل  ُمْهِلَكاُكْم  ِإالَّ   ا 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

اْلَولِيُد  وَ   ،ُن َحْربٍ اَن ُسَلْيَماُن بْ   ،َأاَن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اللَّْيثِ   ، أاََن أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ   ،اَن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ َوَأْخربََ   -  9816
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ َعنِ  ،َعْن َأيِب ُموَسى  ،َعْن َأيِب َواِئلٍ  ،َعْن َعاِصمٍ  ،اِد ْبِن زَْيدٍ َعْن مَحَّ  ،ْبُن احْلََكمِ    النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اَن اْبُن   ،اَن َأيِب  ،أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي احْلَْجرِي   انَ  ،بَ اِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقو و اْلَعبَّ اَن أَبُ  ،ِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا - 9817
َفَجاَءهُ رَُجٌل طَااَيُهْم  ي النَّاَس عَ َكاَن يُ ْعطِ   ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ   ،َعْن َعْلَقَمةَ   ،َعْن ََيََْي ْبِن َوَثَّبٍ   ،َعِن اأْلَْعَمشِ   ،اأْلَْجَلحِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أََما ِإّنِ   ،قَاَل: ُخْذَها اَبَرَك هللاُ َلكَ   ،هُ أَْلَفْي ِدْرَهٍم ُثَّ فََأْعطَا ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َا َهَلَك َمْن َكاَن  ، َسَِ يَ ُقوُل: " ِإَّنَّ

َلُكْم اِبلدِّينَاِر َوالدِّرْ   ْم " ُمْهِلَكاكُ َهِم َوُِهَا قَ ب ْ
 .ضعيف والحديث حسن# قال المحقق: إسناده 

 

اَن ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم    ،قَاَل: أاََن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن الرَّاِزي    ،ِإْماَلءً  ،َحدَّثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    - 9819
قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا    ،يِب ُهَريْ َرةَ َعْن أَ   ،َعْن َأيِب َسَلَمةَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو  ، ْبُن َعبَّادٍ اَن َعبَّادُ   ، ْبُن يُوُنسَ اَن ُشَرْيحُ  ، َحسَّانٍ ْبِن َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوْيٌل لِلنَِّساِء ِمَن اأْلَمْحََرْيِن: الذََّهِب وَ    " اْلُمَعْصَفرِ َصلَّى اَّللَّ
 لمحقق: إسناده حسن.# قال ا
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َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ   ،َحدََّثِِن َأيِب   ، َأمْحَُد ْبُن َحْفصٍ انَ   ،اَن أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَللٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  9820 َعِن   ،َحدَّ
َنْضرَ   ،َعْن قَ تَاَدةَ   ،احْلَجَّاجِ  َأيِب  َأيِب   ،ةَ َعْن  نْ يَا ُحْلوَ اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل رَ  َسِعيٍد  َعْن  الد  ِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ ةٌ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 فَات َُّقوا الد نْ يَا َوات َُّقوا النَِّساَء "  ،َوِإنَّ هللاَ ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها فَ نَاِظٌر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ  ،َخِضَرةٌ 
 ده صحيح. المحقق: إسنا# قال 

 

ثَ نَا أَبُو َعبْ   -  9824 اَن أَبُو   ،اَن ََيََْي ْبُن َسِعيدٍ   ،ِد ْبِن ُعْبُدوٍس الطََّرائِِفي  ِإْماَلًء قَاَل: أاََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ   ،ِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  َحدَّ
َعْن َعمَِّتِه   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َأيِب ِضَرارٍ   ،اَن َأيِب   ،اْلَمْخُزوِمي    ِن َسَلَمةَ  َخاِلِد بْ اَن حُمَمَُّد ْبنُ   ،َبْكِر ْبُن َأيِب اأْلَْسَوِد اْلَبْصرِي  

نْ يَا َخِضَرٌة ُحْلَوةٌ   ،َرَة بِْنِت احْلَاِرثِ َعمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الد  هَ   ،َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ئًا مِ َفَمْن َأَصاَب ِمن ْ بُوِرَك َلهُ ْن ِحلِِّه  ا َشي ْ
 يَاَمِة "ُمَتَخوٍِّض يف َماِل هللِا َوَماِل َرُسولِِه َلهُ النَّاُر يَ ْوَم اْلقِ  وََكمْ  ،ِفيَها

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اَن َعِلي    ،ٍد اْلَكارِِزي  َسِن حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَّ  أَبُو احلَْ انَ   ،َفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم الط وِسي  الْ   -  9825
ْعُت َمَعْبًدا قَاَل: َكاَن ُمَعاِويَةُ َقلَّ َما َُيَدِّثُ  ،اَن َسْعُد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  ، ُشْعَبةُ ْبُن احْلَجَّاجِ انَ  ،اَن َحجَّاجٌ   ، ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ  ِل  َعْن َرُسو   ،َسَِ

ئًا  ى اَّللَُّ هللِا َصلَّ  ِديِن   ،ْن يُرِِد هللاُ ِبِه َخرْيًا يُ َفقِّْههُ يف الدِّينِ قَاَل: ُكنَّ َهُؤاَلِء َكِلَماٍت َُيَدُِّث هِبِنَّ يف اجْلَُمِع: " مَ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ
ْبُح " فَإِ  ،ُكْم َوالتََّمادُحَ َوِإايَّ   ،يهِ ِرَك َلهُ فِ َوِإنَّ َهَذا اْلَماَل ُحْلٌو َخِضٌر َفَمْن َأَخَذهُ حِبَقِِّه بُو   ،هللاِ   نَّهُ الذَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َبةَ اَن أَبُو َداُوَد ان ُعْثَماُن ْبُن أَ   ،أاََن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،مٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن  َأْخرَباََن أَبُو حمَُ   -  9826  ، يِب َشي ْ
َثِِن ُمْصَعُب ْبُن َسْعدٍ   ،رٍ ِمْن َبِِن َعامِ   ،َعْن رَُجلٍ   ،َعْن ُمِنريَةَ   ،ُر ْبُن َعْبِد احْلَِميدِ قَااَل: اَن َجرِي  ،َداَمةَ َواْبُن قُ   ، َعْن أَبِيهِ   ،قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:" َأاَن ِمْن فِ  َنِة السَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَ رَّاِء َأخْ ت ْ َنِة    ،ِة الضَّرَّاءِ َوُف َعَلْيُكْم ِمْن ِفت ْ ِإنَُّكْم َقِد ابْ تُِليُتْم يف ِفت ْ
نْ يَا َخِضَرٌة ُحْلَوٌة"  ،رَبْتُْ الضَّرَّاِء َفصَ   َوِإنَّ الد 

 .فيه رجل لم يسم# قال المحقق: إسناده 
 

: اَن  قَالَ   ،اَن ُعَمُر ْبُن ِإَْسَاِعيَل الصَّاِئغُ   ،يِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ أاََن أَبُو َسعِ   ،َهاِن  َف اأْلَْصب َ  ْبُن يُوسُ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ   -  9829
 َعَلْيِه َوَسلََّم: لَّى اَّللَُّ وُل هللِا صَ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرسُ   ،َعْن َُمَاِهدٍ   ،َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيدٍ   ،اَن َمْسُعوُد ْبُن َسْعدٍ   ،أَبُو ُعْثَمانَ 

ِإنَّ  َعاملٍِ "  زَلَّةُ  َثاَلًَث:  أُمَّيِت  َعَلى  َأََتَوَُّف  َما  َأَشدَّ  اِبْلُقْرآنِ َوجِ   ،  ُمنَاِفٍق  َأْعنَاَقُكمْ   ،َداُل  تَ ْقَطُع  "   ،َوُدنْ يَا  أَنْ ُفِسُكْم  َعَلى  ُموَها  فَاَتَِّ
ْبُن   َجْعَفُر  َرَواهُ  بْ وََكَذِلَك  بْ   ،ِن َشاِكرٍ حُمَمَِّد  ْبُن زَُهرْيِ  َأيِب َغسَّانَ   ،ِن َحْربٍ َوَأمْحَُد  ْبِن رِْزِق هللاِ   ،َعْن  َأيِب   ،َورُِوَي َعْن حُمَمَِّد  َعْن 

َعْمرٍو ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  فَ َقاَل:  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  َماِلِك   ، َغسَّاَن 
 

َماُم أَبُو الطَّيِّ  - 9830 ثَ نَا اإْلِ اَن  ،اِشي  َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإَْسَاِعيَل الشَّ  ، هللاُ ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ ُن حُمَمَّ ِب َسْهُل بْ َحدَّ
: " ِإنَّ قَالَ   ،ِد هللِا ْبِن َعْمرٍو: َعْن َعبْ ِدِه َوقَالَ َفذََكَرهُ ِبِِْسنَا  ،اَن َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيلَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن رِْزِق هللاِ   ،ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد الشَّاِمي  
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َسَواءٌ  َواْلبَاِقي   " أُمَّيِت  َعَلى  َأَخاُف  َما  َأْعَلمُ َوا  ،َأَشدَّ  َوهللاُ  َأَصح     ، أْلَوَُّل 
 

َهاِنٍئ السََّلِمي  يَ ْعِِن   اَن حُمَمَُّد ْبنُ   ، َأيِب انَ   ،َعْدلُ َراِهيَم الْ اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِعْصَمَة ْبِن ِإب ْ   ،َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9831
يَزِ   ،اَن ُهَشْيمٌ   ،الن َّْيَسابُوِريَّ  َأيِب زاَِيدٍ َعْن  ْبِن  ِإنَّ   ،َعْن َُمَاِهدٍ   ،يَد  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعِن 

 هُ ِِبِْثِلهِ َفذََكرَ  ،مَّيِت َثاَلًَث "اُف َعَلى أُ َف َما َأخَ َأْخوَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا أَبُو َعبْ   -  9832   ، اْلرُبَْساِن    اَن حُمَمَُّد ْبُن َبْكرٍ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن ِسنَاٍن اْلَقزَّازُ   ،اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،ِد هللِا احْلَاِفظُ َحدَّ
بُ ْرقَانَ اَن جَ  ْبُن  اأْلََصمِّ قَا  ،ْعَفُر  ْبَن  يَزِيَد  ْعُت  قَ   ،َل: َسَِ ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َما  َُيَدُِّث  َوَسلََّم: "  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  اَل: 

 ْخَشى َعَلْيُكُم الت ََّعم َد " َوَلِكْن أَ  ،ُكُم اْْلَطَأَ ْخَشى َعَليْ َوَما أَ  ،رَ َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكُم التََّكاث ُ  ،َأْخَشى َعَلْيُكُم اْلَفْقرَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اْلُمْقِرئُ َأخْ   -  9833 ْبُن حُمَمٍَّد  احْلَُسنْيِ َعِلي   أَبُو  ِإْسَحاقَ   ،رَباََن  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  يَ ْعُقوبَ   ،َأاَن  ْبُن  يُوُسُف  اْلَقاِضي اَن  اَن   ، 
ُ َعَلْيِه   ،اَن زَْيُد ْبُن َوْهٍب اجْلَُهِِن   ،اَن يَزِيُد ْبُن َأيِب زاَِيدٍ  ،يَانُ أاََن ُسفْ  ،ُد ْبُن َكِثريٍ حُمَمَّ  َعْن َأيِب َذرٍّ قَاَل: َجاَء َأْعَرايِبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

  ، ُدنْ يَا ُتَصب  َعَلْيُكْم َصبًّا   ،َغرْيُ الضَُّبِع َأْخَوُف َعَلْيُكمْ فَ َقاَل: "   ،-: الَسَنَة  يَ ْعِِن  -  ،عُ نَا الضَّبُ َأَكَلت ْ   ،َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ 
 فَ يَا لَْيَت أُمَّيِت اَل يَ ْلَبُسوَن الذََّهَب " 

 َعْن يَزِيدَ  ،وََكَذِلَك َرَواهُ ُشْعَبةُ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْبُن    ،َشاُم ْبُن َعمَّارٍ اَن هِ   ،اَن َعْبَداُن اجْلََوالِيِقي    ،أَبُو اْلَعبَّاِس اْلِميَكايل    انَ   ،رَّمْحَِن السََّلِمي  و َعْبِد ال رَباََن أَبُ َأخْ   -  9839 اَن َصَدَقةُ 
َوَما ِمنَّا إِْنَساٌن َعَلْيِه   ، ِمْن َأْصَحاِب الص فَّةِ َل: " ُكْنتُ ْسَقِع قَاَعْن َواثَِلَة ْبِن اأْلَ  ،َحدََّثِِن ِبْشُر ْبُن َعْبِد هللاِ  ،اَن زَْيُد ْبُن َواِقدٍ  ،َخاِلدٍ 

ََذ اْلَعرَ  ،ثَ ْوٌب ََتمٌّ   ُق يف ُجُلوِداَن طُُرقًا ِمَن اْلغُبَاِر َواْلَوَسِخ " َوَقِد اَتَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

احْلَُسنْيِ السَّ   -  9840 ْبُن  حُمَمَُّد  بَ أَ   ، َلِمي  َأْخرَباََن  أَبُو  اْلُمؤَ اَن  ْبُن  حُمَمَُّد  ْبُن حُمَمٍَّد الشَّْعَراِن    ،مَّلِ ْكٍر  اْلَفْضُل  الن  َفْيِلي    ،اَن  اَن   ،اَن 
َثَمَة ُسَلْيَماَن ْبِن َحيَّانَ   َعْن َأيِب   ،اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلِْمِصي   اْلُمَصلِّنَي ِمْن َأْهِل     فُ َقَراءِ : ُكْنُت ِمنْ اَن َواثَِلةُ ْبُن اأْلَْسَقِع قَالَ   ،َخي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاتَ   ،الص فَّةِ  َوَأَكْلتُْم أَْلَواَن    ، يَ ْوٍم فَ َقاَل: " َكْيَف أَنْ ُتْم بَ ْعِدي ِإَذا َشِبْعتُْم ِمْن ُخْبِز اْلرُبِّ َوالزَّْيتِ فَأَََتاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
أَن ْ َولَ   ،الطََّعامِ  الثِّ ِبْستُْم  َأْو َذاكَ يَاِب؟ فَأَنْ ُتُم اْلي َْومَ َواَع  أَْم َذاَك؟ " قُ ْلنَا:  اْلي َ   ، َخرْيٌ  أَنْ ُتُم  بَْل  َواثَِلُة: " َفَما  قَاَل: "  ْوَم َخرْيٌ " قَاَل 

ُم َحّتَّ َشِبْعنَا ِمْن ُخْبِز اْلرُبِّ َوالزَّْيتِ  نَا اْلَمَراِكَب "  ،ْسنَا أَْلَواَن الثِّيَابِ َولَبِ  ،امِ اَن الطَّعَ َوَأَكْلنَا أَْلوَ  ،َذَهَبْت بِنَا اأْلَايَّ  َورَِكب ْ
 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 
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أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  َأخْ   -  9842 ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قُ َرْيشٍ   ،رَباََن  ْبُن َعْبِد هللِا  بْ انَ   ، ْفيَانَ َأاَن احْلََسُن ْبُن سُ   ،أاََن حُمَمَُّد  ُن   َوْهُب 
َعْن طَْلَحَة يَ ْعِِن النَّْضرِيَّ قَاَل: َكاَن الرَُّجُل   ،َأيِب اأْلَْسَودِ   َعْن َأيِب َحْرِب ْبنِ   ،َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْندٍ   ،ُن َعْبِد هللاِ اَن َخاِلُد بْ   ،بَِقيَّةَ 

نَ زَ  َعرِيٌف  هِبَا  لَهُ  وََكاَن  اْلَمِديَنَة  َقِدَم  َعَلى عَ ِإَذا  َعرِ فَ   ،رِيِفهِ َل  هِبَا  َيُكْن  مَلْ  نَ َزَل الص فَّةَ ِإْن  الص فَّةَ   ،يٌف  نَ َزَل  ِفيَمْن  َفُكْنُت  قَاَل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلَّ يَ ْوٍم ُمدٌّ ِمْن َْتٍْر َبنْيَ رَجُ   ،ْقُت رَُجاًل فَ َراف َ  نَا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  يَ ْوٍم ِمَن لََّم َذاتَ َفسَ   ،َلنْيِ وََكاَن َيِْري َعَلي ْ

 ، َوََتَرََّقْت َعنَّا احْلَِيُف: َواحْلَِيُف ثِيَاٌب بُ ُروٌد ُتْشِبهُ اْلَيَمانِيَّةَ  ،ُر بُطُونَ نَا َقْد َأْحَرَق التَّمْ  ،نَاَداهُ رَُجٌل ِمنَّا فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ الصَّاَلِة ف َ 
ُ عَ قَاَل: َفَماَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  قَاَل: "    ،ْن قَ ْوِمهِ ُثَّ ذََكَر َما َلِقَي مِ   ،َوأَْثََن َعَلْيهِ   ،َفَحِمَد هللاَ   ،َصَعَدهُ فَ   ،لََّم ِإىَل ِمْنرَبِهِ َلْيِه َوسَ ى اَّللَّ

  ، ِمَن اأْلَْنَصارِ ِدْمنَا َعَلى ِإْخَوانَ نَا فَ قَ  ،-اِك ُر اأْلَرَ َواْلرَبِيُر: ْتَْ  - ،َحّتَّ َمَكْثُت َأاَن َوَصاِحِب ِبْضَعَة َعَشَر يَ ْوًما َما لَنَا ِإالَّ طََعاُم اْلرَبِيرِ 
َز َواللَّْحَم أَلَْطَعْمُتُكمْ ف َ   ،َوُعْظُم طََعاِمِهُم التَّْمُر فَ َواَسْواَن ِفيهِ  أَْو َمْن َأْدرََكهُ    ،َوَلِكْن لََعلَُّكْم تُْدرُِكوَن زََماانً   ،َوهللِا َلْو َأِجُد َلُكُم اْْلُب ْ

َأََنُْن اْلي َْوَم َخرْيٌ   ،فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللاِ  قَاَل: ،-زَاَد ِفيِه َغرْيُهُ  ْغَدى َويُ َراُح َعَلْيُكْم اِبجْلَِفاِن "َل َأْستَاِر اْلَكْعَبِة ي ُ ُسوَن ِمثْ تَ ْلبَ  ،ُكمْ ِمنْ 
اْلي َْوِم؟  َذاَك  ُمَتَحاب ونَ   ،َأْم  اْلي َْوَم  أَنْ ُتُم  َبْل   " يَ ْوَمئِ َوأَن ْ   ، قَاَل:  ُمت َبَاُتْم  بَ ْعُضُكمْ   ،ِغُضونَ ٍذ  " َيْضِرُب  بَ ْعٍض  رِقَاَب    ، 
 رجاله ثقات # قال المحقق: 

َد ْبِن َعْن َداوُ   ،اَن َعِلي  ْبُن َعاِصمٍ   ،اَن ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ   ،اَن أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّانُ   ،ْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  9843
 َوذََكَر احْلَِديَث ِِبَْعنَاهُ  ،ذََكَر َهِذِه الّزاَِيَدةَ فَ  ، ِهْندٍ َأيِب 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

نْ يَا   ،َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ  ،رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ َأخْ   - 9846  ، َمامُ َراِهيَم اإْلِ ُن ْبُن ِإب ْ َحدََّثِِن َهارُو   ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد 
َبَل َوَعَلْيِه  ،َعْن ُعْرَوَة ْبِن الز َبرْيِ  ،ْبُن ُعب َْيَدةَ َأْخرَبَِن َعْبُد هللِا  ،َأْخرَبَِن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ  ،حْلُبَابِ اَن زَْيُد ْبُن ا َأنَّ ُمْصَعَب ْبَن ُعَمرْيٍ أَق ْ

َوال  تُ َوارِيِه  َتَكاُد  َما  َأْصَحابِهِ   َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلسٌ   ى اَّللَُّ نَِّب  َصلَّ َّنََِرٌة  ِمْن  نَ َفٌر  َنكَُّسوا لَْيسَ   ،َوَمَعهُ  يُ ْعطُونَهُ عِ   فَ َلمَّا رََأْوهُ  َما  ْنَدُهْم 
بِهِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َخرْيًا   ، يَ ت ََواَرى   ُ َعَلْيهِ  َرُسوُل هللاِ فَ َقالَ   ،مَ قَاَل: َفَسلَّ   ،قَاَل: فَأَْثََن َعَلْيِه النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  ُ لََقْد  َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: " 

أَبَ َوْيهِ  ِعْنَد  فَ ت َ   ،رَأَيْ ُتهُ  ِمْن  َفًّت  ِمث َْلهُ َوَما  أَبَ َوْيِه  ِعْنَد  قُ َرْيٍش  َويُ ن َعَِّمانِهِ   ،يَاِن  َوُنْصَرةِ   ،يُْكرَِمانِِه  هللِا  َمْرَضاِة  اْبِتغَاَء  َذِلَك  ِمْن   َفَخَرَج 
َها  ا ِإنَُّكْم َلْو تَ ْعَلُموَن ِمَن الد نْ يَا َما َأْعَلُم اَلْسرَتَاَحتْ َأمَ   ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ لَّى اَّللَُّ َرُسوِلِه صَ  أََما ِإنَّهُ اَل َيَِْت َعَلْيُكْم ِإالَّ   ،أَنْ ُفُسُكْم ِمن ْ

 ْم ِبَقْصَعٍة َويُ َراُح َعَلْيُكْم أبُِْخَرى " َويُ ْغَدى َعَلْيكُ  ،ُحلَّةٍ  يَ ُروُح يف وَ  ،ُحلَّةٍ  َكَذا َحّتَّ تَ ْفَتُحوا فَاِرَس َوالر وَم فَ ي َْغُدو َأَحدُُكْم يف 
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

  ، ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدةَ أاََن    ،ابِ ْبُن احْلُبَ َأاَن زَْيُد    ،اَن ََيََْي ْبُن َجْعَفرٍ   ،أاََن أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بُْشَرانَ   -  9847
ْبِن ُعب َْيَدةَ َعنْ  الز َبرْيِ قَاَل: قَ   ، َعْبِد هللِا  ْبِن  َأْعَلُم  َعْن ُعْرَوَة  َما  نْ يَا  الد  ِمَن  تَ ْعَلُموَن  َلْو  َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ُ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

هَ   ا " اَلْسرَتَاَحْت أَنْ ُفُسُكْم ِمن ْ
 ضعيف مرسل ده لمحقق: إسنا# قال ا
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احْلَاِفظُ َأْخربََ   -  9848 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َسْعدٍ   ،اَن  هللِا  َعْبُد  احْلَاِفظُ َحدََّثِِن  طَاِلبٍ   ،  َأيِب  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أَبُو ُكَرْيبٍ   ،اَن  أَبُو   ،اَن  اَن 
ِإنَّ َأْداَنُهْم    ،" َما َأْصَبَح اِبْلُكوفَِة َأَحٌد ِإالَّ اَنِعمٌ قَاَل:    ،َعْن َعِليٍّ   ،ةَ ْبِن َسْخربََ ْبِد هللِا  َعْن عَ   ،َعْن َُمَاِهدٍ   ،َعِن اأْلَْعَمشِ   ،ُمَعاِويَةَ 

َا أُْنزَِلْت َهِذِه اآْليَةُ يف أَ  ،َوَيَُْكُل ِمَن اْلرِبِّ  ،َوَيِْلُس يف الظِّلِّ  ،زَِلًة َيْشَرُب ِمْن َماِء اْلُفرَاتِ َمنْ  ْو َبَسَط هللاُ الّرِْزَق  ِة: }َولَ ْهِل الص فَّ َوِإَّنَّ
ُْم قَالُوا: َلْو َأنَّ لَنَا 27ُء{ ]الشورى:  ِعبَاِدِه لَب ََغْوا يف اأْلَْرِض َوَلِكْن يُ ن َزُِّل بَِقَدٍر َما َيَشالِ   فَ َتَمن َُوا الد نْ يَا "  ،[ َوَذِلَك أِلَنَّ

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

قَااَل: اَن أَبُو    ،َوحُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيلَ   ،اَن أَبُو ََيََْي ْبُن َأيِب َمَسرَّةَ  ،و َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ َأاَن أَبُ  ،ِد ْبُن يُوُسفَ بُو حُمَمَّ ْخرَباََن أَ أَ   - 9849
اْلُمْقِريُ  الرَّمْحَِن  َوةُ   ،َعْبِد  َحي ْ ُحَرْيثٍ   ،اَن  ْبَن  َعْمَرو  َع  ن َ   "  ،َغرْيَهُ وَ   ،أَنَّهُ َسَِ َا  يف ِإَّنَّ اآْليَةُ  َهِذِه  َبَسَط هللاُ   َزَلْت  }َوَلْو  الص فَِّة:  َأْهِل 

ُْم قَالُوا: َلْو َأنَّ لَنَا. فَ َتَمن َُوا الد نْ يَا " 27يف اأْلَْرِض َوَلِكْن يُ ن َزُِّل بَِقْدٍر َما َيَشاُء{ ]الشورى:   الّرِْزَق لِِعبَاِدِه لَب ََغْوا  [ أِلَنَّ
 ح. إسناده صحي قال المحقق: #

 

َوأَبُو    ،أَبُو احْلََسِن َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد احْلَِميِد اْلَمْيُموِن    انَ   ،اَن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ  ،بُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ َوَأْخرَباََن أَ   -  9850
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج عَ َعِن ا  ،اَن َعْوفٌ   ،بَاَدةَ ُح ْبُن عُ اَل: اَن َروْ قَا  ،َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل الصَّاِئغُ  َلى حْلََسِن: َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُسوِل هللِا َصلَّى يَن ِإىَل رَ َن ُمَهاِجرِ قَاَل الصَّاِئُغ يف َحِديِثِه: وََكاَن َأْهُل الص فَِّة قَ ْوًما يَِيئُو   ،حِبَاٍل َشِديَدةٍ   َأْهِل الص فَِّة يَ ْوًما فَ َرآُهمْ 
ُثَّ ات ََّفَقا وََكانُوا ِإَذا َمسَُّهْم َعَرَضُهْم َعَلى اْلُمْسِلِمنَي فَ ي َْنطَِلُق    ، َغرْيِ َمالٍ َوِإىَل   ،َوِإىَل َغرْيِ َعِشريَةٍ   ،َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َغرْيِ َأْهلٍ   اَّللَُّ 

ُهْم َأدْ   ،ثَّاَلثَةِ رَُّجُل اِبلالرَُّجُل اِبلرَُّجَلنْيِ َوال َتهُ َوَما بَِقَي ِمن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ ُثَّ   ،َعَمُهْم َما َكاَن ِعْنَدهُ فََأطْ   ،َخَلُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
اْلَمْسِجدِ  َوَمِقيُلُهْم ُصفَّةُ  َمْأَواُهْم  اْلي َْومَ   ،َيُكوُن  أَنْ تُُم   " يَ ْوًما:  َْلُْم  َأمْ فَ َقاَل  َخرْيٌ  أَنْ ُتْم    ُحلَّةٍ   تَ ْغُدوَن يف  ُحلَّةٍ يَ ْوَم  َوتَ ُروُحوَن يف    ،  

 َوِإانَّ لَن ََرااَن يَ ْوَمِئٍذ َخرْيًا ِمَن اْلي َْوِم. فَ َقاَل َرُسولُ   ،ََنُْن اْلي َْوَم ِِبَرْيٍ   ،َرى؟ " فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللاِ َوتَ ْغُدو َعَلْيُكْم َقْصَعٌة َوتَ ُروُح ُأخْ 
ُ عَ هللِا َصلَّ   ْم يَ ْوَمِئٍذ " أَلَنْ ُتُم اْلي َْوَم َخرْيٌ ِمْنكُ  ،َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ  َلْيِه َوَسلََّم: " َكالَّ ى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

قَاَل:   ،ِعيُد ْبُن َعاِمرٍ قَااَل: اَن سَ   ،ُن ُمْكَرمٍ احْلََسُن بْ وَ   ،وِري  قَاَل: اَن َعبَّاٌس الد    ،قَاَل: َأاَن أَبُو َسِعيدٍ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّدٍ   -  9851
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،َعْن َعطَاءٍ   ،ْن رَبِيَعةَ عَ   ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلُعَمِري   نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ

قَاَل: " أَنْ ُتُم    ،" قَالُوا: ََنُْن يَ ْوَمِئٍذ ِِبَرْيٍ. ْفَنٍة َورِيَح أبُِْخَرى؟ أَنْ ُتْم يَ ْوَمِئٍذ َخرْيٌ َأِم اْلي َْوَم؟   ِإَذا ُغِدَي َعَلْيُكْم َِبَ َف أَنْ ُتمْ َقاَل: " َكيْ ف َ 
 اْلي َْوَم َخرْيٌ " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َعبْ   -  9852 أَبُو  احلَْ َأْخرَباََن  حُمَمَّ انَ   ،اِفظُ ِد هللِا  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اْلَعاِمِري    َعفَّاَن  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  اَن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ْبُن   ،ُد  زَْيُد  اَن 
وَل هللِا َصلَّى َأنَّ َرسُ  ، ْبِن َكْعبٍ َعْن ُأيَبِّ  ،اْلَعالَِيةِ  َعْن َأيِب  ،َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ  ،اْْلَُراَساِنِّ  َعِن اْلُمِغريَةِ  ،اَن ُسْفيَاُن الث َّْوِري   ،احْلُبَابِ 

ْر َهِذِه اأْلُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َبشِّ َعِة َوالنَّْصِر َوالتَّْمِكنِي يف اأْلَْرضِ اَّللَّ ُهْم َعَمَل اآْلِخَرِة لِلد نْ يَا ملَْ   ،مََّة اِبلسَّنَاِء َوالّرِف ْ  َوَمْن َعِمَل ِمن ْ
 َرِة ِمْن َنِصيٍب " يف اآْلخِ  َيُكْن َلهُ 
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 لمحقق: إسناده رجاله ثقات. # قال ا
 

َبلَ   ،َأْخرَبَِن َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُقطَْيِعي    ،ِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  9853 اَن أَبُو   ،َحدََّثِِن َأيِب   ،اَن َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ
ْبُن َعْمرٍو َصْفَوانُ انَ   ،ُمِغريَةِ الْ  اأْلَْشَعِريَّ َعْن ُشَريْ   ،  َماِلٍك  أاََب  َأنَّ  ْبِن ُعب َْيٍد:  َمْعَشَر اأْلَْشَعرِيِّنيَ   ،اْلَوفَاةُ َلمَّا َحَضَرْتهُ    ،ِح  اَي   ، قَاَل: 

اْلغَاِئبَ  ِمْنُكُم  الشَّاِهُد  هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،يُ ب َلُِّغ  َرُسوَل  ْعُت  ن ْ َوَسلََّم     َعَلْيهِ َأّنِ َسَِ الد  ُحْلَوةُ  اآْلِخَرةِ   ،يَا يَ ُقوُل: "  الد نْ يَا  ،ُمرَّةُ    ، َوُمرَّةُ 
 ُحْلَوةُ اآْلِخَرِة " 

 ال المحقق: إسناده صحيح. # ق
 

بُو َعْبِد هللِا  اَن أَ  ،ْبِن َأيِب اْلَمْوتِ حُمَمَِّد  مْحَُد ْبنُ اَن أَبُو َبْكٍر أَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن نَِظيٍف اْلِمْصِري   - 9854
ْبِن زَْيٍد الصَّائِغُ  ْبُن َعِليِّ  َمْنُصورٍ اَن َسعِ   ،حُمَمَُّد  ْبُن  الرَّمْحَنِ   ،يُد  ْبُن َعْبِد  يَ ْعُقوُب  ْبُن حُمَمَّدٍ   ،اَن  اْلَعزِيِز  َأيِب   ،َوَعْبُد  ْبِن  َعْن َعْمرِو 

َعْبدِ   اْلُمطَِّلبِ َعِن    ،َعْمرٍو َحْنَطبٍ ْبِن  ْبِن  عَ   َعنْ   ، هللِا   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  قَاَل  قَاَل:  اأْلَْشَعِريِّ  ُموَسى  َمْن َأيِب  َوَسلََّم: "  َلْيِه 
َقى عَ  ،َوَمْن َأَحبَّ آِخَرَتهُ َأَضرَّ ِبُدنْ يَاهُ  ،َأَحبَّ ُدنْ يَاهُ َأَضرَّ ِِبِخَرتِهِ   ََن "َلى َما يَ فْ فَآثُِروا َما يَ ب ْ

 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا
 

اَن أَبُو ُعَقْيٍل    ،اَن َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطي    ،أاََن حُمَمَُّد ْبُن غَاِلبٍ   ،اَن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاقَ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  9857 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َعِن ابْ  ،َعْن اَنِفعٍ  ،ْيدٍ ِد ْبِن زَ ْبِن حُمَمَّ  َعْن ُعَمرَ  ،ََيََْي ْبُن اْلُمت َوَكِّلِ  " َمْن َجَعَل  ِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َك " نْ يَا َهلَ ْوِديَِة الد  َوَمْن َتَشعِّب َْتهُ اْْلُُموُم مَلْ يُ بَاِل هللاُ يف َأيِّ أَ  ،اْْلَمَّ َِهًّا َواِحًدا َكَفاهُ هللاُ َهمَّ ُدنْ يَاهُ 

 حسن بمتابعته وشاهده# قال المحقق: إسناده 
 

َعْن  ،اَن اْلُمَحاِريِب   ،اَن ََيََْي ْبُن ََيََْي  ،اَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاجُ  ،اَن َدْعَلُج ْبُن َأمْحَدَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9858
اَن أَبُو    ، حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الث ََّقِفي  انَ   ،اَن َجدِّي يَ ْعِِن أَبُو َعْمرِو ْبُن جُنَْيدٍ   ،مْحَِن السََّلِمي  ْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّ َوأَ   ،ِلمٍ يَل ْبِن ُمسْ ِإَْسَاعِ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَعْبَد َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ قَاَل: قَا ْبِن َماِلكٍ َعْن أََنِس  ،َعِن احْلََسنِ  ،َعْن ِإَْسَاِعيلَ  ،اَن أَبُو ُمَعاِويَةَ  ،اْلُمْسِهرِ 
نْ يَا ِِهَّ  َعَتهُ ِإَذا َكاَنِت الد  أَْفَشى هللا َعَلْيِه َضي ْ ن َْيهِ   ،َتهُ  َبنْيَ َعي ْ َكاَنِت  َوَمْن    ،اَفاَل ُيْصِبُح ِإالَّ َفِقريًا َواَل مُيِْسي ِإالَّ َفِقريً   ،َوَجَعَل فَ ْقَرهُ 

 الَّ َغِنيًّا " َلْفُظ َحِديِث السََّلِميِّ َواَل ُيْصِبُح ِإالَّ َغِنيًّا َواَل مُيِْسي إِ  ، َعَلْيِه يف قَ ْلِبهِ ِخَرةُ ِِهََّتهُ َكفَّ هللاُ اآْل 
 ضعيف لكنه حسن في المتابعات # قال المحقق: إسناده 

 

احْلَسَ   -  9861 ْبُن  َأمْحَُد  اْلَقاضِ َأْخرَباََن  أَبُ   ،يِن  ْبنُ اَن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  يَ ْعُقوبَ و  َعاِن    انَ   ،  الصَّن ْ ُهَو  ِإْسَحاَق  ْبُن  أَ   ،حُمَمَُّد  بُو َأاَن 
َثِِن ُمَعاوِيَةُ ْبُن َصاِلحٍ  ،َصاِلحٍ  هللِا َأنَّ َرُسوَل   ،َأيِب َذرٍّ َعْن  ،رْيٍ  ْبِن نُ فَ َعْن أَبِيِه ُجَبرْيِ  ،َحدَّثَهُ  ،َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ  ،َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي َأاَب َذرٍّ  قَاَل: قُ ْلُت: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللِا ِهَي اْلِغََن. قَاَل: "    ،ى َكث َْرَة اْلَماِل ِهَي اْلِغََن؟ " أَتَ رَ   ،َصلَّى اَّللَّ
اْلَماِل هِ  َأنَّ ِقلََّة  اْلَفْقرُ َوتَ َرى  نَ َعْم اَي َرُسولَ قَالَ   ،؟ " َي  اْلَفْقُر. قَاَل: " لَْيَس َكَذِلكَ : قُ ْلُت:  اْلِغََن ِغََن   ، هللِا ِهَي  َا  اْلَقْلبِ ِإَّنَّ   ،  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن رَُجٍل ِمْن قُ َريْ   ،َواْلَفْقُر فَ ْقُر اْلَقْلِب " ِرُف ُفاَلاًن؟ " قَاَل:  " َهْل تَ عْ قَاَل:    ،شٍ قَاَل: َوَسأََلِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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قَاَل: ُثَّ َسأََلِِن َعْن رَُجٍل    ،َوِإَذا َحَضَر أُْدِخَل.   ،ُت: ِإَذا َسَأَل أُْعِطيَ قَاَل: قُ ْل  ،قَاَل: " وََكْيَف تَ َراُه؟ "   ،ُت: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللاِ قُ ْل
َعتُهُ َحّتَّ َعَرف َْتهُ   ،ْلُت: اَل اَي َرُسوَل هللاِ قَاَل: ق ُ   ،ُفاَلاًن؟ "   قَاَل: " َهْل تَ ْعِرفُ   ،ِمْن َأْهِل الص فَّةِ    قَاَل:   ،قَاَل: َفَما زَاَل َيِصُفهُ يل َويَ ن ْ

ِع   ِمْن ِطاَل َْلُْم َخرْيٌ قَاَل: "    ،قَاَل: قُ ْلُت: رَُجٌل ِمْسِكنٌي َبنْيَ َأْهِل اْلَمْسِجِد.   ،قَاَل: " َفَكْيَف تَ َراُه؟ "   ،قُ ْلُت: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللاِ 
َوِإْن  ،قَاَل: " ِإْن يُ ْعَط َخرْيًا فَ ُهَو َأْهُلهُ  ،أُْعِطَي اآْلَخرُ أََفاَل يُ ْعَطى ِمْن بَ ْعِض َما  ،قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  ،ِر "اأْلَْرِض ِمْثِل اآْلخَ 

 ُيْصَرْف َعْنهُ فَ َقْد أُْعِطَي َحَسَنًة " 
 ه حسن.# قال المحقق: إسناد

 

اَن َسِعيُد ْبُن   ،اَن ََيََْي ْبُن َصاِلحٍ   ،ْبُد اْلَكِرميِ اَن أَبُو ََيََْي عَ   ،َأاَن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،يُوُسفَ   اَن أَبُو حُمَمَِّد ْبنُ َوَأْخربََ   -  9863
ُ َعَلْيِه   ،ثُ َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َُيَدِّ هللِا ْبَن  ْعُت َعْبَد  َسَِ   ،َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسَلَمَة اجْلَُمِحيِّ  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُتهُ فََأْعَجَبِِن َوَسلََّم َحِديثًا َفكَ   ِه " قَاَل: " َقْد أَف َْلَح َمْن َأْسَلَم وََكاَن رِْزقُهُ َكَفافًا َفَصرَبَ َعَليْ  ،فَ َلمَّا َحِفْظُتهُ حَمَْوتُهُ  ،ت َب ْ
 ده حسن.لمحقق: إسنا# قال ا

 

اَن حُمَمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن   ،ْبُن يُوُسَف اْلَقْزِويِِن    أاََن يَ ْعُقوبُ   ،اقَ َأاَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسحَ   ، أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَبانَ   -  9864
َأيِب قَ ْيسٍ   ،َساِبقٍ  اْبِن َعبَّاسٍ َعنِ   ،َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ   َعنْ   ،اِئبِ  ْبِن السَّ َعْن َعطَاءِ   ، اَن َعْمُرو ْبُن  يف قَ ْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: }فَ َلُنْحِيي َنَّهُ   ، 
اْلَقُنوعُ   ،[ 97طَيَِّبًة{ ]النحل:    َحيَاةً  أَقْ   ،قَاَل:  اللُهمَّ  َيْدُعو فَ ي َُقوُل: "  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ  ا َرزَق َْتِِن ِنْعِِن ِبَِ وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْخُلْف َعَلى ُكلِّ غَائَِبٍة يل ِِبَرْيٍ " َوا ،َواَبِرْك يل ِفيهِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

اَن َعبَّاُس ْبُن    ،الصَّفَّارُ   ُن حُمَمَّدٍ ِإَْسَاِعيُل بْ   أانَ   ،بِب َْغَدادَ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ََيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الس كَِّري    -  9867
ْقُِفي    َعْبدِ  ُ َعَلْيِه    ،َعْن رِْبِعيٍّ   ،ْن َمْنُصورٍ عَ   ،َعْن ُسْفيَانَ   ،اَن َروَّاُد ْبُن اجْلَرَّاحِ   ،هللِا الرتَّ َعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َد "  َوَما َخِفيُف احْلَاِذ؟ قَاَل: " الَِّذي اَل َأْهَل َلهُ َواَل َولَ  ،قَالُوا: اَي َرُسوَل هللاِ  ، "يِف احْلَاذِ  ُكل  َخفِ َوَسلََّم: " َخرْيُُكْم يف اْلِمِئنيَ 
 َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ "  ،" تَ َفرََّد ِبِه َروَّاُد ْبُن اجْلَرَّاِح اْلَعْسَقاَلِن  
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

اَن َجدِّي   ،ِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكِرميِ اَن َأمْحَُد ْبُن احْلَاِرِث بْ   ، أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ َأانَ   ،َسْعٍد اْلَمالِيِِن  اَن أَبُو  َأْخربََ   -  9869
َثُم ْبُن َعِديٍّ   ،حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَكِرمِي اْلَعْبِدي   َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب    ،ُن ََثِبٍت اأْلَْنَصاِري  اَن َعِدي  بْ   ، الرَّبِيعِ َكنْيُ ْبنُ َوالر    ،َبةُ اَن ُشعْ   ،اَن اْْلَي ْ

ثَ وْ   ،اجْلَْعدِ  َما َسدَّ َجْوَعَتَك َوَواَرى َعْورََتكَ   ،اَبَن قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ َعْن  الد نْ يَا؟ قَاَل: "  ِمَن  َيْكِفيِِن  بَ ْيٌت   فَِإْن َكاَن َلكَ   ،َما 
َثُم ْبُن َعِديٍّ َوِإْن َكاَنْت َلَك دَ   ،كَ ل َك َفَذلِ يُظِ  ا ابٌَّة تَ رَْكبُ َها فَ َبٍخ " قَاَل أَبُو َأمْحََد: اْْلَي ْ َوَهَذا اَل يُ ْعَرُف ِإالَّ اِبحْلََسِن   ، َضِعيٌف ِجدًّ

ُعَمارَةَ  ََثِبتٍ   ،ْبِن  ْبِن  َعِديِّ   ، َعْن 
 

َسْعدٍ   -  9870 أَبُو  َعِديٍّ َأاَن    ،اْلَمالِيِِن    َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحََد  اْلَمِلكِ   ، أَبُو  َعْبِد  ْبِن  َخاِلِد  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَولِيدُ   ،اَن  َعمِّي  َعْبِد    اَن  ْبُن 
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  ، بِيعِ : الرَِّكنُي ْبُن الرَّ اْلَمالِيِِنِّ  يف ِكتَابِ  َهَكَذا َكانَ  ،َفذََكَرهُ  ،َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبتٍ  ،َعِن احْلََسِن ْبِن ُعَمارَةَ  ،اَن خَمَْلُد ْبُن يَزِيدَ  ،اْلَمِلكِ 
الرَّبِيِع.   ْبِن  الرَِّكنِي  ْبُن  الرَّبِيُع   َوالصََّواُب: 

 
ْسَحاَق  ُد ْبُن إِ اَن َأمحَْ  ،يَأاَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِعيَسى اْلُمْسَتْملِ  ،َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ  - 9871

َثُم ْبُن َعِدي    انَ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَكِرمِي اْلَمْرَوِزي    ،السََّرْخِسي  أَبُو احْلَُسنْيِ    ، َغرْيَ أَنَّهُ   ،َفذََكَرهُ   ،َوالرَِّكنُي ْبُن الرَّبِيعِ   ،اَن ُشْعَبةُ   ،اْْلَي ْ
 ، ْبُن الرَّبِيعِ َوالرَِّكنُي    ،فَ َقاَل ُشْعَبةُ   ، َغرْيُهُ َعْن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاقَ َكبُ َها فَ َبٍخ ". َوَرَواهُ ابٌَّة تَ ْر ِكنَِّك َودَ قَاَل: " فَِإْن َكاَن َلَك بَ ْيٌت يُ 

 
  ، ذََكَرهُ فَ   ،َحاَق ْبِن ِإبْ َراِهيمَ  ْبُن ِإسْ اَن َأمْحَدُ   ،اَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َسِعيٍد اْلَمْرَوِزي    ،َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    -  9872

َا  ابََّة َوِإَّنَّ  بَ ْيٌت يُ َوارِيَك َفَذاَك " قَاَل: " َوِإْن َكاَن  ،َومَلْ َيْذُكِر الدَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُد ْبُن ََيََْي انَ  ،َوأَبُو ََيََْي  ،ائِغُ اَن الصَّ  ،أْلَْعَرايِبِّ َأاَن أَبُو َسِعيِد ْبُن ا ،َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ  - 9873 اَن احْلََسُن ْبُن َأيِب   ، َخالَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأغْ   ،َعِن اْلَقاِسمِ   ،َعْن ُعب َْيِد هللاِ   ،َعْن لَْيثٍ   ،َجْعَفرٍ  يَاِئي َبَط َأْولِ َعْن َأيِب أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

احْلَاِعنْ  ُمْؤِمٌن َخِفيُف  ِمْن َصاَلةٍ   ،ذِ ِدي  َوَأْحَسَن ِعبَاَدَتهُ   ،ُذو َحظٍّ  النَّاِس " وَكَ   ،َأطَاَع رَبَّهُ  قَاَل: َوقَاَل رَُجٌل: اَي   ،اَن غَاِمًضا يف 
َوِإْن َكاَنْت َلَك   ،ي إِلَْيِه َفَذاكَ  َكاَن َلَك َمْنِزٌل َتَْوِ َوِإنْ  ،َتكَ رَتَ َعْورَ قَاَل: " َما َسدَّ َجْوَعَتَك َوسَ   ،َما َيْكِفي ِمَن الد نْ يَا؟   ،َرُسوَل هللاِ 

 َوِظل  ِجَداٍر َفْضٌل َُيَاَسُب بِِه اْلَعْبُد يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  ،َوِجْلُف اْْلُْبزِ  ،َما فَ ْوَق اإْلِزَارِ وَ  ،َدابٌَّة تَ رَْكبُ َها فَ َبخٍ 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

اَن  ،اَن ُموَسى ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمنِ  ،َراِهيَم اْلُمزَكِّيَأاَن أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن ِإب ْ  ،َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلقِ اَن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َأْخربََ  - 9874
َلةَ اَن ِإبْ رَ   ،الرَّمْحَنِ   اَن َأيِب َهاِنُئ ْبُن َعْبدِ   ،َعْبُد هللِا ْبُن َهاِنٍئ اْلُعَقْيِلي   ْرَداءِ   ،اِهيُم ْبُن َأيِب َعب ْ ْرَداِء قَاَل: قَالَ   ،َعْن أُمِّ الدَّ  َعْن َأيِب الدَّ

يَ ْوِمِه ف َ َرُسوُل   قُوُت  ُمَعاىًف يف َبَدنِِه آِمنًا يف ِسْرِبِه ِعْنَدهُ  َأْصَبَح  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن   ُ الد  َقْد ِحيزَ هللِا َصلَّى اَّللَّ لَهُ  اْبَن  ايَ   ،نْ يَا ْت   
َز َوَماَء    ،َوِإْن َكاَنْت َدابٌَّة تَ رَْكبُ َها فَ َبخٍ   ،َذاكَ فَِإْن َكاَن بَ ْيٌت يُ َوارِيَك فَ   ،ا َسدَّ َجْوَعَتَك َوَواَرى َعْورََتكَ َيْكِفيَك مَ   ،آَدمَ  فَِإنَّ اْْلُب ْ

" َعَلْيَك  ِحَساٌب  اإْلِزَاِر  فَ ْوَق  َوَما   ، اجْلَرِّ 
 

اأْلُ َوَأْخربََ   -  9875 اإْلِ اَن  ِإْسَحاَق  أَبُو  َْسَاِعيِلي    ،ْسَفرَايِيِِن  ْستَاذُ  اإْلِ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  ْبِن َوْهٍب   ،َأاَن  ْبُن حُمَمَِّد  َثِِن َعْبُد هللِا  َحدَّ
 اِدِه ََنَْوهُ هُ ِبِِْسنَ َفذََكرَ  ،ي  اَن َعْبُد هللِا ْبُن َهاِنِئ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُعَقْيلِ  ،الدَّيْ ُنورِي  

 ق: إسناده ضعيف. # قال المحق
 

َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن  ،احْلََسِن اْلَقاِضي َوأَبُو َبْكِر ْبنُ  ،بُو َنْصٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمٍَّد اْلَفِقيهُ َوأَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9876
 ، اَن ثَ ْوُر ْبُن يَزِيدَ  ،و َبْكٍر الزَّاِهِري  اَن أَبُ  ،اَن َأَسُد ْبُن ُموَسى  ،اَن الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ   ،َصم  بُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلَ لُوا: اَن أَ قَا  ،ْسَحاقَ َأيِب إِ 
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ا َيْكِفيَك َوأَْنَت َتطُْلُب َما ِعْنَدَك مَ  ،" اْبَن آَدمَ  َوَسلََّم:  َعَلْيهِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ،َعْن َخاِلِد ْبِن ُمَهاِجرٍ 
اْبَن آَدَم ِإَذا َأْصَبْحَت ُمَعاىًف يف َجَسِدَك آِمنًا يف ِسْرِبَك ِعْنَدَك قُوُت    ،َواَل ِمْن َكِثرٍي َتْشَبعُ   ،َقَنعَ اْبَن آَدَم اَل ِبَقِليٍل ت َ   ،يُْطِغيكَ 

 َفاءُ " نْ يَا اْلعَ َعَلى الد  يَ ْوِمَك ف َ 
 ه ضعيف. # قال المحقق: إسناد

 

الش َعْيِثي    -  9877 حُمَمٍَّد  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  يَزِيدَ   ،َوَأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلب َزَّارُ   ،َأاَن  ََيََْي  أَبُو  ِعْصَمَة َحزَّاُن   ،اَن  أَبُو  اَن 
َهِقي   ْبُن  اَن عِ   ،اْلب َي ْ مٌ   ،اْلَواِسِطي    ُسَلْيَمانَ ْصَمةُ  َعِن النَِّبِّ   ،ِن ُعَمرَ َعِن ابْ   ،َعْن َخاِلِد ْبِن ُمَهاِجرٍ   ،َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَاِفعٍ   ،اَن َسالَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   " َلى الد نْ يَا اْلَعَفاءُ ْوِمَك فَ عَ َدَك قُوُت ي َ قَاَل: " ِإَذا َأْصَبْحَت آِمنًا يف ِسْرِبَك ُمَعاىًف يف َبَدِنَك ِعنْ  ،َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اَن َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر   ،اَن ُسَلْيَماُن ْبُن اأْلَْشَعثِ   ،أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّارُ   ،بُْشَرانَ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبنُ   -  9880
ثَ   ،ي  اْْلَبَائِرِ  ْبُن محَُ َحدَّ َعْبُد هللِا  اْلُمَزِن  ِِن  أَبِيهِ   ،ْيٍد  "  ، َعْن  قَاَل:  َحْيَدَة  ْبِن  ُمَعاِويََة  َوَسلََّم    َعْن  َعَلْيِه   ُ هللِا َصلَّى اَّللَّ َرُسوَل  أَتَ ْيُت 

نْ يَا؟ فَِإْن َكاَن ب َ  ،فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  تًا َفَذلِ َما َيْكِفيِِن ِمَن الد  َوأَْنَت  ،فَ َلْو ِمْن ُخْبٍز َوَجرٍّ ِمْن َماءٍ  ،َكاَن مِحَارًا فَ َبٍخ َبخٍ َوِإْن   ،كَ ي ْ
 اإْلِزَاِر "  َمْسئُوٌل َعمَّا فَ ْوقَ 

 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 
 

  ، ثَ نَا اْبُن َوْهبٍ   ،نَا َحْرَمَلةُ ث َ   ،حْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ اَن ا  ،انَ  ْبِن مَحْدَ َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    -  9881
اْلَماِضي ْبُن حُمَمَّدٍ  أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن  َوأَ   ، ثَ نَا  ْبُن َعِديٍّ   ،ْخرَباََن  َأمْحََد  أَبُو  اْلَغفَّاِر اأْلَْزِدي    ،ثَ نَا  أَبُو َيَْ ثَ نَ   ، ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد  ََي ا 

َثمِ َواأْلَيِْلي  َهارُو   ، ارُ اْلَوقَّ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ    ،َعْن َأيِب َسَلَمةَ   ،ِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو عَ   ، َعِن اْلَماِضي  ،ثَ نَا اْبُن َوْهبٍ   ، ُن ْبُن َسِعيِد ْبِن اْْلَي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ِع فَ َعَلْيَك ِبَرِغيٍف َوَجرٍّ ِمْن َماِء اْلَقَراِح " َويف  َذا اْشَتدَّ َكْلُب اجْلُو إِ   ،َريْ َرةَ اَي َأاَب هُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

مَ رَِوايَِة   اُر " َحْرَمَلَة: " ِإَذا َأْسَدْدَت َكْلَب اجْلُوِع ِبَرِغيٍف وَُكوٍز ِمْن َماِء اْلَقَراِح فَ َعَلى الد نْ يَا َوَأْهِلَها الدَّ
 جدا. سناده ضعيف ال المحقق: إ# ق

 

َوَأْخرَباََن أَبُو    ،ثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  ،ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيلَ  ،َأاَن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ  َوَأْخرَبانَ   - 9882
ثَ نَا ُحَرْيُث   ،ثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيمَ   ،ا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِب  ثَ نَ   ، هللِا الشَّاِفِعي  ْبُن َعْبدِ   ٍر حُمَمَّدُ َأاَن أَبُو َبكْ   ،احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ 

ُ عَ   ،َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ   ،َعْن مُحَْرانَ   ،َعِن احْلََسنِ   ،ْبُن السَّاِئبِ  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ِن  : " ُكل  َشْيٍء َفُضَل عَ َم يَ ُقولُ َلْيِه َوَسلَّ َسَِ
اْْلُْبزِ  ِمْن ِجْلِف  يُ َوارِي َسْوَءَتهُ   ،اْبِن آَدَم  يُِكن هُ َوب َ   ،َوثَ ْوٍب  َفِقيَل    ، ْيٍت  اْلِقيَاَمِة "  يَ ْوَم  ِبِه  َما ِسَوى َذِلَك فَ ُهَو ِحَساٌب َُيَاَسُب 

نْ يَا تُ َقاِعُدِن َلْفُظ َحِديِث احْلَْريِبِّ قَاَل:   ،َحَسَن اللِّبَاسِ  ِث؟ وََكانَ َذا احْلَِديحِلُْمَراَن: َفَما َلَك اَل تَ ْعَمُل هبَِ   ِإنَّ الد 
 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 

 



758 

 

 ، اْلَمَدِن  ْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد  حُمَمٍَّد عَ ثَ نَا أَبُو    ،أاََن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعِليِّ ْبِن زاَِيدٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    -  9883
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلٌث اَل   ،َعِن احْلََسنِ   ،ثَ نَا ِهَشامٌ   ،أاََن ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ   ،ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوُهَو ُمْرَسٌل َجيٌِّد    ،َوِظل  َخصٍّ َيْسَتِظل  بِِه " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل   ، اِري َعْورََتهُ َوثَ ْوٌب يُ وَ   ،ا ُصْلَبهُ  َيُشد  هبَِ نَّ: ِكْسَرةٌ َُيَاَسُب اْلَعْبُد هبِِ 
مَ   يف َهَذا اْلَمْعََن َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ

 مرسل جيد # قال المحقق: إسناده 
 

حمَُ   -  9884 أَبُو  يُ َأْخرَباََن  ْبُن  اأْلَ مَِّد  أَبُو    ،ْصب ََهاِن  وُسَف  اأْلَْعَرايِبِّ َأاَن  ْبُن  احْلَارِِثي    ،َسِعيِد  َسِعيٍد  أَبُو  َيَْ   ،ثَ نَا  َسِعيٍد ثَ نَا  ْبُن  ََي 
" َخرْيُ الذِّْكِر   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:لَّى اَّللَُّ لنَِّبِّ صَ َعِن ا ،َعْن َسْعِد ْبِن َماِلكٍ  ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ  ،ثَ نَا ُأَساَمةُ ْبُن زَْيدٍ  ،اْلَقطَّانُ 
 َوُهَو َما َيْكِفي َوَذِلَك ِفيَما  ،ُهَو اْلُمَراُد اِبْلَمْعََن اْلَمْذُكوِر يف احْلَِديِث الصَِّحيِح َعْن َسْعدٍ  َوَخرْيُ الّرِْزِق َما َيْكِفي " َوَهَذا ،اْْلَِفي  

 اده ضعيف. # قال المحقق: إسن
 

َوَأْخرَباََن   ،ثَ نَا اأْلَْعَمشُ   ،ثَ نَا يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيدٍ   ،ْلَفرَّاءُ ثَ نَا أَبُو َأمْحََد ا  ،ثَ نَا أَبُو ُعْثَماَن اْلَبْصِري    ،ُمَؤمَِّلي  رَباََن أَبُو حُمَمٍَّد الْ َأخْ   - 9886
َثِِن ُعب َْيُد ْبُن ُعب َْيَدةَ حَ   ،ا حُمَمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ثَ نَ   ،ارُ مٍَّد الصَّفَّ َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ   ،أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري     َعنْ   ،َعْن أَبِيهِ   ،ثَ نَا ُمْعَتِمرٌ   ،دَّ

َثَمةَ   ،َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ   ،ُسَلْيَمانَ  ْم َأْن َيُكوَن   َأَحدَكُ فَِإنَّ   ،َدةِ َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َتُكوُن أُُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت فَ َعَلْيُكْم اِبلت َّؤَ   ،َعْن َخي ْ
َا َسَتُكوُن أُُموٌر ُمْشتَِبَهاتٌ  اْْلرَْيِ َخرْيٌ ِمْن َأْن َيُكوَن رَْأًسا يف الشَّرِّ " َويف رَِوايَ ََتِبًعا يف   ، ِة يَ ْعَلى ْبِن ُعب َْيٍد قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا: " ِإنَّ

 ْن َتُكوَن رَْأًسا يف الشَّرِّ " يف اْْلرَْيِ َخرْيٌ ِمْن أَ  ََتبًِعا َأْن َتُكونَ  فَِإنَّكَ  ،فَ َعَلْيُكْم اِبلت  َؤَدةِ 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

ُن ُموَسى ا َحَسُن بْ ثَ نَ   ،اِن  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَ  ،ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9888
بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ثَ نَ   ،اأْلَْشَيبُ  ْرَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ،َعْبِد هللِا اْلَعَصِريِّ   َعْن ُخَلْيِد ْبنِ   ،َعْن قَ تَاَدةَ   ،ا َشي ْ َعْن َأيِب الدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما طََلَعْت َِشْسٌ  َها َمَلَكاِن ي ُ  بُِعَث َِبَ  َقط  ِإالَّ اَّللَّ ب َت َي ْ َُما يُْسِمَعاِن َمْن َعَلى اأْلَْرِض َغرْيَ الث ََّقَلنْيِ ن ْ : اَي أَي  َها نَاِداَيِن ِإنَّ
َها َمَلَكاِن يُ نَادِ ِعَث َِبَن ْ  ِإالَّ بُ َواَل آَبْت َِشٌْس َقط    ،فَِإنَّ َما َقلَّ وََكَفى َخرْيٌ ِمَّا َكثُ َر َوَأْْلَى  ،النَّاُس َهُلم وا ِإىَل رَبُِّكمْ  اَيِن: اللُهمَّ  ب َت َي ْ

 َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا َوَأْعِط ُِمِْسًكا تَ َلًفا " 
 قال المحقق: إسناده حسن.# 

 

ثَ نَا  ،اْلَعاِمِري   ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ   احْلََسنُ بُو حُمَمَّدٍ ثَ نَا أَ  ،ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9889
  ، ثَ نَا َبْكُر ْبُن َسْهٍل الدِّْميَاِطي   ،ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َوَأخْ  ،ح ،َعْن ُسْفيَانَ  ،قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبةَ 

َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل   ،َعْن َمْكُحولٍ   ،اِفَعةَ َعِن احْلَجَّاِج ْبِن فَ رَ   ،َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ   ،ْبُن اجْلَرَّاحِ ثَ نَا وَِكيُع    ،السَِّريِّ   ْبُن َأيِب   ا حُمَمَّدُ ثَ نَ 
اَلاًل ُمَفاِخًرا ُمَكاثًِرا ُمَرائِيًا َلِقَي هللاَ " َمْن طََلَب الد نْ يَا حَ وُل هللِا: : قَاَل َرسُ قَالَ  ،َوأُرَاهُ رَفَ َعهُ َوقَاَل يف رَِوايَِة وَِكيعٍ  ،يف رَِوايَِة قَِبيَصةَ 
اَمِة  َم اْلِقيَ َي هللاَ يَ وْ َوتَ َعط ًفا َعَلى َجارِِه َلقِ  ،َوَسْعيًا َعَلى ِعيَاِلهِ  ،َوَمْن طََلَب الد نْ يَا َحاَلاًل اْسِتْعَفافًا َعِن اْلَمْسأََلةِ  ،بَانُ َوُهَو َعَلْيِه َغضْ 
َلَة اْلَبْدِر " َوَرَواهُ ِمْهَراُن ْبُن َأيِب ُعَمَر الرَّاِزي  َوَوْجُههُ َكاْلَقَمرِ   َعِن الث َّْوِريِّ َكَما رُوِّينَاهُ يف رَِوايَِة وَِكيعٍ  ، لَي ْ
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 # قال المحقق: إسناده منقطع.
 

اْلَفِقيهُ   -  9890 طَاِهٍر  أَبُو  أَبُ   ،َوَأْخرَباََن  حمَُ أاََن  َبْكٍر  او  احْلَُسنْيِ  ْبُن  يُوُسفَ   ،ْلَقطَّانُ مَُّد  ْبُن  َأمْحَُد  يُوُسَف    ،ثَ نَا  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا 
ُل هللِا َصلَّى  قَاَل َرُسو قَاَل:    ،ًعاَعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َأظُن هُ َمْرفُو   ،َعْن رَُجلٍ   ،َعِن احْلَجَّاِج ْبِن فَ َراِفَعةَ   ،قَاَل: ذََكَر ُسْفيَانُ   ،ِفْراَييِب  الْ 

ُ َعلَ  نْ يَا َحاَلاًل اْسِتْعَفافًا َعْن مَ اَّللَّ َوتَ َعط ًفا َعَلى َجارِِه َجاَء يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوَوْجُههُ   ،َوَسْعيًا َعَلى َأْهِلهِ   ، ْسأَلَةٍ ْيِه َوَسلََّم: " َمْن طََلَب الد 
َلَة اْلَبْدرِ  نْ يَا َمْن طََلَب وَ  ،َكاْلَقَمِر لَي ْ  ئِيًا َلِقَي هللاَ َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَاُن " ُمَفاِخرًا ُمَكاثًِرا ُمَراالد 

 . # قال المحقق: إسناده ضعيف
 

ثَ نَا   ،ْبُن ُعب َْيدٍ   اَن يَ ْعَلىأَ   ،َوهَّابِ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الْ   ،َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوبَ   ،َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  9891
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ،َوَعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ   ،َعْن زُبَ ْيدٍ   ،اِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلدٍ ِإَسَْ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َويُ بَاِعدُُكْم ِمَن اجْلَنَِّة   ،ارِ َولَْيَس َشْيٌء يُ َقّرِبُُكْم ِمَن النَّ   ،ِإالَّ َقْد َأَمْرُتُكْم بِهِ   يُ بَاِعدُُكْم ِمَن النَّارِ وَ   ،نَّةِ ْم ِمَن اجلَْ " ِإنَّهُ لَْيَس َشْيٌء يُ َقّرِبُكُ 
ُتُكْم َعْنهُ    ، وا هللاَ َوَأجُِْلوا يف الطََّلبِ فَات َّقُ   ،ْويفَ رِْزقَ َهاّتَّ َتْست َ وَت نَ ْفٌس حَ َوَأنَّ الر وَح اأْلَِمنَي نَ َفَث يف رُوِعَي أَنَّهُ َلْن ْتَُ   ،ِإالَّ َقْد َنَي ْ

 فَِإنَّهُ اَل يُْدَرُك َما ِعْنَد هللِا ِإالَّ ِبطَاَعِتِه "  ،الّرِْزِق َأْن َتطْلُُبوهُ ِِبََعاِصي هللاِ َواَل ََيِْمَلنَُّكُم اْسِتْبطَاءُ  
 # قال المحقق: إسناده منقطع.

 

احْلَاِفظُ رَباََن أَ َأخْ   -  9892 ْبُن احْلََسنِ   ،بُو َعْبِد هللِا  َأمْحَُد  اْلَعبَّاسِ   ،َوأَبُو َبْكٍر  أَبُو  ثَ نَا  يَ ْعُقوبَ قَااَل:  ْبُن   ، حُمَمَُّد ْبُن  ثَ نَا السَِّري  
َنَما ََنُْن ُجلُوٌس َمَع َعْن َأيِب ُهَريْ رَ   ،ريِينَ ِد ْبِن سِ َعْن حُمَمَّ   ،ثَ نَا أَي وبُ   ،َعْمرٍو   ثَ نَا َرْوُح ْبنُ   ،ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللاِ   ،ََيََْي  َة قَاَل: بَ ي ْ

ُ عَ  نَا َشابٌّ ِمَن الثَِّنيَّةِ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِإْذ طََلَع َعَلي ْ َأنَّ َهَذا الشَّابَّ   ،َلْيِه َوَسلََّم  َلْو  أِبَْبَصاراَِن قُ ْلنَا:  بَابَهُ   َجَعَل شَ فَ َلمَّا رَأَيْ نَاهُ 
َوقُ وَّتِِه يف سَ َونَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َفَسِمَع َمَقالَت َنَا َرُسوُل هللِا صَ   ،ِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َشاطَهُ  قَاَل: " َوَما َسِبيُل هللِا ِإالَّ َمْن   ،لَّى اَّللَّ

َمْن َسَعى َعَلى نَ ْفِسِه لُِيِعفََّها َفِفي َسِبيِل وَ   ،ِه َفِفي َسبِيِل هللاِ َلى ِعيَالِ َمْن َسَعى عَ وَ   ،َمْن َسَعى َعَلى َواِلَدْيِه َفِفي َسِبيِل هللاِ   ،قُِتلَ 
 َعَلى التََّكاثُِر فَ ُهَو يف َسِبيِل الشَّْيطَاِن "  َوَمْن َسَعى ،هللاِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن    ،ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ   ،ُد ْبُن جَنَْدةَ َأاَن َأمحَْ   ،َخَِريََوْيهِ ْضِل ْبُن   أَبُو اْلفَ َأانَ   ،َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   -  9894
َع أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليَّ يَ ُقوُل: َجاَء َثاَلثَةُ نَ َفرٍ   ،َحدََّثِِن أَبُو َهاِنٍئ اْْلَْواَلِن    ،َوْهبٍ  اَن   َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َوأَ  هللِا ْبنِ ِإىَل َعْبدِ   أَنَّهُ َسَِ
حُمَمَّدٍ   ،ِعْنَدهُ  َأاَب  اَي  نَ ْقدِ   ،فَ َقالُوا:  اَل  َوهللِا  َشْيءٍ ِإنَّهُ  َعَلى  نَ َفَقةَ   ،ُر  َدابَّةَ   ،اَل  َمتَاعَ   ،َواَل  نَا   ،َواَل  إِلَي ْ رََجْعُتْم  ُتْم  ِشئ ْ ِإْن  َْلُْم:  فَ َقاَل 

نَاُكْم مَ  تُ   ،َجلَّ َلُكمْ  َعزَّ وَ ا َيَسرَّ هللاُ فََأْعطَي ْ ُتْم َصرَبْتُْ   ،ْم ذََكْراَن َأْمرَُكْم لِلس ْلطَانِ َوِإْن ِشئ ْ ُ  فَإِ   ،َوِإْن ِشئ ْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ّنِ َسَِ
ئًا ِعنَي َعاًما " قَالُوا: فَإِ ِة أبَِرْبَ  اْلِقيَامَ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ فُ َقَراَء اْلُمَهاِجرِيَن َسب َُقوا اأْلَْغِنيَاَء يَ ْومَ   انَّ َنْصرِبُ اَل َنْسَأُل َشي ْ

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 



760 

 

ُس ْبُن ثَ نَا يُونُ   ، ُسْفيَانَ َأاَن احْلََسُن ْبنُ   ،أاََن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن قُ َرْيشٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    -  9895
اأْلَْعَلى اْبُن َوْهبٍ   ،َعْبِد  احْلَاِرثِ   ،أاََن  ْبُن  َأيِب ُعشَّانَةَ   ،ثَ نَا َعْمُرو  اْلَمَعاِفرِيِّ َعْن  ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا    ،  َعْن َعْبِد هللِا 

يَْدُخلُ  َما  َأوَُّل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َخْلقِ اجْلَنَِّة    َصلَّى  اْلُمَهاجِ   ِمْن  فُ َقَراءُ  الث  غُورُ هللِا  هِبُِم  ُتَسد   الَِّذيَن  اْلَمَكارِهُ   ،رِيَن  هِبُِم    ، َوتُ ت ََّقى 
 َومَيُوُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتهُ يف َصْدرِِه اَل َيْسَتِطيُع َْلَا َقَضاًء " 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

َمْنصُ   َأْخرَبانَ   -  9896 َأمحَْ أَبُو  اِمغَا وٍر  الدَّ َعِليٍّ  ْبُن  اْْلُْسَرْوِجْرِدي    ،ِن  ُد  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعِلي   احْلََسِن  َبْكٍر    ، َوأَبُو  أَبُو  ثَ نَا  قَااَل: 
َْسَاِعيِلي   اْلَكاِغِدي    ،اإْلِ الرَّاِزي   احْلَُسنْيِ  ْبُن  حُمَمَُّد  زُْرَعةَ   ،َأْخرَبَِن  أَبُو  حَبْرٍ َحدََّثِِن   ،الرَّاِزي    ثَ نَا  ْبُن  َعِلي   اْلُفَضْيلِ ثَ نَ   ،   ْبُن  قَ تَاَدةُ    ، ا 

ْعُت َأاَب َحاِضرٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ،َعْن أَبِيهِ   ، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللاِ   ،َوِضنِي ْبِن َعطَاءٍ َُيَدُِّث َعِن الْ   ،َسَِ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ قَاَل: َسَِ
قَاَل: " ُهُم الشَِّعثَةُ    ،ُسوَل هللِا؟ ِصْفُهْم لَنَا ْبَل َأْغِنيَائِِهْم أبَِْربَِعنَي َخرِيًفا " قَالُوا: َمْن ُهْم اَي رَ اءُ أُمَّيِتَ اجْلَنََّة ق َ ُخُل فُ َقرَ ُقوُل: " َيدْ ي َ 

ثِيَاهُبُمْ   ،رُُءوُسُهمْ  السَّ   ،الدَِّنَسةُ  َعَلى  َْلُْم  يُ ْؤَذُن  اَل  يَ ْنِكُحو َواَل   ، اَداتِ الَِّذيَن  اْلُمت َن َعَِّماتِ   َوَمغَارهِِبَا  ِمْن    ،َن  اأْلَْرِض  َمَشاِرِق  ُكلِّ 
 َواَل يُ ْعطَْوَن ُكلَّ الَِّذي َْلُْم "  ،ِهمْ يُ ْعطَْوَن ُكلَّ الَِّذي َعَليْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ  - 9901 َوَجرِيُر ْبُن   ،ثَ نَا أَبُو اأْلَْشَهبِ  ،ثَ نَا أَبُو َداُودَ  ،نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ث َ  ،َجْعَفرٍ هللِا ْبُن   َأاَن َعْبدُ  ،َوَحدَّ
ْبُن َزرِيرٍ وَ   ،َحازِمٍ  ْبُن جنَِيحٍ   ،َسْلُم  ْبُن ُجَوْيرِيَةَ   ،َومَحَّاُد  َأيِب رََجاءٍ   ،وَصْخُر  ْبِن ُحَصنْيٍ   ،َعْن  : قَاَل  قَااَل   ،اسٍ َواْبِن َعبَّ   ،َعْن ِعْمَراَن 

ُ رَ   َوَنظَْرُت يف النَّاِر فَِإَذا َأْكثَ ُر َأْهِلَها النَِّساءُ "  ،ا اْلُفَقَراءُ فَِإَذا َأْكثَ ُر أَْهِلهَ  ،َعَلْيِه َوَسلََّم: " نَظَْرُت يف اجْلَنَّةِ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 ، ثَ نَا أَبُو َداُودَ   ،ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ   ،َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب ََهاِن  َأاَن    ،َسِن ْبِن فُوَركٍ ُد ْبُن احلَْ ْكٍر حُمَمَّ َحدَّثَ نَا أَبُو بَ   -  9905
ُ َعَلْيِه وَ   النَِّبِّ   َعنِ   ،ُعودٍ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمسْ   ،َعْن أَبِيهِ   ،ِمْن طَيِّئٍ   ،َعْن رَُجلٍ   ،َأْخرَبَِن أَبُو مَحَْزةَ   ،ثَ نَا ُشْعَبةُ  َسلََّم أَنَُّه: " َصلَّى اَّللَّ

 اْلَماِل َواْلَوَلِد " يف  -يَ ْعِِن اْلَكث َْرَة   -نَُِي َعِن الت َّب َق ِر 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

احْلَاِفظُ   -  9908 َعْبِد هللِا  أَبُو  اأْلََصم    ،َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ُهوَ ثَ نَا حمَُ   ،ثَ نَا  الضَّرِيُر   ،ِإْسَحاَق الصَّغَاِن    اْبنُ   مٌَّد  َعْمرٍو  أَبُو  أاََن 
ُ َعَلْيِه وَ  ،َعْن َمْوىًل ِلَمْعِقِل ْبِن َيَسارٍ  ،َعْن َأيِب ِسنَانٍ  ،اِقدٍ ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن وَ  ،اْلَبْصِري   َسلََّم َعْن َمْعِقٍل قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َيْكِفي    ،َرُسوَل هللاِ ْلُت: اَي  فَ قُ  الد نْ يَا؟ قَاَل: " َخاِدٌم ََيُْدُمكَ َما  تَ رَْكبُ َها   ،ِمَن  َأْمَسَكُت   ،الّرِْزُق َعَلى هللِا "وَ   ،َوَدابٌَّة  قَاَل: فَ َلْم 
 فَ ُعْدُت الثَّانَِيَة فََأَعاَد َمرََّتنْيِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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 ، َأاَن أَبُو ُمَعاوِيَةَ   ،ََيََْي ْبُن ََيََْي ثَ نَا    ،َأيِب   ثَ نَا  ،ِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِعْصَمَة ْبِن ِإبْ َراِهيمَ  احْلَاِفُظ قَاَل: َأْخربََ و َعْبِد هللاِ رَباََن أَبُ َأخْ   -  9910
ٌد: َما يُ ْبِكيَك اَي  فَ َقاَل َلهُ َسعْ   ،: فَ َبَكى قَالَ   ، ُدهُ َماَن يَ ُعو َعْن َأْشيَاِخِه قَاَل: َدَخَل َسْعٌد َعَلى َسْل  ،َعْن َأيِب ُسْفيَانَ   ،َعِن اأْلَْعَمشِ 

هللِا َصلَّ  َرُسوُل   َ تُ ُويفِّ َعْبِد هللِا؟  َعْنَك رَاضٍ َأاَب  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ اْلَمْورُودَ   ، ى  احْلَْوَض  َعَلْيِه  َأْصَحاَبكَ   ،َوَترُِد  قَاَل:   ،َوتَ ْلَقى 
نْ يَا  ،ْوتِ أَْبِكي َجَزًعا ِمَن اْلمَ   ِإّنِ اَل   َماُن: َأَمافَ َقاَل َسْل نَا َوَلِكنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،َواَل ِحْرًصا َعَلى الد   َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإلَي ْ

ِمْثَل زَاِد الرَّاِكِب "  ،َعْهًدا الد نْ يَا  ِمَن  َأَحدُِكْم  بُ ْلَغةُ  لَِيُكْن  َا َحْولَهُ    ،اِودِ ِه اأْلَسَ َحْويل َهذِ وَ   ،فَ َقاَل: "  َوِمْطَهَرةٌ َوِإَّنَّ َوَجْفَنٌة   ، ِإَجانٌَة 
نَا بَِعْهٍد َنَُْخْذهُ بَ ْعَدكَ  ،َعْبِد هللاِ   قَاَل: فَ َقاَل لَهُ َسْعٌد: اَي أابَ    ، ْمتَ اذُْكِر هللاَ ِعْنَد ِهََِّك ِإَذا ِهََ  ،قَاَل: فَ َقاَل لَُه: اَي َسْعدُ   ،اْعَهْد ِإلَي ْ

 ْكِمَك ِإَذا َحَكْمتَ َوِعْنَد حُ  ،ِإَذا َقَسْمتَ َد َيِدَك َوِعنْ 
 حسن في المتابعات # قال المحقق: إسناده 

 

اأْلَْصب ََهاِن  َأخْ   -  9911 يُوُسَف  ْبُن  أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا  اأْلَْعَرايِبِّ   ،رَباََن  أَبُو َسِعيِد ْبُن  َأمْحَُد    ،أاََن    ، ِن  اْلَقْطرَا  ْبُن َعْمرٍوقَاَل: ثَ نَا 
َعْن َأيِب ُسْفيَاَن قَاَل: َدَخَل َسْعٌد َعَلى َسْلَماَن يَ ُعوُدهُ    ،َمشِ َعِن اأْلَعْ   ،ثَ نَا زَائَِدةُ   ،ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوقٍ   ،ْبُن َخَلفٍ   َوَعْبُد الرَّمْحَنِ 

َرُسوُل هللاِ   فَ َقاَل: َماَت  َعْبِد هللِا  َأاَب  اَي  اَّللَُّ أَْبِشْر  َعَليْ  َصلَّى  َعْنَك    َوُهَو  َوَسلََّم  َسْعدُ ِه  اَي  َفَكْيَف  َسْلَماُن:  فَ َقاَل  َوَقْد   ،رَاٍض. 
ْعُت َرُسوَل هللاِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسَِ هِ ي َما َهذِ َواَل َأْدرِ   يَ ُقوُل: " لَِيُكْن بُ ْلَغةُ َأَحدُِكْم ِمَن الد نْ يَا َكَزاِد الرَّاِكِب َحّتَّ يَ ْلَقاِن "  ، َصلَّى اَّللَّ
يًعا قَ  ،اأْلََساِوُد َحْويل؟  نَا جَِ  اَل: فَ َبَكي ْ

 حسن في المتابعات # قال المحقق: إسناده 
 

ُبْشَرانَ   -  9912 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َصْفَوانَ   ،َأْخرَباََن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  نْ يَا  ،َأاَن  الد  َأيِب  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ُشرَ   ،ثَ نَا  ْبُن َوِإسْ   ،ْيحٌ ثَ نَا  َحاُق 
فَاةُ َبَكى َفِقيَل َلُه: َما يُ ْبِكيَك اَي َأاَب َعْبِد هللِا َوأَْنَت َعِن احْلََسِن قَاَل: َلمَّا َحَضَرْت َسْلَماَن اْلوَ  ،َعْن َمْنُصورٍ  ،ثَ نَا ُهَشْيمٌ  ،ِإَْسَاِعيلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نْ يَا  ِكي َجَزًعا: " َما أَبْ قَالَ   ،َصاِحُب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ نَا   َوَلِكنْ   ،َعَلى الد  نَا َعْهًدا َفرَتَْكنَا َعْهَدُه، َعِهَد إِلَي ْ َعِهَد إِلَي ْ
نْ يَا َكَزاِد الرَّاِكِب " َأْن يَ   ا فَِإَذا ِقيَمُتهُ َثاَلثُوَن ِدْرِهًَ  ،فَ َلمَّا َماَت نُِظَر ِفيَما تَ َركَ  ،ُكوَن بُ ْلَغةُ َأَحِداَن ِمَن الد 

 ده رجاله ثقات. لمحقق: إسنا# قال ا
 

ثَ نَا َبْكُر ْبُن  ،ِمْن َوَلِد َعاِمِر ْبِن رَبِيَعةَ  ،ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ  ،ايِبِّ أاََن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعرَ  ،رَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ َأخْ  - 9915
َترُِد    ،: أَْبِشرْ فَ ُقْلنَا  ،ةَ قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى َخبَّاِب ْبِن اأْلََرتِّ نَ ُعوُدهُ َعْن ََيََْي ْبِن َجْعدَ   ،جٍ ْبُن ُجَريْ ثَ نَا ا  ،ي  ثَ نَا اْلَواِقدِ   ،َعْبِد اْلَوهَّابِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم احْلَْوضَ  ُ َعَلْيهِ  ،َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ َا َوَسلََّم:  قَاَل: َكْيَف َوَقْد قَاَل َصلَّى اَّللَّ نْ يَا ِمْثُل  َيْكِفي َأَحدَُكْم ِمَن الد  " ِإَّنَّ
 زَاِد الرَّاِكِب " َفَكْيَف َوُهَو يَ ْعِِن َمَساِكَنهُ " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا   ،رٍ ا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َبشَّاثَ نَ   ،ُقوبَ ُف ْبُن يَ عْ يُوسُ   ثَ نَا  ،ثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاقَ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرئُ   -  9916
َنةَ  ُ  َعْن َيَْ   ،ثَ نَا َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ  ،ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ ََي ْبِن َجْعَدَة قَاَل: َعاَد َخبَّاَب ْبَن اأْلََرتِّ اَنٌس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم احْلَْوضَ   تَرُِد َعَلى  ،َعْبَد هللاِ   ْبِشْر ايَ لُوا َلُه: أَ فَ َقا   ،َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : َكْيَف هِبََذا؟ َوَأَشاَر ِإىَل  فَ َقاَل َخبَّابٌ   ،حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَّنََّ  ،َأْسَفَل بَ ْيِتِه َوَأْعاَلهُ   ْثُل زَاِد الرَّاِكِب "  َما َكاَن يف الد نْ يَا مِ َأَحدَُكْم ا َيْكِفي َوَقْد قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 . المؤلف لم أعرفه خفيه شي# قال المحقق: إسناده 
 

 ، زَّاقِ َعْبُد الرَّ   ثَ نَا  ،ي  ُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّمادِ ثَ نَا َأمحَْ   ،أاََن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن    -  9918
ْرَداِء ِإىَل َسْل  قَاَل: َكَتبَ   ،َعْن َصاِحٍب َلهُ   ،َأاَن َمْعَمرٌ  ْعُت َرُسوَل هللِا    ،بَ َلَغِِن أَنََّك اْشرَتَْيَت َخاِدًما   ،َماَن: اَي َأِخيأَبُو الدَّ َوِإّنِ َسَِ

ُ َعَلْيِه َوسَ  " َوَأنَّ أُمَّ    فَِإَذا ُخِدَم َوَجَب َعَلْيِه احلَِْسابُ   ،َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو ِمْنهُ َما مَلْ َُيَْدمْ ِمَن هللِا  اْلَعْبُد    لََّم يَ ُقوُل: " اَل يَ َزالُ َصلَّى اَّللَّ
ْرَداِء َسأَلَْتِِن َخاِدًما ْعُت ِمَن    ،َوَأاَن يَ ْوَمِئٍذ ُموِسرٌ   ،الدَّ ايفَ َرُسوَل هللِا أبَِْن تُ وَ   يل َوَلكَ   َواَي َأِخي َمنْ   ،احلَِْسابِ َفَكرِْهُت َذِلَك ِلَما َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، ِحَساابً َواَل ََتَافُ  ،َصلَّى اَّللَّ  فَِإانَّ َقْد ِعْشنَا  ،َواَي َأِخي اَل تَ ْفرُتْ ِبُصْحَبِة َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
نَا  َوَجلَّ َوهللاُ َعزَّ  ،بَ ْعَدهُ َدْهًرا طَوِياًل   َأْعَلُم اِبلَِّذي َأَصب ْ

 . فيه جهالة# قال المحقق: إسناده 
 

  ثَ نَا اْْلَِضُر ْبنُ   ،َصم  قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلَ   ،َوأَبُو حُمَمَِّد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرئُ   ،و َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُ   -  9919
ْعُت َماِلَك ْبَن ِدينَاٍر يَ ُقوُل: ُكْنُت ِعْنَد ََثِبٍت اْلبُ نَ   ،ثَ نَا َجْعَفرٌ   ،رٌ نَا َسيَّاث َ   ،َأاَبنَ  نَا ِرَساَلَة َسْلَماَن ِإىَل َأيِب َسَِ اِنِّ يف َمْنزِلِِه فَ َقَرأَ َعَلي ْ

ْرَداءِ    َوِإّنِ  ،َوبَ َلَغِِن أَنََّك اَتَََّذَت َخاِدًما  ،فَِإْن ُكْنَت ُترْبُِئ فَِنْعَم َماُلكَ  ، طَِبيبًا َك ُجِعَلتَ : َوإِنَّهُ بَ َلَغِِن أَنَّ وََكاَن ِفيَها َهَذا اْلَكاَلمُ  ،الدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ اْلَعْبَد اَل يَ َزاُل ِمَن هللِا َوهللاُ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َلْيِه احلَِْساُب   َوَجَب عَ ِإَذا َخَدمَ فَ  ،ِمْنهُ َما مَلْ َُيَْدمْ َسَِ

ْرَداءِ   " َكَذا قَاَل َسْلَماُن ِإىَل َأيِب الدَّ
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 

 

قَااَل:    ،َوانَ  ْبُن َصفْ احْلَُسنْيُ   َأانَ   ،َسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ َوَأاَن أَبُو احلُْ   ،َأاَن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعرَايِبِّ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ   -  9920
ْعُت ِعَراَك ْبَن َماِلكٍ   ،أاََن حُمَمَُّد ْبُن َعْمرٍو  ،ْبُن َهارُونَ ثَ نَا يَزِيُد    ،ثَ نَا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنسَ   ،ثَ نَا اْبُن َأيِب الد نْ يَا قَاَل: قَاَل أَبُو   ،قَاَل: َسَِ

ِإّنِ أَلَ  ِمْن  َذرٍّ:  اَرُسوِل هللاِ ق َْربُُكْم ََمِْلًسا  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ  َصلَّى  َأّنِ َسَِ َوَذاَك  اْلِقيَاَمِة  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّللَّ  ُ ى اَّللَّ
َئِتِه   الد نْ يَا َكَهي ْ ِمَن  َمْن َخَرَج  أَق َْرَبُكْم ِمِنِّ ََمِْلًسا  ِإنَّ  ِفيَها يَ ُقوُل: "  تَ رَْكُتهُ  َوهللاِ َوإِ   ،َكَما  َما ِمنْ نَّهُ  َها   ِمن ْ َتَشبََّث  َوَقْد  ُكْم َأَحٌد ِإالَّ 

 ِبَشْيٍء " 
 # قال المحقق: إسناده منقطع.

 

ُموَسى  ثَ نَا    ،ابِ ُن احْلُبَ ثَ نَا زَْيُد بْ   ،ْلَواِن  ثَ نَا احلُْ   ،ثَ نَا الصَّائِغُ   ،أاََن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ   -  9921
َثِِن حُمَمَُّد ْبُن اْلَولِيدِ   ،ْبُن ُعب َْيدٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرْيُُكُم الَِّذي َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَ   ،َحدَّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَل أَبُو َذرٍّ: َسَِ

اْلَعهْ  الَِّذي َعاَهَدِن َعَليْ مَيُوُت َعَلى  يَ قُ  أَبُو الدَّ َوقَالَ   ِه "ِد  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَْو أَبُو َذرٍّ: َسَِ وُل: " ِإنَّ  ْرَداِء 
َئِة َما تَ رَْكتُهُ  نْ يَا هِبَي ْ  ِفيَها " أَق َْرَبُكْم ِمِنِّ ََمِْلًسا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْن َخَرَج ِمَن الد 

 ه ضعيف. # قال المحقق: إسناد
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ْبُن يُوُسفَ َأْخربََ   -  9922 أَبُو حُمَمَِّد  ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   ،اَن  أَبُو َسِعيِد  اْلِكْنِدي  ثَ نَا حمَُ   ،أاََن  ِإْسَحاقَ   ،مَُّد ْبُن ُعب َْيٍد  ثَ نَا   ،ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن 
ْعُت أَنَ   ، ْبُن َساملٍِ ثَ نَا احْلَاِرثُ   ،الن  ْعَمانِ   احْلَاِرُث ْبنُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَيِب َذرٍّ: " ِإنَّ َبنْيَ أَْيِدينَا : قَاَل رَ ًسا يَ ُقولُ َسَِ ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُهْم اَي َرُسوَل هللِا؟ فَ َقالَ   ،َقَبًة َكئُوًدا عَ  " َلَك َوَسلََّم:   َعَلْيِه  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   اَل ُيَاِوزََها ِإالَّ اْلُمِخف وَن " قَاَل أَبُو َذرٍّ: َأاَن ِمن ْ
َلٍة؟ "   قَاَل: " فَأَْنَت ِمَن اْلُمِخفِّنَي "  ،قَاَل: اَل.  ،قُوُت يَ ْوٍم َولَي ْ

 قال المحقق: إسناده ضعيف.  #
 

يُوُسفَ   -  9923 ْبُن  حُمَمَِّد  أَبُو  اأْلَْعَرايِبِّ   ،َأْخرَباََن  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  ُسَليْ   ،َأاَن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْبنُ ثَ نَا  َمطَ   َماَن  اْلَورَّاقِ بِْنِت  أَبُو   ،ٍر  ثَ نَا 
َتِغي   ،َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَسافٍ  ،ِغريُ ثَ نَا ُموَسى ْبُن ُمْسِلٍم َوُهَو ُموَسى الصَّ  ،ُمَعاِويَةَ  ْرَداِء: َأاَل تَ ب ْ ْرَداِء قَاَلْت: قُ ْلُت أِلَيِب الدَّ َعْن أُمِّ الدَّ

َتِغي الّرِجَ أِلَضْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ يَاِفِهْم؟  اُل أِلَضْ يَاَفَك َما يَ ب ْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ،  أََماَمُكْم َعَقَبًة َكئُوًدا فَ َقاَل: ِإّنِ َسَِ
اْلُمْثِقُلونَ  ُيَاِوزَُها  "  ،اَل  اْلَعَقَبِة  لِتِْلَك  َأََتَفََّف  َأْن    ،فَُأِحب  

 نه توبع ضعيف لك # قال المحقق: إسناده 
َْسَاعِ   ،اَن اأْلُْستَاذُ أَبُو ِإْسَحاَق اإْلِْسَفَرايِيِِن  َوَأْخربََ   -  9924 ثَ نَا أَبُو   ،ثَ نَا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َصاِلحٍ   ،ثَ نَا ُمَطنيٌَّ   ،يِلي  ثَ نَا أَبُو بَْكٍر اإْلِ
ْرَداءِ َعْن َأيِب  َرهُ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل:  َفذَكَ   ،َعْن ُموَسى الصَِّغريِ   ،ُمَعاِويَةَ  ْرَداِء: َما َلَك اَل َتطُْلُب َكَما َيطُْلُب   ،الدَّ يَ ْعِِن أِلَيِب الدَّ قَاَل َلهُ 
 ؟ فَ َقاَل َفذََكَرهُ ُفاَلنٌ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ارِِمي  ُعْثَماُن بْ ثَ نَا  ،ا اِمُد ْبُن حُمَمٍَّد الرَّفَّ َأاَن أَبُو َعِليٍّ حَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ  - 9925 ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح  ،ُن َسِعيٍد الدَّ
َثِِن َيَْ   ، اْلِمْصِري     َأنَّ َرُسوَل هللاِ   ،بَاِهِليِّ َعْن َأيِب أَُماَمَة الْ   ،َعِن اْلَقاِسمِ   ،َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ   ،َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن زَْحرٍ   ،ََي ْبُن أَي وبَ َحدَّ

ُ عَ   َصلَّى َوَلِكْن َأُجوُع يَ ْوًما   ،فَ ُقْلُت: اَل اَي َربِّ   ، َمكََّة َذَهبًا َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َعَرَض َعَليَّ َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيَْعَل يل َبْطَحاءَ اَّللَّ
ْدُتَك وَ   ،َوَأْشَبُع يَ ْوًما  َعْن ََيََْي ْبِن   ،َدَعْوُتَك " ََتبَ َعهُ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَركِ ِإلَْيَك وَ   َتَضرَّْعتُ َوِإَذا ُجْعُت    ،َشَكْرُتكَ فَِإَذا َشِبْعُت محَِ

 أَي وبَ 
 المحقق: إسناده ضعيف.  # قال

 

َثِِن أَبُو َسِعيٍد ََيََْي ْبُن  َحدَّ   ،انَ ْبُن ُسْفيَ   ثَ نَا احْلََسنُ   ،ْلُبْسيِت  ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر ا   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9928
ِِبِْصرَ  اجْلُْعِفي   بْ   ،ُسَلْيَماَن  َعْمُرو  َثِِن  اجْلُْعِفي    نُ َحدَّ َسِعيٍد  ْبِن  ُمْسِلٍم    ،ُعْثَماَن  ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  هللِا  ُعب َْيُد  ُمْسِلٍم  أَبُو  َثِِن َعمِّي  َحدَّ

 قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ   ،َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    ،يِب ََثِبتٍ يِب ْبِن أَ َعْن َحبِ   ،َعِن اأْلَْعَمشِ   ،ْعِفي  اجلُْ 
َا بَ ْيُت مَحَّا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف ُغْرفٍَة َلهُ َكَأنَّ قَاَل: فَ َبَكْيُت فَ َقاَل: " َما   ،ْنِبهِ أَث ََّر َِبَ   رٍي َوَقدْ َوُهَو اَنئٌِم َعَلى َحصِ   ،مٍ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ِصريِ   ،ُسوَل هللاِ يُ ْبِكيَك اَي َعْبَد هللِا؟ " فَ ُقْلُت: اَي رَ  َوَقْد    ،ِكْسَرى َوقَ ْيَصُر َيطَُئوَن َعَلى اْْلَزِّ َواحْلَرِيِر َوالدِّيبَاِج َوأَْنَت اَنئٌِم َعَلى احلَْ
نْ يَا َولَنَا اآْلِخَرةُ   ،اَي َعْبَد هللاِ اَل تَ ْبِك  قَاَل: " فَ أَثَ رَّ َِبَْنِبِك   نْ يَا ِإالَّ َمَثُل رَاِكٍب قَاَل حَتَْت َشَجَرٍة ُثَّ َما َمثَِلي َوَمَثُل الد    ،فَِإنَّ َْلُُم الد 

 َساِر َوتَ رَْكَها " 
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

نْ يَا   ،احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ َأاَن    ،انَ ْبُن بُْشرَ ْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  َوأَ   -  9929 ثَ نَا ُعب َْيُد   ،َماِلكٍ   ثَ نَا َصاِلُح ْبنُ   ،ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد 
اْلِعْجِلي   ُمْسِلٍم  ْبُن  اأْلَْعَمشِ   ،هللِا  اأْلَْعَمشِ   ،قَائُِد  إِبْ َراِهيمَ   ،َعِن  ْبنُ قَ   ،َعْن  َعْبُد هللِا  قَاَل  َمْسُعودٍ اَل:  أَنَّهُ   ،ِِبَْعنَاهُ   َفذََكَرهُ       ، َغرْيَ 

نْ يَا َولَ    َما َأاَن ِإالَّ َكَمَثِل رَُجٍل َمرَّ يف يَ ْوٍم َصاِئٍف فَاْسَتَظلَّ حَتَْت َشَجَرٍة فَ َلمَّا أَبْ َردَ  ،َك اآْلِخَرةَ قَاَل: " أََما تَ ْرَضى َأْن َتُكوَن َْلُُم الد 
 اْرحَتََل َوَذَهَب " 

 ناده ضعيف. المحقق: إس # قال
 

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن   ،أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا  ثَ نَا  ،ُن َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ أاََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد بْ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9932
 َعَلْيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   ،َعْن ِعْكرَِمةَ   ،َخبَّابٍ   اَلُل ْبنُ ثَ نَا هِ   ،دَ ثَ نَا ََثِبُت ْبُن يَزِي   ،ُمَعاِويََة اجْلَُمِحي  

نْ يَا نْ يَا َويل؟ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ   ،َوَسلََّم: " َما يل َولِلد  نْ يَا ِإالَّ َكَراكِ َما َمثَِلي َوَمثَ   ،َوَما لِلد  اِئٍف فَاْسَتَظلَّ  يَ ْوٍم صَ ٍب َساَر يف ُل الد 
 ُثَّ رَاَح َوتَ رَْكَها "  ،حَتَْت َشَجَرٍة َساَعًة ِمْن َنَارٍ 

 المحقق: إسناده حسن. # قال
 

َأاَن َأمْحَُد ْبُن   ،محَِريََوْيهِ هللِا ْبِن  ُن َعْبِد أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد بْ  َأانَ  ،َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدةَ   - 9933
َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َكاَن   ،َعِن اْلُمطَِّلبِ   ،َحدََّثِِن َعْمُرو ْبُن َأيِب َعْمرٍو   ،ُب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ثَ نَا يَ ْعُقو   ،ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ   ،جَنَْدةَ 

ِفَراًشا آَخَر لَِيُكوَن َأْوطَأَ ِلرَ   ،َراٌش َرثٌّ غَِليظٌ َسلََّم فِ َعَلْيِه وَ   َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ لِ  ُ َعَلْيِه  فََأرَْدُت َأْن َأْجَعَل لَهُ  ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
رِيِه ُكوَن َهذَ ْدُت َأْن يَ فََأرَ  ،َشَك رَثًّ غَِليظًافَ َقاَل: " َما َهَذا اَي َعاِئَشُة؟ " فَ ُقْلُت: رَأَْيُت ِفَرا ،َوَسلََّم َفَجاءَ  ا َأْوطَأَ َلَك. فَ َقاَل: " َأخِّ

ُعُد َعَلْيِه َحّتَّ تَ رْ  ،َعِنِّ   َفِعيِه " قَاَلْت: فَ َرفَ ْعُت اأْلَْعَلى الَِّذي َصن ََعتُ َوهللِا اَل أَق ْ
 . فيه شيخ المؤلف لم أعرفه# قال المحقق: إسناده 

 

 ، يُد ْبُن َأيِب َمْرميََ ثَ نَا َسعِ   ،ثَ نَا ََيََْي ْبُن أَي وبَ   ،َأاَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصِري    ،نَ  ُبْشَرا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبنُ   -  9937
ْعتُ   ،قَاَل: َحدََّثِِن اْبُن َغزِيَّةَ   ،َأاَن ََيََْي ْبُن أَي وبَ  َا قَاَلْت: " ِإْن   ،َعْن َعاِئَشةَ   ،برَْيِ ْبِن الز    َُيَدُِّث َعْن ُعْرَوةَ   ،أاََب النَّْضرِ   قَاَل: َسَِ أَنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِصيَص اَنٍر ِلِمْصبَاٍح َواَل ِلَغرْيِهِ َوَما ن َ  ،َكاَن لََيُمر  الشَّْهُر َعَلى َذنَِبهِ   "   َرى يف بَ ْيِت َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 ، ثَ نَا َجدِّي اْلَعبَّاُس ْبُن مَحَْزةَ  ،ُسَف احْلَِفيدِ َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن يُو  ،بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ أَ رَباََن َأخْ  - 9940
قَاَل:   َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيدٍ   ،َراِهيَم ْبِن َأْدَهمَ ب ْ َعْن إِ   ،ثَ نَا َشِقيُق ْبُن إِبْ َراِهيمَ   ،يَزِيدَ   أاََن حَمُْموُد ْبنُ   ،ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحْربٍ 

ُيَصلِّي َجاِلًسا َدَخْلنَا َعَلى رَ  يَ ْوًما َوُهَو  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َأَصاَبَك؟ قَاَل: " اجْلُوُع "   ،فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ   ،ُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ، َما 
 ، َداِر الد نْ يَا "  فَ َقاَل: " اَل تُ رَْع ِإنَّ ِشدََّة اْلِقيَاَمِة اَل ُتِصيُب اجْلَائَِع ِإَذا اْحَتَسَب يف  ،ِعْبتُ رُ قَاَل: ف َ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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  ، ثَ نَا حَمُْموُد ْبُن يَزِيَد اْْلُرَاَساِن    ،ِِبِْصرَ   ،اْلُعْكرَبِي   رٍ ْبُن ِبشْ ثَ نَا حُمَمَُّد    ،َأاَن احْلَجَّاِجي   ،َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    - 9941
بَاِن  ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ  ِد بْ  ْبُن عَ قَاَل: " اَل تَ ْبِك " َأمْحَدُ  ،فَ َبَكْيتُ قَاَل:  ،َفذََكَرهُ َغرْيَ أَنَّهُ  ،ثَ نَا َشِقيُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلب َْلِخي   ، هللِا الشَّي ْ

بَاِن  ُهَو اجْلُويْ بَاِري   َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن   ،َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ   ،ْن َوْجٍه آَخَر َضِعيفٍ َورُِوي َذِلَك مِ   ،َوُهَو ِمَّْن َيَضُع احْلَِديثَ   ،هللِا الشَّي ْ
 ، َأْدَهمَ 

 ده ضعيف جدا. # قال المحقق: إسنا
قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَولِيِد    ،ي وبَ َوَعْبُد هللِا ْبُن أَ   ،ثَ نَا اْبُن َأيِب َقمَّاشٍ   ،أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   ،َد ْبِن َعْبَدانَ ْبُن َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي     -  9945

ثَهُ قَاَل: َجاَءْت فَاِطَمةُ ِبَكْسَرِة ُخْبٍز ِلَرُسوِل  دَّ حَ   ،َنًسا نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا: َأنَّ أَ ث َ  ،َصاِحُب الزَّْعَفَراِنِّ   ،ثَ نَا أَبُو َهاِشمٍ   ،الطَّيَاِلِسي  
فَ َقاَل: " َأَما ِإنَّهُ   اَي فَاِطَمُة؟ " قَاَلْت: قُ ْرًصا ُخب َْزتُهُ َومَلْ َتِطْب نَ ْفِسي َحّتَّ آتِيَك هِبَِذِه اْلِكْسَرِة.  فَ َقاَل: " َما َهِذِه اْلِكْسَرةُ   ،هللاِ 

ٍم " َلْفُظ َحِديِث َعْبِد هللاِ  َدَخَل يف َأوَُّل طََعاٍم   َفِم أَبِيَك ُمْنُذ َثاَلثَِة أايَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 ، يِب احْلَُننْيِ أَ   َواْبنُ   ،ثَ نَا َعبَّاٌس الد وِري    ،ْعَرايِبِّ أاََن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن    -  9948
ثَ ْتِِن َعاِئَشةُ    ،ثَ نَا اْبُن َأيِب ُمَلْيَكةَ   ،ْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب الصَّْقرِ عَ   ،قَالُوا: ثَ نَا أَبُو نُ َعْيمٍ   ،يف آَخرِينَ   ،َوَعِلي  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ  قَاَل: َحدَّ

ُ َعَليْ قَاَلتْ  تََّة ِإىَل بَ ْعِض ِنَسائِهِ   ،َم َداَنِنرَي فَ َقَسَمَها ِإالَّ ِستَّةً ِه َوَسلَّ : َأَصاَب النَِّب  َصلَّى اَّللَّ ى ِإىَل بَ ْعِض ِنَسائِِه فَ َلمَّا َأوَ   ،َفَدَفَع السِّ
تَُّة؟ " قَالُوا: َدفَ عْ   ،مَلْ َيَُْخْذهُ الن َّْومُ  َها يف ََخَْسِة أَبْ يَاٍت ِمَن ف َ    هِبَا "قَاَل: " ائ ُْتوِن   ،نَاَها ِإىَل ُفاَلنَةَ فَ َقاَل: " َما فَ َعَلِت السِّ َقَسَم ِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ِقي ُثَّ قَاَل: اْسَتْمِتُعوا هِبََذا اْلبَا  ،اأْلَْنَصارِ   فَ َقاَل: " َواآْلَن اْسَتْحَرْصُت " فَ ْرَقَد َصلَّى اَّللَّ
 حسن.# قال المحقق: إسناده 

 

أَبُو حُمَمَّدِ   -  9949 يُو   َأْخرَباََن  اأْلَْصب ََهاِن  سُ ْبُن  اأْلَْعَرايِبِّ   ،َف  ْبُن  أَبُو َسِعيِد  ْبُن حُمَمٍَّد الد    ،َأاَن  أَبُو َسَلَمَة   ،ورِي  ثَ نَا َعبَّاُس  ثَ نَا 
  فَ َقاَلْت: َلوْ   ،َعَلى َعاِئَشةَ   ،َوةُ رْ ْوًما َوعُ َأيِب أَُماَمَة قَاَل: َدَخْلُت أاََن ي َ   َعنْ   ،ثَ نَا ُموَسى ْبُن ُجَبرْيٍ   ،قَاَل: ثَ نَا َبْكُر ْبُن ُمَضرَ   ،َمْنُصورٌ 

َعٌة    -  ،وََكاَنْت َلهُ ِعْنِدي ِستَّةُ َداَنِنريَ قَاَلْت:    ،رَأَيْ ُتَما َنِبَّ هللِا يف َمْرَضٍة َمَرَضَها ِب  هللِا فََأَمَرِن نَ   -فَ َقاَل ُموَسى ْبُن ُجَبرْيٍ: َأْو َسب ْ
َعَلْيِه َوَسلَّ   ُ َأنْ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َعافَاهُ هللاُ   ،فَ ّرِقَ َهاأُ   َم   ُ َها  ،َفَشغََلِِن َوَجُع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ فَ َقاَل: "   ،ُثَّ َسأََلِِن َعن ْ

َعَة؟ " قَاَلْت: اَل وَ  تََّة أَِو السَّب ْ  َمزَّقَ َها َوقَاَل: " َما َظن  َنِبِّ هللِا َلْو َلِقَي ا هِبَا ُثَّ قَاَلْت: َفَدعَ   ،هللِا َشغََلِِن َوَجُعكَ َأُكْنُت فَ رَّْقِت السِّ
 َعْن َعاِئَشةَ  ،َورُِوَي ِفيِه َعْن َأيِب َسَلَمةَ  هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َوِهَي ِعْنَدُه؟ "

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
 

 ثَ نَا اْبنُ   ،ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ   ،قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصم    ،ىوسَ  ْبُن مُ َوحُمَمَّدُ   ،أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن    -  9955
 اْلُمْسِلِمنَي دِ َلى َسيِّ اَل: " َلَقْد َدَخَلْت َخرْيُ اْلَعَرِب عَ َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد هللِا قَ  ،ْبِن زَْيدٍ  َعْن َكِثريِ  ،أاََن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ  ،َوْهبٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم "َوِهَي أُم  َسَلمَ  ،قَاَمْت آِخَر اللَّْيِل َتْطَحنُ  ،َأوََّل اْلِعَشاِء َعُروًسا ًا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َة ِحنَي َدَخَلْت َأميِّ
 سن.# قال المحقق: إسناده ح
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ثَ نَا حَبُْر ْبُن    ،يَ ْعُقوبَ قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن    ،َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   ،احْلََسنِ   ُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمحَْ   -  9958
اْبُن َوْهبٍ   ،َنْصرٍ  احْلَاِرثِ   ،ثَ نَا  ْبُن  َأيِب    ،َأْخرَبَِن َعْمُرو  اْْلُْدِريَّ َعْن  أاََب َسِعيٍد  َأنَّ  إِ   ،َسِعيٍد:  َعَلْيِه ىَل َشَكا   ُ  َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َبِل ِإىَل  أَْو ِمْن َأَعَلى اجلَْ   ،نَّ اْلَفْقَر ِإىَل َمْن َيُِب ِِن َأْسرَُع ِمَن السَّْيِل ِمْن َأَعَلى اْلَواِديفَإِ   ،فَ َقاَل: " اْصرِبْ َأاَب َسِعيدٍ   ،َوَسلََّم َحاَجَتهُ 
 ِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيدٍ سَ  ايِب َعنْ َأْسَفِلهُ " َكاَن يف ِكتَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن    ، دٍ ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زايَ   ،أاََن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الض َبِعي    ، َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ  - 9960
اْلَفرْ  ِهاَللٍ نَ ث َ   ،ِوي  حُمَمٍَّد  ْبُن  حُمَمَُّد  أَبِيهِ   ،ا  يَ ْوًما  ،َعْن  بَ ْييِت  ِمْن  َخَرْجُت  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب  اجْلُوعُ   ،َعْن  ِإالَّ  َأْخَرَجِِن  َفِجْئُت    ،َما 

َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا صَ  ِمْن  نَ َفًرا  َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْلَمْسِجَد فَ َوَجْدُت   ُ أَ فَ َقالُ   ،لَّى اَّللَّ َما  َأْخَرَجِِن  خْ وا:  َرَجَك َهِذِه السَّاَعَة؟ فَ ُقْلُت: 
َما َأْخَرَجنَا ِإالَّ   ،اجْلُوعُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،اجْلُوعُ   قَالُوا: َوََنُْن   ُ َفَدَخْلنَا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ أَ   ،فَ ُقْمنَا  َما  ْخَرَجُكْم َهِذهِ فَ َقاَل: " 

َتنْيِ التَّْمَرَتنْيِ َواْشَربُوا َعَلْيِه ِمَن فَ َقاَل: " ُكُلوا َها  ،فََأْعَطى ُكلَّ رَُجٍل َْتَْرَتنْيِ   ،اجْلُوُع َفَدَعا ِبطََبٍق ِفيِه َْتْرٌ   اَأْخَرَجنَ السَّاَعِة؟ " قُ ْلنَا:  
َهذَ   ،اْلَماءِ  يَ ْوَمُكْم  َسُيْجزاَِيِنُكْم  َُما  "فَِإنَّ ْتَْ   ،ا  فََأَكَلْت  ُهَريْ َرَة:  أَبُو  وَ قَاَل  ِحْجِريخَ َرًة  يف  َْتَْرًة  التَّْمَرةَ   ،بَْأُت  رَفَ ْعُت  َلمَّا  فَ َرآِن 

 قَاَل: " ُكْلَها فَِإانَّ َسنُ ْعِطيَك َْلَا َْتَْرَتنْيِ "  ،ا أِلُمِّي فَ ُقْلُت: رَفَ ْعتُ هَ  ،َفَسأََلِِن 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ   -  9963 ثَ نَا   ،ِِبَكَّةَ   ،ي  أاََن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن زاَِيٍد اْلَبْصرِ   ،ِإْماَلءً   ،َف اأْلَْصب ََهاِن  سُ ْبُن يُو   َحدَّ
َعْن   ،َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ   ،ِن ُمرَّةَ َعْن َعْمرِو بْ   ،ا قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ثَ نَ   ،ثَ نَا ُمَصبَُّح ْبُن ِهْلَقامَ   ،أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَمانَ 

ُ َعَلْيِه وَ   ،ثَ ْواَبنَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمْن أُمَّيِت َمْن َلْو قَ َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ اَم َعَلى اَبِب  َسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هُ  ، ِدْرَِهًاوْ أَ  ،نَارًا َأَحدُِكْم َيْسأَلُهُ ِدي  ئًا َما َأْعطَاهُ ِإايَّ  َوَلْو أَْقَسَم َعَلى هللِا أَلَبَ رَّهُ "  ،َوَما مَيْن َُعهُ ِإالَّ ِمْن َكَراَمِتِه َعَلْيهِ  ،أَْو َشي ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن    -  9965 ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِلي   بْ   ،َأمْحََد  َأمْحَُد  اْلب َْلِخي    ،دٍ ُن ُعب َيْ َأاَن  اْلَفْضِل  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ْبُن    ،ثَ نَا  اْلَوهَّاِب  َثِِن َعْبُد  َحدَّ
 ، يجٍ ْبِن َخدِ َعْن رَاِفِع    ،ْن حَمُْموِد ْبِن لَِبيدٍ عَ   ،َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدةَ   ،َعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِيَّةَ   ،ثَ نَا اْبُن َعيَّاشٍ   ،ْوِطي  جَنَْدَة احلَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اهُ الد نْ يَا َكَما ََيِْمي َأَحدُُكْم َمرِيَضهُ اْلَماَء " قَاَل: " ِإَذا َأَحبَّ هللاُ َعْبًدا محََ  ،َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

ثَ نَا    ،ِعْجِلي  َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الْ   ،َأاَن اْبُن َأيِب الد نْ يَا  ،ا احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ نَ ث َ   ،َرانَ رَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُبشْ َأخْ   -  9967
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَّ َعِن ال  ،َعْن ُحَذيْ َفةَ   ،أَُميََّة ْبِن ُقَسْيمٍ   ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة َعنْ   ،َعْن َشْيخٍ   ،ُحَسنْيُ اجْلُْعِفي  قَاَل: ذََكَر زَائَِدةُ  ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِمَن َكَما ََيِْمي الرَّاِعي الشَِّفيُق َغَنَمهُ َعْن َمَراِتِع اْْلََلَكِة " قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ََيِْمي َعْبَدهُ اْلُمؤْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ثَ نَا أَبُو    ،بَّاِس اأْلََصم  قَالُوا: ثَ نَا أَبُو اْلعَ   ،َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي    ،َوأَبُو َبْكٍر اجْلَُرِشي    ،ظُ  احْلَافِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  9968
ُ  ولُ يَ قُ   ،ةُ َعِن احْلََسِن قَاَل: َكاَن ُحَذيْ فَ   ،انٍ ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ   ،ثَ نَا ُموَسى ْبُن ِهاَلٍل اْلَعْبِدي    ،أَُميَّةَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ : َسَِ

نْ يَا  َوِإنَّ هللاَ لَيَ   ،ي َت ََعاَهُد َولِيَّهُ اِبْلَباَلِء َكَما يَ ت ََعاَهُد اْلَمرِيَض َأْهُلهُ اِبلطََّعامِ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ لَ  ْحِمي َعْبَدهُ الد 
 لطََّعاَم " ا  ْلَمرِيضُ َكَما َُيَْمى ا

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا   ،اِتبُ ثَ نَا مَحَْزةُ ْبُن حُمَمٍَّد اْلكَ  ،أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُموَسى أَبُو َعِليٍّ اْلَقاِضي  ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي   - 9970
َكْيَف    ،قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللاِ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب قَاَل:    ،ُمبَاَركِ لْ  اْبُن اَأانَ  ،نُ َعْيُم ْبُن مَحَّادٍ 

ئًا  يل َأْن َأْعَلَم َما َكاَن ِعْنَد هللِا َعزَّ َوَجلَّ؟ قَاَل: "   َر َلكَ ن ْ ِمَن الد  ِإَذا رَأَْيَت ُكلََّما طََلْبَت َشي ْ ئًا ِمْن َأْمِر   ،يَا ُيسِّ َوِإَذا طََلْبَت َشي ْ
َر َعَلْيَك فَأَْنَت َعَلى  َر َعَلْيكَ  ،َحاَلٍة قَِبيَحةٍ اآْلِخَرِة ُعسِّ ئًا ِمَن الد نْ يَا ُعسِّ َر َلَك  َوِإَذا طََلْبَت ِمْن أُُمو  ،َوِإَذا طََلْبَت َشي ْ ِر اآْلِخَرِة ُيسِّ

َقِطًعا حَ َحاَلٍة  فَأَْنَت َعَلى  َسَنٍة " َهَكَذا َجاَء ُمن ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا   ،ِضُر ْبُن أاََبَن اْْلَاِِشِي  ثَ نَا اْلَْ  قَاَل: ،اِبْلُكوفَةِ  ،قَاَل: أاََن ِهاَلُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلِعْجِلي   ،ْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن عَ  - 9973
َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ،احْلََسنِ   َعنِ   ،َواحْلََسُن ْبُن ذَْكَوانَ   ،ثَ نَا َسِعيٌد اجْلَُرْيرِي    ،ثَ نَا ِهاَلُل ْبُن َحقٍّ   ، َحاتٍِ نُ يَّاُر بْ سَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهْل ِمْن َأَحٍد   قَاَل: " َكَذِلَك َصاِحُب الد نْ يَا   ،قَالُوا: اَل اَي َرُسوَل هللاِ "  َدَماُه؟  َمَشى َعَلى اْلَماِء ِإالَّ ابْ ت َلَّْت قَ اَّللَّ
ِط  د نْ يَا َأْن جُتِْدَي ِإالَّ اِباِلْخِتاَل َأْرَسَلهُ َغرْيُُِهَا َعِن احْلََسِن َوَقْد رُوينَا َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ أَنَّهُ قَاَل: " أََبِت ال  اَل َيْسَلُم ِمَن الذ نُوِب " 

 قَاَل: " َيِسرُي الد نْ يَا َيْشَغُل َعْن َكِثرٍي ِمَن اآْلِخَرِة "  ،ْن َأيِب َحازِمٍ عَ وَ  ،"
 : إسناده ضعيف. # قال المحقق 

 

احْلَاِفظُ   -  9976 هللِا  َعْبِد  أَبُو  بْ   ،َوَأْخرَباََن  هللِا  َعْبُد  حُمَمٍَّد  أَبُو  النَّْحوِ ثَ نَا  َدَرْست ََوْيِه  ْبِن  َجْعَفِر  ُسْفيَاَن   اثَ نَ   ،ي  ُن  ْبُن  يَ ْعُقوُب 
َساِبقٍ   ،اْلَفاِرِسي   ْبِن  َسِعيِد  ْبُن  حُمَمَُّد  بْ   ،ثَ نَا  َعْمُرو  قَ ْيسٍ ثَ نَا  َأيِب  ُمَهاِجرٍ   ،ُن  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َحازِمٍ   ،َعْن  َأيِب  ْبِن  قَ ْيِس  َعِن   ،َعْن 

اَّللَُّ اْلُمْست َْورِِد   النَِّبِّ َصلَّى  ِعْنَد  َعلَ قَاَل: ُكْنُت  اآْلِخَرةَ يْ   فَ َتَذاَكُروا  َوَسلََّم  ِإىَل اآْلِخرَ   ، ِه  َباَلٌغ  نْ يَا  الد  َأمَّا  بَ ْعُضُهْم:  ِفيَها   ،ةِ فَ َقاَل 
مُ  ُهُم: اآْلِخَرةُ  َوِفيَها الزََّكاُة. َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمن ْ ت ََهى اجْلَنَِّة. َوقَالُوا َما َشاَء  اْلَعَمُل َوِفيَها الصَّاَلةُ  ُ قَ ف َ   ،هللاُ ن ْ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها َفِهَي الد نْ يَا "  ،ِشي َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَيمِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما الد نْ يَا يف اآْلِخَرِة ِإالَّ َكَما ميَْ   فََأْدَخَل ُأْصبُ َعهُ ِفيَها َفَما َأْخَرَج ِمن ْ
 ( بدون جزء المذاكرة.[ 2858)حيح مسلم ]هو في ص # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

قَاَل: َحدََّثِِن َعْبُد    ، ثَ نَا َخاِلُد ْبُن ِخَداشٍ   ،َأاَن اْبُن َأيِب الد نْ يَا  ،ُن َصْفَوانَ أاََن احْلَُسنْيُ بْ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بُْشَرانَ   -  9984
َثِِن َأيِب  ،يِز ْبُن َأيِب َحازِمٍ اْلَعزِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَّ  ، َعْن أَبِيهِ  ، هللِا ْبِن بُواَل دِ َعْن َعبْ  ،َحدَّ  َرُسوَل هللِا َصلَّى ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََتى َجَبَل اأْلَمْحَِر فَ َرَأى َشاًة َميَِّتًة فََأخَ  ْوَن َهِذِه َكرميًَة َعَلى َأْهِلَها؟ " قَالُوا: َوَما رَ : " أَت َ فَ َقالَ  ،قَاَل: أِبُُذِنَا  ،َذ َأظُن هُ اَّللَّ
 ا َأْهَوُن َعَلى هللِا ِمْن َهِذِه َعَلى َأْهِلَها "قَاَل: " فَ َوهللِا لَلد نْ يَ  ،َكَراَمتُ َها؟ 
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 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ُبْشَرانَ َأْخرَباََن َعلِ   -  9985 ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  ْبُن َصْفَوانَ احْلَُسنْيُ   أانَ   ،ي   الد نْ يَا  ،  اْبُن َأيِب  ْبُن ُعب َْيدٍ   ،ثَ نَا  يَ ْعُقوُب  أَبُو   ،َحدََّثِِن  ثَ نَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَ َأنَّ النَِّبَّ   ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ   ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمارَةَ   ،ِصٍم النَِّبيلُ َعا ٍة فَاْلَتَمَس يف اْلب َْيِت يَّ  هِبَدِ  َصلَّى اَّللَّ

ِفيهِ  َيَضُعهُ  ئًا  اِبحْلَِضيضِ   ،َشي ْ َقْدَر َجنَاِح بَ ُعوَضٍة فَ َلْو َكاَنتِ   ،فَ َقاَل: " َضْعهُ  َها  ِمن ْ َأْعَطى َكاِفًرا  َما  ئًا  تَ ْعِدُل ِعْنَد هللِا َشي ْ نْ يَا  الد   
 َملََّحهُ فَاْنظُْر ِإىَل َما َيِصرُي " وَ زََّحهُ َوِإْن ق َ  ،َفَما ُأْخرَِج ِمَن اْبِن آَدمَ َمَثاًل 

 # قال المحقق: إسناده معضل. 
 

َنْصرِ   -  9986 أَبُو  قَ تَاَدةَ َأْخرَباََن  ْبُن  اْلَعبَّاِس الض َبِعي    ،  أَبُو  ْبنِ   ،ثَ نَا  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  َعْبِد هللِا ثَ نَا    ،زاَِيدٍ   ثَ نَا  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد 
َفةَ ث َ  ،ْوِسي  اأْلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ،َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ،َعْن أَبِيهِ  ،نَا يَزِيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن يَزِيَد ْبِن ُخَصي ْ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها َشي ْ نَاَح بَ ُعوَضٍة َما َأْعَطى ُمْشرًِكا مِ َلْو َعَدَلِت الد نْ يَا ِعْنَد هللِا جَ   ا "ئً ن ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

  ، ثَ نَا أَبُو َمْعَشرٍ   ،ثَ نَا ُموَسى ْبُن َداُودَ   ،ثَ نَا َعبَّاٌس الد ورِي    ،يِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ثَ نَا أَبُو َسعِ   ،َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسفَ   -  9987
نْ يَا ِعْنَد هللِا َجنَاَح بَ ُعوَضٍة ِمْن    ُسوُل هللاِ ْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ قَاَل: قَاَل رَ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْو َعَدَلِت الد  َخرْيٍ َما َسَقى  َصلَّى اَّللَّ

َها َشْربًَة "   َكاِفًرا ِمن ْ
 ضعيف مع ارساله # قال المحقق: إسناده 

 

نْ يَا   ، َصْفَوانَ نُ َسنْيُ بْ ثَ نَا احلُْ   ،و احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُ   -  9988 َثِِن اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشمٍ   ،ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد  ثَ نَا    ،َحدَّ
اْْلُوِطي  عَ  ْبُن جَنَْدَة  اْلَولِيدِ   ،ْبُد هللِا  ْبُن  اْلَمْهِريِّ   ،ثَ نَا بَِقيَّةُ  اْبِن احْلَجَّاِج  أَ   ،َعِن   : ُ ولَ نَّ َرسُ َعْن َأيِب َمْيُمونََة اللَّْخِميِّ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوِعظَاًما َقْد َنََِرْت فَ َقاَل:   ،نْ يَا " َوَأَخَذ ِخَرقًا َقْد بَِلَيْت َعَلى تِْلَك اْلَمْزبَ َلةِ فَ َقاَل: " َهُلم وا ِإىَل الد    ،َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقَف َعَلى َمْزبَ َلةٍ 
نْ يَا " " هَ   ِذِه الد 

 يف. # قال المحقق: إسناده ضع
 

ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن   ،ثَ نَا ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيمَ   ،اْلبَاَغْنِدي    ثَ نَا  ،ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ   ،َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  9989
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلُه: " اَي َضحَّاكُ   ،اْلِكاَليِبِّ  ُسْفيَانَ   َعِن احْلََسِن، َعِن الضَّحَّاِك ْبنِ   ،دٍ ثَ نَا َعِلي  ْبُن زَيْ   ،َسَلَمةَ    ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ  َعِلْمَتُه. فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اقَاَل: ِإىَل َما َقدْ   ،قَاَل: اللَّْحُم َواللََُّبُ. قَاَل: " ُثَّ َيِصرُي ِإىَل َماَذا؟ "  ،طََعاُمَك؟ "  َفَما ْيِه َوَسلََّم:  لَ َّللَّ
نْ يَا   " " ِإنَّ ِعْنَد هللِا َعزَّ َوَجلَّ َما ََيُْرُج ِمَن اْبِن آَدَم ِمْثُل الد 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9990 اْلَعبَّاِس    ،َأْخرَباََن  أَبُو  يَ ْعُقوبَ أاََن  ْبُن  اْلَمْيُموِن  يٍّ ْبُن َعلِ   ثَ نَا حُمَمَّدُ   ،حُمَمَُّد  أَبُو ُحَذيْ َفةَ   ،  ثَ نَا   ،ثَ نَا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َمْطَعمَ  ،َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعبٍ  ،َعْن ُعيَتٍّ  ،َعِن احْلََسنِ  ،َعْن يُوُنسَ  ،ُسْفيَانُ   اْبَن آَدَم ُضِرَب َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا ِمْثاًل   َوِإْن قَ زََّحهُ َوَملََّحهُ فَاْنظُْر ِإىَل َما َيِصرُي "  ،رَِج ِمَن اْبِن آَدمَ خِ َفَما أُ  ،لِلد 
 اده صحيح. # قال المحقق: إسن

 

احْلَاِفظُ   -  9991 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ عْ   ،َأْخرَباََن  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َبةَ   ،ُقوبَ ثَ نَا  قُ ت َي ْ ْبُن  احْلََسُن  أَبُ ث َ   ،ثَ نَا  اْْلَُذيل  و  نَا  َعِن    ،َبْكٍر 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى    ،احْلََسنِ  ْبَن  َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: َسَِ َأنَّ ََيََْي  نْ يَا َعَلى هللِا  ِمْن َهَواِن الد  يَ ُقوُل: " ِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ اَّللَّ

   َرأٌَة "ايَّ َعَلْيِهَما السَّاَلُم قَ ت ََلْتهُ امْ زََكرِ 
نَّ ابْ َنةَ َأِخي اْلَمِلِك َسأَلَْتهُ َذحْبَهُ َفَذحَبَهُ َوَذِلَك ِحنَي َحرََّم َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َورُِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْوقُوفًا َعَلْيِه ِقصَّةُ قَ ْتِلِه َوُهَو أَ 

 ا ِنَكاِحهَ وََكاَنْت تُ ْعِجُب اْلَمِلَك َويُرِيُد   ،ِنَكاَح ابْ َنِة اأْلَخِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

نَا ث َ   ،ثَ نَا أَبُو الّزِنْ بَاِع رَْوُح ْبُن اْلَفَرِج اْلِمْصِري    ،حُمَمَُّد ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َْغَداِدي    ثَ نَا أَبُو َجْعَفرٍ   ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9992
اجْلُْعِفي   ْبُن ُسَلْيَماَن  ْبُن حُمَمَّدٍ الْ ثَ نَا    ،ََيََْي  الرَّمْحَِن  الث َّْوِريِّ   ، ُمَحاِريِب  َعْبُد  اأْلَْعَمشِ   ،َعْن ُسْفيَاَن  َأيِب َصاِلحٍ َعنْ   ،َعِن  َأيِب   ،  َعْن 

ُلُغ ِبهِ  ،ُهَريْ َرةَ  َم. َوقَاَل بَ ُنو آَدَم: مَ قَاَل: " ِإَذا َماَت اْلَميُِّت قَاَلِت اْلَماَلئِ  ،يَ ب ْ  "  ؟ا َخلَّفَ َكُة: َما َقدَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

  ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبنُ   ،أاََن َأمْحَُد ْبُن َسْلَمانَ   ،َأيِب طَاِهٍر اْلَمْعُروُف اِبْبِن اْلب َيَاضِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن    -  9993
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َعْن أَبِيهِ   ،نَ ُن َعْجاَل ثَ نَا ابْ   ،ثَ نَا أَبُو َعاِصمٍ   ،حُمَمَّدٍ  : " َمَثُل اْبِن آَدَم َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ءَ  َفَذِلَك    ،َلْسَت ِمِنِّ َواَل َأاَن ِمْنكَ ف َ ا ُمت   فَِإذَ   ،ْم: َأاَن َمَعَك َما ُدْمَت َحيًّاقَاَل َلهُ َأَحُدهُ   ،َوَماِلِه َوَعَمِلِه َمَثُل رَُجٍل َلهُ َثاَلثَةُ َأِخالَّ
َوقَاَل اآْلَخُر: َأاَن َمَعَك َحيًّا وَ   ، ِإىَل َقرْبَِك فَ َلْسَت ِمِنِّ َوَلْسُت َلكَ فَِإَذا بَ َلْغتَ   ،َوقَاَل اآْلَخُر: َأاَن َمَعكَ   ،َمالُهُ  َميِّتًا َفَذِلَك َوَلُدهُ 

 َفَذِلَك َعَمُلهُ " 
 حيح. ص ق: إسناده# قال المحق

 

9997 - ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن َعفَّاَن، ثَ نَا اْبُن َُّنرَْيٍ، َعِن اأْلَْعَمِش، َوَأْخرَباََن   َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، ثَ نَا أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
أْلَْعَمُش،  فَّاُر، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ثَ نَا يَ ْعَلى ْبُن ُعب َْيٍد، قَاَل: قَاَل الصَّ مٍَّد ا ُن ُبْشَراَن، أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ أَبُو احْلَُسنْيِ بْ 

ُ عَ  فَِإَذا رَُجٌل حُمَْتٍب   تُ فَ َنظَرْ   َلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجِد فَ َقاَل:َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َأيِب َذرٍّ، قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
رَ  طَْأِطْئ   " قَاَل:  َهَذا؟  َمْن  فَ ُقْلُت:  َحْلَقًة،  َُيَدُِّث  ُحلٍَّة  رَُجٌل يف  فَِإَذا  فَ َنظَْرُت   " اْلَمْسِجِد  إِْنَساٍن يف  َأْوَضِع  ِإىَل  فَاْنظُْر  ْأَسَك 

  َْلََذا َخرْيٌ ِمْن ِمْلِء اأْلَْرِض ِمْثِل َهَذا ". " لَْفُظ َحِديِث يَ ْعَلى " هِ ِسي بَِيدِ ُقْلُت: َهَذا؟ فَ َقاَل: " َوالَِّذي نَ فْ ِمْسِكنٌي َضِعيٌف ف َ 
 اده صحيح. # قال المحقق: إسن
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مَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن مَحَْزَة  َثِِن حمَُ يُه، ثَ نَا أَبُو قُ َرْيٍش احْلَاِفُظ، َحدَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُعب َْيٍد اْلَفقِ  - 10004
، َعْن أَي وَب، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَّ اْلَمْرَوزِي ، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازِي ، ثَ نَ  ِبِّ ا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الض َبِعي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمَراِء مَلْ يُ ْؤَذْن َْلُْم، َوِإَذا  نَّ ُمُلوَك َأْهِل اجْلَنَِّة ُكل  َأْشَعَث أَْغرَبَ ِذي ِطْمَرْيِن، ِإَذا اْستَْأَذنُوا َعَلى اأْلُ إِ   قَاَل: "  َصلَّى اَّللَّ
يُ ْنَكُحوا، َأْو ِإَذا قَالُوا احْلَِدي أَ طََلُبوا النَِّساَء مَلْ  يُ ْنَصْت ِلَقْوِْلِْم، َحاَجةُ  َبنْيَ َأْهِل  ي َ َحِدِهْم  َث مَلْ  َتَجْلَجُل يف َصْدرِِه، َلْو ُقِسَم نُورُهُ 

  ." لََوِسَعُهْم   اأْلَْرِض 
 فيه شيخ الحاكم لم أعرفه إسناده  # قال المحقق:

ِإَْسَا  -  10005 َعْمرٍو  أَبُو  ثَ نَا  الزَّاِهُد،  َسْعٍد  أَبُو  ثَ نَا  ثَ نَا حمَُ َوَحدَّ  ، السََّلِمي  جُنَْيٍد  ْبُن  ثَ نَا بْ مَُّد  ِعيُل  الرَّاِزي ،  َعِطيََّة  ْبِن  َعمَّاِر  ُن 
َعْن َأيِب    -َأظُن هُ    -ُن ُسَلْيَماَن الرَّاِزي ، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْوٍف، َعِن احْلََسِن،  َسْهُل ْبُن َزجْنََلَة الرَّاِزي ، ثَ نَا ِإْسَحاُق بْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمْن ُملُوِك اجْلَنَِّة " َفذََكَرهُ ِِبِْثِلِه، َغرْيَ أَ صَ ُل هللِا  ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسو  نَّهُ قَاَل: " َخطَُبوا " بََدَل طََلُبوا.  لَّى اَّللَّ
 ْسَحاَق ْبِن ُسَلْيَمانَ وََكَذِلَك َرَواهُ ِإْسَحاُق ْبُن َأمْحََد الرَّازِي ، َعْن إِ 

 ستور. م سناده فيه# قال المحقق: إ
 

الرَّبُوجْنِي    -  10006 َبْكٍر  أَبُو  ثَ نَا   ، السََّلِمي  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ُدَحْيٌم،َأْخرَباََن  ثَ نَا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  احْلََسُن  َأاَن  أَبُو    ،  َوَأْخرَباََن  قَاَل: 
ْبُن ُعَمَر، ثَ نَا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثَ نَا زَْيُد ْبُن َواِقٍد، َعْن ِبْشِر ْبِن  ى  نَا ُموسَ  َأمْحَُد ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن ُحوَصا، ث َ ِإْسَحاَق الرَّاِزي ، َأانَ 

النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ ُعب َ  ْبِن َجَبٍل، َعِن  ُمَعاِذ  ، َعْن  اْْلَْواَلِنِّ َأيِب ِإْدرِيَس  ُأخْ ْيِد هللِا، َعْن  َأْهِل عَ رِبُُكْم   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأاَل  ُملُوِك  ْن 
 َسَم َعَلى هللِا أَلَبَ رَّهُ " اجْلَنَِّة، ُكل  َضِعيٍف ُمْسَتْضَعٍف ُذو ِطْمَرْيِن اَل يُ ْؤبَهُ َلهُ لَْو أَقْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن    -  10012 حُمَمَِّد ْبِن قُ َرْيٍش، َأاَن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا أَبُو َوْهٍب   نِ هللِا بْ   السََّلِمي 
ثَ نَا   ااحْلَرَّاِن ،  ِه، َعْن َسْلَماَن، قَاَل: َجاَءِت  ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعمِّ ْبُن َعطَاٍء، َعْن َسَلَمَة  ِإىَل َرُسوِل هللاِ ُسَلْيَماُن  قُ ُلوهُبُْم    ْلُمَؤلََّفةُ 

َنةُ ْبُن َبْدٍر َواأْلَق ْرَُع ْبُن َحاِبٍس َوَذُووُهْم فَ َقالُو   ىَصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُعي َي ْ ا: اَي َرُسوَل هللِا، أَنََّك َلْو َجَلْسَت يف َصْدِر اْلَمْسِجِد  اَّللَّ
َوَأْرَواحَ  َهُؤاَلِء  َعنَّا  ِجبَاهِبِْم  َونَ َفْيَت  َوسَ   -  َذرٍّ  َأاَب  اْلُمْسِلِمنَي  وَ ْلَماَن  يَ ْعنُوَن  َيُكْن -فُ َقَراَء  َومَلْ  ُصوٍف،  ِجبَاُب  َعَلْيِهْم  وََكاَنْت   ،

َغرْيَُها، نَ ْفَسكَ   َعَلْيِهْم  َوَجلَّ: }َواْصرِبْ  َعزَّ  فَأَنْ َزَل هللاُ  َعْنَك،  َوَأَخْذاَن  إِلَْيَك َوَحاَدثْ نَاَك  اِبلْ َجَلْسنَا  ُْم  َرهبَّ يَْدُعوَن  الَِّذيَن  َمَع  َغَداةِ  
لِلظَّاِلِمنَي اَنرًا{ ]الكهف:  28اْلَعِشيِّ{ ]الكهف:  وَ  ِإىَل قَ ْوِلِه: }َأْعَتْداَن  يَ ت ََهدَّدُ 29[   ] ُ اِبلنَّاِر، فَ َقاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُهْم 

ِر اْلَمْسِجِد َيْذُكُروَن هللاَ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْلَتِمُسُهْم َحّتَّ َأَصاهَبُمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي  ا، فَ قَ  يف ُمَؤخِّ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
  َأَمَرِن َأْن َأْصرِبَ نَ ْفِسي َمَع قَ ْوٍم ِمْن أُمَّيِت، َمَعُكُم اْلَمْحيَا َوَمَعُكُم اْلَمَماُت " مَلْ مُيِْتِِن َحّتَّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ارِِمي ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن َسِعي  بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو احْلََسِن ْبُن ُعْبُدوٍس، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبنُ أَ رَباََن  َأخْ   -  10013 ٍد الدَّ
، ثَ نَا َيَْ  ، َعِن اْلَقاِسِم َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب  حْ  اْلبَ ََي ْبُن مَحَْزَة، َعْن َأيِب َعْبِد هللاِ الت َُّنوِخي  أَبُو اجْلََماِهِر الدَِّمْشِقي  َراِنِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما تُ ْنَصُروَن َواَل تُ ْرزَ   َوقَّاٍص، َأنَّ َرُسولَ   قُوَن ِإالَّ اِبلض َعَفاِء " هللِا َصلَّى اَّللَّ
 سن.ح ق: إسناده# قال المحق

 

إِبْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل اْْلَاِِشِي ، ثَ نَا أَبُو   أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبنُ   َأْخرَباََن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، أانَ   -  10015
، َحدََّثِِن  عَ   نْيُ ْبنُ ْبُن حُمَمٍَّد احْلَاِسُب، ثَ نَا احْلُسَ   بَ ْرزََة اْلَفْضلُ  اَنِفُع ْبُن  ِليِّ ْبِن اأْلَْسَوِد، ثَ نَا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ُعَمَر ْبِن مَحَْزَة اْلُعَمِريِّ

ُ عَ  اْلِعبَاَد ِمْن َسَخِط هللِا،    عُ  َْتْنَ َلْيِه َوَسلََّم: " اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َماِلٍك أَبُو َسْهٍل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
يُ ْؤثُِروا َصْفَقَة ُدنْ يَاُهْم َعَلى ِديِنِهْم، فَِإَذا آث َ   ِإالَّ  ُروا َصْفَقَة ُدنْ يَاُهْم َعَلى ِديِنِهْم فَِإَذا آثَ ُروا َصْفَقَة ُدنْ يَاُهْم، ُثَّ قَالُوا: اَل ِإلَهَ َما مَلْ 

 " َكَذبْ ُتْم  هللاُ:  قَاَل   . هللاُ، 
 

بَاِن ، اَن َحدَّثَ نَا أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد، اَن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب ُعْثَما  -  10016 َن احْلرِِيي ، اَن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن الشَّي ْ
، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن اأْلَْسوَ  نَّهُ قَاَل: " فَِإَذا آثَ ُروا َصْفَقَة ُدنْ يَاُهْم َعَلى ِديِنِهْم، ُثَّ قَالُوا: اَل ِإَلهَ  أَ ، َغرْيَ  ِد اْلِعْجِلي 

  هللاُ رَدَّْت َعَلْيِهْم َوقَاَل هللاُ َْلُْم: َكَذبْ ُتمْ ِإالَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َعِلي  اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، أاََن    ،َفَهاِن  اَن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف اأْلَصْ َأْخربََ   -  10017
َأيِب َشَجَرَة، الزَّاِهرِيَِّة، َعْن  أَبُو  َثِِن  ْبُن ِسنَاٍن، َحدَّ ثَ نَا َسِعيُد  َأنَّ َرسُ   ْبُن َعيَّاٍش،  ْبِن ُعَمَر،  َعَلْيِه   وَل هللاِ َعْن َعْبِد هللِا   ُ َصلَّى اَّللَّ

َها  هللاُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك لَهُ ِإالَّ َدَخَل اجْلَنََّة َما مَلْ ََيِْلْط َمَعَها َغرْيََها " رَدَّدَ َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَ ْلَقى هللاَ َأَحٌد ِبَشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ 
ن ْ   : النَّاسِ َثاَلًَث قَاَل قَاِئٌل ِمْن قَاِصَيةِ  يَا، َوأُثْ َرًة َْلَا، َوْجًَعا أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي اَي َرُسوَل هللِا، َوَما ََيِْلُط َمَعَها َغرْيََها؟ قَاَل: " ُحبَّ الد 

 َْلَا، َوِرًضى هِبَا َوَعَمَل اجْلَبَّارِيَن " 
 ف. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

َثِِن ُسَريْ شْ  ْبُن بُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  10018 ُج ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا َراَن، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء، َعْن ُموَسى ْبِن َيَساٍر، أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ  " ِإنَّ هللاَ َجلَّ ثَ نَاُؤهُ مَلْ ََيُْلْق َخْلًقا   :َم قَالَ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا، َوِإنَّهُ مُ  َها " أَبْ َغَض ِإلَْيِه ِمَن الد   ْنُذ َخَلَقَها مَلْ يَ ْنظُْر إِلَي ْ
 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

َثِِن ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، قَاَل: َوِبِِْسنَاِدِه قَاَل: - 10019 اُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن ِهَشاٍم، َأْو َعْوٍف، َعِن احْلََسِن، قَاَل: قَاَل  بَّ ثَ نَا عَ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُحب  الدِّينَاِر رَْأُس ُكلِّ َخِطيَئٍة "  َرُسوُل هللِا َصلَّى  اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
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َثِِن ُسَرْيُج ْبُن يُ   -  10020 َأيِب    ا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحِبيٍب، َعنْ نَ وُنَس، ث َ قَاَل َوَحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََتْت إِ  ، قَاَل: َلمَّا بُِعَث حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ َوُأْخرَِجْت أُمَُّتُه، فَ َقاَل:  ،   َنِبٌّ بِْليَس ُجُنوُدُه، فَ َقالُوا: َقْد بُِعثَ أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ

نْ يَا؟ " قَالُوا: نَ َعْم، قَاَل: " لَِئْن َكانُو  يًعا َيُِب وَنَا َما أاَُبيل َأْن اَل يَ ْعُبُدوا اأْلَْوََثَن، َوَأاَن َأْغُدو َعَلْيِهْم َوأَرُ " َيُِب وَن الد  وُح بَِثاَلثٍَة: ا جَِ
َغرْيِ  ِمْن  اْلَماِل  َحقِّ َأْخُذ  ". هِ   تَ َبٌع  َْلَا  ُكل هُ  َوالشَّر   َحقِِّه،  َعْن  َوِإْمَساُكهُ  َحقِِّه،  َغرْيِ  يف  َوِإنْ َفاقُهُ   ، 

 
ُن زاَِيَدَة، قَاَل:  بْ َراِهيُم  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َمْرَواَن، ثَ نَا ِإب ْ َأْخرَباََنهُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، أاََن َعِلي     -  10021

ْعُت أاََب أَُماَمةَ ثَ نَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفزَاِري ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن قَ ْيٍس، عَ  ْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحِبيٍب، قَاِضي ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: َسَِ
، َفذََكَرهُ اْلبَاهِ   ِليَّ

 رفه. أعيه من لم # قال المحقق: إسناده ف
 

ثَ نَ   -  10022 َصْفَواَن،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  أاََن  ُبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ِهَشاُم  ثَ نَا  الرَّاِزي ،  َحاتٍِ  أَبُو  َحدََّثِِن  هللِا،  َعْبُد  ا 
يَ ْعِِن  َصَدَقةُ  ثَ نَا  َنةَ   َعمَّاٍر،  ُعي َي ْ َعْن  َحكِ   َخاِلًدا،  َأيِب  ثَ نَ ْبِن  َعَلْيِه    ا يٍم،   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  الر َهاِوي ،  ْرَداِء  الدَّ أَبُو 

  " ِبِِسْ َوَسلََّم:  ِهَشاٍم  َعْن  َغرْيُُه:  َوقَاَل   " َوَمارُوَت  َهارُوَت  ِمْن  َأْسَحُر  َا  فَِإنَّ الد نْ يَا  النَّ اْحَذرُوا  َأْصَحاِب  ِمْن  رَُجٍل  َعْن  ِبِّ  نَاِدِه، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   ى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ُن ِعيَسى، ثَ نَا َعْبُد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثَ نَا َأمْحَُد بْ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحَدَ   -  10023
ُ  ِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، عَ ، َأْخربََ هللِا ْبُن َوْهبٍ  ْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

الّرِْزَق،   لَِيُموَت حَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َتْست َْبِطُئوا  َيُكْن َعْبٌد  مَلْ  يَ ب ْ فَِإنَّهُ  احْلاََلِل لُ ّتَّ  َأْخُذ  رِْزٌق ُهَو َلُه، فََأجُِْلوا يف الطََّلِب،  َغهُ 
 َوتَ ْرُك احْلََراِم " 

 محقق: إسناده حسن.# قال ال
 

نَا ُسَلْيَماُن ْبُن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد  ث َ يِب ،  ، ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد اْلِفْرايَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيدٍ   -  10024
ْن َتطْلُُبوا ْعُت َأاَب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ، يَ ُقوُل: اَي أَي  َها النَّاُس، اَل ََيِْمَلنَُّكُم اْلُعْسُر َعَلى أَ ْبِن َأيِب َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َسَِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اللُهمَّ تَ َوفَِِّن إِلَْيَك  ِه، فَِإّنِ الّرِْزَق ِمْن َغرْيِ ِحلِّ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ فَِقريًا، َواَل تَ َوفَِِّن َغِنيًّا، َواْحُشْرِن  َسَِ
  الد نْ يَا َوَعَذاُب اآْلِخَرِة " رُ ْيِه فَ قْ َأْشَقى اأْلَْشِقياِء َمِن اْجَتَمَع َعلَ  يف زُْمَرِة اْلَمَساِكنَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، فَِإنَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

   ِمْهرَاَن، ثَ نَا ََثِبُت ْبُن حُمَمَّدٍ َأمْحَُد ْبنُ   ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  10025
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ َأْحِيِِن اِعيَل الزَّاِهُد، ثَ نَا احْلَاِرُث ْبُن الن  ْعَماِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ َسَْ أَبُو إِ  وُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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ُْم َيْدُخُلوَن يَ َم اْلقِ اْحُشْرِن يف زُْمَرِة اْلَمَساِكنَي يَ وْ ِمْسِكينًا، َوَأِمْتِِن ِمْسِكينًا، وَ  اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " ِإنَّ اَمِة " فَ َقاَلْت َعاِئَشُة: ملَ 
فَِإنَّ هللاَ َعزَّ   ،ّرِبِيِهمْ ، اَي َعاِئَشةُ ِحبِّ اْلَمَساِكنَي َوق َ َل اأْلَْغِنيَاِء أبَِْربَِعنَي َخرِيًفا، اَي َعاِئَشةُ اَل تَ ُردِّ اْلَمَساِكنَي َوَلْو ِبِشقِّ َْتَْرةٍ اجْلَنََّة قَ بْ 

 َوَجلَّ يُ َقّرُِبِك يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

زاَِيدُ   -  10026 ثَ نَا  الصَّفَّاُر،  ُعب َْيٍد  ْبُن  َأمْحَُد  َأاَن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ثَ نَاَأْخرَباََن  ُمَسدٌَّد،  ثَ نَا  اْْلَِليِل،  ْبُن  ُن بْ   َجْعَفرُ    
ْعُت َعِليًّا َرِضَي هللاِ  َبُة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأْصَرَم، قَاَل: َسَِ  َعْنهُ يَ ُقوُل: َماَت رَُجٌل ِمْن َأْهِل الص فَِّة، فَِقيَل: اَي َرُسوَل  ُسَلْيَماَن، ثَ نَا ُعت َي ْ

ِحِبُكْم " قُ ْلُت: " َوَهَذا أِلَنَّهُ َكاَن يَ َرى ِمْن نَ ْفِسِه ِمَن الز ْهِد َواْلَفْقِر  اا َعَلى صَ ِدْرَِهًا، فَ َقاَل: " َكي َّتَاِن، َصلَّوْ هللِا، تَ َرَك ِدينَارًا أَْو  
  َيُكْن، َوهللاُ َأْعَلُم " َما ملَْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف، قَاَل: ذََكَر ُسْفيَاُن، َعْن    وُسَف،يُ  ُد ْبنُ اَن أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثَ نَا َأمحَْ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أَ  -  10027
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْلَفْقرُ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيدٍ  ِر َأْزيَُن َعَلى اْلُمْؤِمِن ِمَن اْلِعَذا ، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِد َعَلى َخدِّ اْلَفَرِس " اجْلَيِّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ِْمِذي ، ثَ نَا أَي وُب ْبُن سُ َوَأْخرَباََن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبنُ  - 10030 ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن َخْنٍب، َأاَن أَبُو ِإَْسَاِعيَل الرتِّ َثِِن أَبُو  َعِليٍّ َلْيَماَن، َحدَّ
ْعتُ يْ َأيِب أُوَ َبْكِر ْبُن    َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب، يَ ُقوُل: ِإنَّ  ٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، قَاَل: قَاَل ََيََْي: َأْخرَبَِن اْبُن ِشَهاٍب، قَاَل: َسَِ

فَ  َسب ََقْت  ِسبَاٍق  ُدِفَعْت يف  وَكَ اْلَقْصَواَء َكاَنْت ُكلََّما  َفُسِبَقْت  ِإِبٍل  يف  هِبَا  عَ ُدِفَعْت  فَ َقاَل لَ اَنْت  ُسِبَقْت،  ِإْذ  اْلُمْسِلِمنَي َكآبٌَة  ى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ئًا ِإالَّ َوَضَعهُ هللاُ " َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ِإنَّ النَّاَس اَل يَ ْرفَ ُعوَن َشي ْ

 لم أعرفه مرسل وفيه شيخ المؤلف # قال المحقق: إسناده 
 

احلَْ   -  10031 أَبُو  َعلِ َأْخرَباََن  ثَ نَاي  َسِن  الطَّرَبَاِن ،  اْلَقاِسِم  أَبُو  َأاَن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  إِ     ْبُن  السَّرَّاُج ِإَْسَاِعيُل  ْسَحاَق 
أَبُ  ثَ نَا  اْلُقُهْستَاِن ،  اجْلَرَّاِح  ْبُن  ثَ نَا َعْبُد هللِا  َوَأْخرَباََن  الن َّْيَسابُوِري ،  ْبُن  مَّ أَبُو حمَُ و َعاِمٍر اْلَعَقِدي ، ح،  أَبُو َسِعيِد  أاََن  يُوُسَف،  ْبُن  ِد 

، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلَولِيِد اجلَْ  ا ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، شَّاُش، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن اجْلَرَّاِح اْلُقُهْستَاِن ، ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمرٍو، ثَ نَ اأْلَْعَرايِبِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:مُ ْبِن الْ   َعْن حُمَمَّدِ  " الد نْ يَا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ِفيَها، ِإالَّ َما    ْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

َها َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ ". َرَواهُ  ،  ِمْهرَاُن ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َعِن الث َّ   َكاَن ِمن ْ ُ َعَلْيِه عَ ْورِيِّ ْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلَّمَ 

َأيِب   -  10032 اْبُن  ثَ نَا   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أَبُو َسِعيِد  ثَ نَا  ْبُن يُوُسَف،  أَبُو حُمَمَِّد  اْبُن مُحَْيٍد، َعنْ َأْخرَباََن  ثَ نَا  الد نْ يَا،  َأيِب   ِمْهَرانَ     ْبِن 
َمْعُروٌف،  ْرَداِء،  الدَّ َأيِب  َعْن  َوَهَذا  َفذََكَرُه،   َعْمرٍو، 
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 عيف. # قال المحقق: إسناده ض

 

ثَ نَا أَبُو َحازٍِم اْلَعْبَدِوي  احْلَاِفُظ، ِإْماَلًء َوأَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبنُ   -  10034 ًة، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ءَ  ِقَراحُمَمَِّد ْبِن إِبْ َراِهيَم اْلَمْهَراِن    َحدَّ
جُنَْيدٍ  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َعْمرٍو  أَبُو  أاََن  قَالُوا:   ، ْبنُ السََّلِمي  ََيََْي  ثَ نَا  ُعَمَر،  ْبُن  َحْفُص  ثَ نَا  َعِطيََّة،  ْبِن  َعمَّاِر  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا   ، السََّلِمي    

ُ َعَلْيِه   الّزاَِنِد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ يِب ، َعْن أَ َسِعيٍد، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن ُعَمرَ   َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا فَ ُهَو يَ ت ََقحَُّم يف النَّاِر ".    َوَسلََّم: " َمْن تَ َقحََّم يف الد 

 َمَر اْلِمْهرِقَاِن ، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد " عُ  ْفُص ْبنُ قَاَل أَبُو َحازٍِم: " تَ َفرََّد ِبِه حَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

  ْعَلى ْبنُ مَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َأاَن ي َ  أَبُو حُمَمٍَّد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَؤمَِّل، ثَ نَا أَبُو ُعْثَماٍن اْلَبْصِري ، ثَ نَا حمَُ َأْخرَبانَ   -  10036
ُعبَاَدَة   َعْن  َحْوَشٍب،  ْبِن  َشْهِر  َعْن  َعِطيََّة،  ْبِن  ِِشِْر  َعْن  اأْلَْعَمُش،  ثَ نَا  اْلِقيَاَمِة ُعب َْيٍد،  يَ ْوَم  نْ يَا  اِبلد  ُيَاءُ  قَاَل: "  الصَّاِمِت،  ْبِن 

َها ِمن ْ َكاَن  َما  َأِميُزوا  َويُ ْرمَ   فَ يُ َقاُل:  فَ ُيَماُز  َوَجلَّ،  َعزَّ  َسائِرُ َّللَِِّ  ". هُ ى  النَّاِر  يف    
 # قال المحقق: إسناده حسن.

، ثَ نَا اْبُن َأيِب الد نْ يَا، ثَ نَا َعبَّاُس ْبُن يَزِيَد اْلَبْصرِ َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أانَ   -  10037 ي ، ثَ نَا أَبُو   أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
 َكَرُه. َوقَاَل: أُرَاهُ رَفَ َعُه، َوقَاَل: " َوأَْلَقْوا َسائَِرَها يف النَّاِر " ذَ ْعَمِش، فَ ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَ 

 إسناده حسن.# قال المحقق: 
 

ْبُن َسْهٍل، ثَ نَا َعْبُد هللِا   السَِّري  ِن حُمَمَِّد ْبِن ُمْكَرٍم، َأْخرَبَِن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أاََن َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ بْ  - 10038
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأيِب اْلَعالَِيةِ  ْبُن ُرَشْيٍد، ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن بَْدٍر، َعنْ  َأْصَبَح  ، َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 "   ِمَن هللاِ َوَِه هُ َغرْيُ هللِا فَ َلْيَس  
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

نْ يَا، َحدََّثِِن أَبُو َعِليٍّ َعْبُد الرَّمْحَنِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَاَن، َأاَن احْلَُسنْيُ   -  10039   ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد 
، ثَ نَا َعْبُد الصََّمِد ْبنُ  َثِِن َأْسَلَم اْلُكويف ، َغرْيَ َمرٍَّة، َعنْ لْ َعْبِد ا  الطَّاِئي  زَْيِد ْبِن َأْرَقَم، قَاَل:   َواِرِث، ثَ نَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زَْيٍد، َحدَّ

َبَكى َحّتَّ َبَكى َأْصَحابُهُ َفَسَكُتوا  وَ   يِه َبَكىاٍء، َوَعَسٍل فَ َلمَّا َأْداَنهُ ِمْن فِ ُكنَّا َمَع َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللِا َعْنُه، َفَدَعا ِبَشَراٍب فَأََتى ِبَِ 
َأنَُّ  يَ ْقِدرُوا َعَلىَوَما َسَكَت، ُثَّ َعاَد فَ َبَكى َحّتَّ ظَن وا  َلْن  ن َْيِه، فَ َقالُوا: اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللاِ   ْم  َمَسَح َعي ْ َما َمْسأَلَِتِه، قَاَل: ُثَّ   ،

ئًا َومَلْ َأَر َمَعهُ  ُسوِل هللاِ أَْبَكاَك؟ قَاَل: ُكْنُت َمَع رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرأَيْ ُتهُ َيْدَفُع َعْن نَ ْفِسِه َشي ْ َأَحًدا، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا   َصلَّى اَّللَّ
ُمثِّ  الد نْ يَا  َهِذِه  قَاَل: "  نَ ْفِسَك؟  َعْن  َتْدَفُع  الَِّذي  ،َما  إِلَْيِك َعِنِّ َْلَا:  فَ ُقْلُت  رَ   َلْت يل  ِمِنِّ فَ َلْن جَ ُثَّ  أَف َْلتَّ  ِإْن  فَ َقاَلْت:  َعْت، 

 يَ ْفِلَت ِمِنِّ َمْن بَ ْعَدَك " 
 ضعيف. # قال المحقق: إسناده 
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بِب َْغَدادَ   -  10040 ْبِن ِإْسَحاَق اْلرَبَاُز  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن حُمَمَُّد  أَبُو  ِإْسَحاَق  ْبُن حمَُ ، قَاَل: َأاَن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن  ْبِن  مَِّد 
ْعُت اْلَفاِكِهي ، ثَ نَا أَبُو ََيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، ثَ نَا أَبُو َعْبِد ا  ْعُت َأيِب يَ ُقوُل: َسَِ لرَّمْحَِن اْلُمْقرُِئ، ثَ نَا ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن راََبٍح، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَمَّا هُ قُ ْصَر ي َ ْمَرو ْبَن اْلَعاِص، ََيُْطُب النَّاَس ِبِِ عَ  َو َفَكاَن أَْزَهَد  وُل: " َما أَبَ ْعَد َهْدِيُكْم ِمْن َهْدِي نَِبيُِّكْم َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا، َوَأمَّا أَنْ ُتْم أَْرَغُب النَّاُس ِفيَها "   النَّاِس يف الد 

 إسناده حسن.# قال المحقق: 
 

ثَ  حْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو ا - 10042 ِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح،  ْبُن ُبْشَراَن، أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدَّ
حْلََسِن، قَاَل: قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َمْن ا  ُت، َعنِ اْلَمِلِك ْبِن َصْفَواَن، قَاَل: ُأْخربِْ   ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمَحاِريِب ، َعْن َعْبدِ 

 َأْرَغُبُكْم يف اآْلِخَرِة " َخرْياَُن؟ قَاَل: " أَْزَهدُُكْم يف الد نْ يَا، وَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َماِم، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،    نَا حُمَمَُّد ْبنُ ث َ اِفُظ،  ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن    -  10046 َجْعَفِر ْبِن اإْلِ
اَل: " َواَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ َقْد رَفَ َعهُ قَ   ْسِلٍم، َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل،َعْن حُمَمَِّد ْبِن مُ 

 َمِل " َح َأْمُر َأوَِّل َهِذِه اأْلُمَِّة اِبلز ْهِد َواْلَيِقنِي، َوَهَلَك آِخُرَها اِبْلُبْخِل َواأْلَ لَ صَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ْسَحاَق أَبُو صَّ ب َْيٍد ال ُد ْبُن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن عُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمحَْ   -  10047 ُِ فَّاُر، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإ
َراُج، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن مَحَّاٍد   اْلَعزِيِز ْبِن حُمَمٍَّد   َسجَّاَدُة، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َوَأْخرَباََن أَبُو يَ ْعَلى مَحَْزةُ ْبُن َعْبدِ َبْكٍر السِّ

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َمْنَدهٍ ا  ، ثَ نَ الصَّْيَداَلِن   أَبُو َماِلٍك    ، ثَ نَا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن اْلَعْسَكرِي ، ثَ نَاحُمَمَُّد ْبُن َحيَّاَن ْبِن مَحَْدَوْيِه أَبُو َبْكٍر اجْلُبَّاِئي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل اَنَجى ُموَسى َعَلْيِه لَّ ِبِّ صَ ضَّحَّاِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّ اجْلَْنِب ، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َعِن ال  ى اَّللَّ

يَ َتَصنَِّع اْلُمَتَصنُِّعوَن ِِبِْثِل الز ْهِد يف   السَّاَلمُ  يَ ت ََقرَِّب اْلُمت َقَ َفَكاَن ِفيَما اَنَجاُه، َأْن قَاَل: اَي ُموَسى مَلْ  نْ يَا، َومَلْ  ْثِل اْلَورَِع  ِبِِ   ّرِبُونَ  الد 
َعْبِد اْلُمت ََعبُِّدوَن ِِبِْثِل اْلُبكَ  ، َواَي ِإلََه اْلرَبِيَِة ُكلََّها، َوايَ َعمَّا َحرَّْمُت َعَلْيِهْم، َومَلْ يَ ت َ   اِء ِمْن َخْشَييِت، فَ َقاَل ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم: اَي َربِّ

ن ْ ا اَلِل وَ َماِلَك يَ ْوِم الدِّيِن، َواَي َذا اجلِْ  يَا فَِإّنِ َأْمَنُحُهْم َجنَّيِت  إْلِْكَراِم َماَذا َأْعَدْدَت َْلُْم؟ َوَماَذا َجَزيْ ت َُهْم؟ قَاَل: َأمَّا الزَّاِهُدوَن يف الد 
َها َحْيُث َشاُءوا، َوَأمَّا اْلَورُِعوَن َعمَّا حَ  ِة مَلْ يَ ْبَق َعْبٌد ِإالَّ اَنَقْشُتهُ احلَِْساَب َوفَ تَّْشُت مَ اْلِقيَا رَّْمُت َعَلْيِهْم، فَِإَذا َكاَن يَ ْومُ يَ ت َب َوَُّءوَن ِمن ْ

ِئَك  أَمَّا اْلبَاُكوَن ِمْن َخْشَييِت فَأُولَ وَن، فَِإّنِ َأْسَتْحِييِهْم َوُأِجل ُهْم َوُأْكرُِمُهْم َوأُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَساٍب، وَ َعمَّا يف َيَدْيِه ِإالَّ اْلَورِعُ 
اهُ أَْيًضا اْبُن َوْهٍب، َعِن اْلَماِضي، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َعِن   الرَِّفيُق اأْلَْعَلى اَل ُيَشارُِكُهْم ِفيِه َأَحٌد " " َلْفُظ َحِديِث اْبِن َعْبَداَن ". َوَروَ مُ ْلَُ 

 الضَّحَّاِك، ِبِِْسنَاِدهِ 
 إسناده ضعيف جدا. # قال المحقق: 

 

دََّثِِن اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشٍم، َعْن  نْيِ ْبُن ُبْشرَاَن، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد نْ يَا، حَ سَ بُو احلُْ َأْخرَباََن أَ   -  10049
، ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم الطَّائِِفيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن    لَ اَل: قَاَعْن َصْفَواَن يَ ْعِِن اْبَن ُسَلْيٍم، قَ   مَحَْزَة ْبِن َساملٍِ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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نْ يَا َأْسَكَن هللاُ احلِْ  َها َساِلًما ُمَسلًَّما، ْكَمَة قَ ْلَبُه، َوَأطَْلَق هِبَا ِلَسانَهُ َوَبصََّرهُ ُعيوَب الد نْ يَا َداَءَها َوَدواَءَها ". َوَأْخرَ زَِهَد يف الد  َجهُ ِمن ْ
 اَلِم. "  َداِر السَّ ِإىَل 

 َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي ِبِِْسنَاِدِه آَخُر َضِعيٌف " 
 أعرفه والحديث مرسل  فيه من لم # قال المحقق: إسناده 

 

َتْمِلي، قَاَل: ثَ نَا َأمْحَُد  سْ َسى اْلمُ ْبِن ِعي  َسِن َعِلي  ْبُن ِإبْ َراِهيمَ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، ثَ نَا أَبُو احلَْ   -  10050
، ثَ نَا َبِشرُي ْبُن زَاَداَن، َعْن ُعَمَر ْبِن الص ْبِح، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن  ْبُن َجْعَفٍر احْلِبَاُل الرَّازِي ، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن الصَّبَّاحِ 

نْ يَا ِإالَّ أَثْ َبَت هللاُ    لُ اَل َرُسو اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب َذرٍّ، قَاَل: قَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما زَِهَد َعْبٌد يف الد  احلِْْكَمَة يف قَ ْلِبِه، هللِا َصلَّى اَّللَّ
َوَدَواَءهَ  َوَداَءَها  نْ يَا  الد  َعْيَب  َوَبصََّرهُ  ِلَسانَهُ  َْلَا  ِإىَل َوأَْنطََق  َساِلًما  َها  ِمن ْ َوَأْخَرَجهُ   "  ." اا  َداِر  " لسَّ    اَلِم 

 
بَاِن ، ثَ نَا  . َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسحَ   -  10051 اَق، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم الشَّي ْ
اَل: " َوَأطَْلَق هِبَا   ُعَمَر، ثَ نَا َرْوُح ْبُن َأيِب َرْوٍح، ثَ نَا َبِشرٌي، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَ نِ مَِّد بْ اْلَمْنِبِجي  َواَْسُهُ َأمْحَُد ْبُن حمَُ أَبُو الز َبرْيِ  

 ِلَسانَهُ " " َوُعَمُر ْبُن ُصْبٍح َضِعيٌف ِِبَرٍَّة " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َسنْيِ، ثَ نَا أَبُو ُمْسِهٍر ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احلُْ  ، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد احْلَاِفُظ هِبَْمَداَن،ظُ احْلَافِ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  -  10052
ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: ثَ نَا أَبُو فَ ْرَوَة، َعْن  دِ ِن َسِعي ثَ نَا ََيََْي ْبُن َسِعيِد ْبِن أاََبَن بْ َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن ُمْسِهٍر، ثَ نَا احْلََكُم ْبُن ِهَشاٍم الث ََّقِفي ، 

ٍد، وََكاَنْت لَهُ ُصْحَبٌة قَاَل: إِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا رَأَيْ تُُم الرَُّجَل َقْد أُْعِطَي زُهْ َأيِب َخالَّ نْ يَا، َوِقلَّةَ نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ًدا يف الد 
 ا ِمْنهُ فَِإنَّهُ يُ ْلِقي احلِْْكَمَة " و اْقرَتِبُ َمْنِطٍق فَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

  َن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأانَ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَوَأْخرَباََن أَبُو عَ  - 10053
، قَاَل: قَاَل  انُ ُسَلْيمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأرَاَد  ْبُن ِباَلٍل، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َْيَدَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 لد نْ يَا، َوَبَصُرهُ ُعيوبَهُ " ا َدهُ يف َث ِخاَلٍل: ِفْقَههُ يف الدِّيِن، َوزُهْ هللاُ ِبَعْبٍد َخرْيًا َجَعَل ِفيِه َثاَل 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

احْلَُسنْيِ   -  10054 أَبُو  ا  َأْخرَباََن  َثِِن  َحدَّ الد نْ يَا،  َأيِب  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا  َصْفَواَن،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  ُبْشَراَن،  َخاِلٍد  ْبُن  ْبُن  َثُم  ْْلَي ْ
ثَ نَ  اْْلَي ْ اْلَبْصِري ،  قَ ثَ ا  طَاُوٍس،  َعْن  َمْيَسَرَة،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  ُمْسِلٍم،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  يٍل،  ْبُن جَِ َعَلْيِه ُم   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّب   قَاَل  اَل: 

نْ يَا يُرِيُح اْلَقْلَب وَ   مَّ َواحْلُْزَن "  ِطيُل اْلَْ اْلَبَدَن، َوالرَّْغَبةُ يف الد نْ يَا يُ َوَسلََّم: " الز ْهُد يف الد 
َلهُ ". أَْيًضا ُفَضْيُل ْبُن عِ   " َهَذا ُمْرَسٌل، وََكَذِلَك َما قَ ب ْ َقِطًعا َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل َوَرَواهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمن ْ يَاٍض، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 آَخرَ  ِمْن َوْجهٍ 
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 مرسل ضعيف # قال المحقق: إسناده 
 

ُن ِعيَسى اجْلََزرِي ، قَااَل: ثَ نَا ُصَهْيُب ْبُن  رَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَا ُموَسى بْ خْ أَ   -  10055
ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد ْبُن أَ اٍز، ح،   اْلَعْبدي ، َعِن اأْلَْشَعِث ْبِن بَ رَّ حُمَمَِّد ْبِن َعبَّاٍد، ثَ نَا ََيََْي ْبُن حُمَمَّدٍ 

ْشَعُث،  ُصوٍر، ثَ نَا ََيََْي ْبُن ِبْسطَاٍم اأْلَ أَبُو زَْيٍد َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح اجْلَْوَهِري  نَ ْيَسابُوِريٌّ، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن َمنْ   َفْضِل، ثَ نَاِإبْ َراِهيَم ْبِن الْ 
نْ يَا    نَا َعِلي  ْبُن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللاِ ث َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الزََّهاَدَة يف الد  َصلَّى اَّللَّ

 َن " تُرِيُح اْلَقْلَب َواْلَبدَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُن، ثَ نَا النَّْضُر ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ُموَسى  اَن أَبُو احْلَُسنْيِ، َأاَن احْلَُسنْيُ، ثَ نَا َعْبُد هللِا، ثَ نَا مَحُْدوَن ْبُن َسْعٍد اْلُمَؤذِّ َوَأْخربََ   -  10056
ُ عَ َفٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى االصَِّغرِي، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمْرُه، َعْن َأيِب َجعْ  ْيِه َوَسلََّم: " اَي َعَجُب، ُكل  اْلَعَجِب لِْلُمَصدِِّق لَ َّللَّ

 اِر اْلُغُروِر ". " َوَهَذا أَْيًضا ُمْرَسٌل " ِبَداِر احْلَي ََواِن َوُهَو َيْسَعى ِلدَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، قَاَل: َوذََكَر أَبُو َداُوَد، َعِن احْلََسِن ْبِن َأيِب فَ ْبُن َجعْ  و َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأاَن َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُ  - 10057
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَ  َجْعَفٍر، ، ِعْش َما دُ  حُمَمَّ اَل يل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم: ايَ َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ا ِشْئَت فَِإنََّك ُماَلِقيِه " ِشْئَت فَِإنََّك َميٌِّت، َوَأْحِبْب َمْن َأْحب َْبَت فَِإنََّك ُمَفارِقُُه، َواْعَمْل مَ 
 ضعيف، وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن# قال المحقق: إسناده 

 

َأاَن  َأْخربََ   -  10058 قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  أَبُو  َعلِ اَن  الروذابرىيٍّ أَبُو  أبو على  أخربان  َجْعَفرُ   ،،  حُمَمٍَّد  أَبُو  َنْصٍر    ثَ نَا  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن 
َنةَ احْلَاِفُظ،   ، اْعٍد السَّ ، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن سَ ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن مُحَْيٍد الرَّاِزي ، ثَ نَا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُعي َي ْ ِعِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي حمَُ  مَُّد، َأْحِبْب َمْن ِشْئَت فَِإنََّك ُمَفارِقُُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت فَِإنَِّك قَاَل: " َجاَء ِجرْبِيُل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ِبِه، َوعِ  َواْعَلمْ ََمِْزيٌّ  َميٌِّت،  َما ِشْئَت فَِإنََّك  أَبُو زُرْ رَ  َأنَّ شَ ْش  َوَرَواهُ  النَّاِس ".  َعِن  اْسِتْغنَاُؤهُ  اِبللَّْيِل َوِعزَّهُ  ِقيَاُمهُ  اْلُمْؤِمِن  َعةَ َف 

نَ  الرَّازِي ، َعْن ِعيَسى ْبِن ُصب َْيٍح، َعْن زَاِفِر ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن حُمَمَّدِ  َمَر، َوقَاَل َمرًَّة: عُ ِن اْبِن َة، َعْن َأيِب َحازٍِم، قَاَل َمرًَّة: عَ ْبِن ُعي َي ْ
 َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 َأيِب َبْكٍر، ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن  يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ   بُو اْلُمْقِرِئ، قَاَل: أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد، ثَ نَا يُوُسُف ْبنُ َوَأْخرَباََن أَ   -  10060
ث َ دَ  النََّخِع قَاَل: َشهِ نَ اُوَد،  ِمَن  ِإْسَحاَق، َعْن رَُجٍل،  َأيِب  اأْلَْحَوِص، َعْن  يَ ْعِِن َأاَب  ٌم  اْلَوفَاُة،  ا َسالَّ ْرَداِء ِحنَي َحَضَرْتهُ  الدَّ َأاَب  ْدُت 

ِمْن َرُسولِ  َعْتهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: ُأَحدِّثُُكْم َحِديثًا َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اْعُبِد هللاَ   ، َسَِْعتُ  هللِا َصلَّى اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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فَِإْن   تَ َراُه،  اْلَمظُْلو َكأَنََّك  َوَدْعَوَة  َك  َوِإايَّ اْلَمْوَتى،  نَ ْفَسَك يف  َواْعُدْد  يَ َراَك،  فَِإنَّهُ  تَ َراهُ  اَل  اْستَ ُكْنَت  َوَمِن  ُمْسَتَجابٌَة،  َا  فَِإنَّ طَاَع  ِم 
ًوا فَ ْلي َْفَعْل " كُ ِمنْ   ْم َأْن َيْشَهَد الصَّاَلَتنْيِ اْلِعَشاَء َوالص ْبَح َولَْو َحب ْ

 إسناده حسن. # قال المحقق:
 

ْبدي ، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن عَ ارََة الْ مَُّد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا َعْوُن ْبُن ُعمَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّا، ثَ نَا حمَُ   -  10061
أُ  يِب  َجاَءْت  قَاَل:  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  ُسَلْيمٍ َحسَّاٍن،  هللِا،   م   َرُسوَل  اَي  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل 

َتنْيِ َيْسَترِتُ هِبَِما، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ رَ   َعاٍر ايَ َنٌس فَادُْع َلهُ َوُهَو َكيٌِّس َوُهَو  َخاِدُمَك أَ   َصلَّى ُسوَل هللِا، فَِإْن رَأَْيَت َأْن َتْكُسَوهُ رَازَفَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَكيُِّس َمْن َعِمَل ِلَما بَ ْعَد اْلَمْوِت، َواْلَعارِي: الْ  ُش اآْلِخَرِة، اللُهمَّ يْ ِإالَّ عَ   َعاِري ِمَن الدِّيِن، اللُهمَّ اَل َعْيشَ اَّللَّ

 اْغِفْر ِلْْلَْنَصاِر َواْلُمَهاِجَرِة ".  
 ، َولَهُ َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس يف بَ ْعِض أَْلَفاِظِه " " َعْوُن ْبُن ُعَمارََة َضِعيفٌ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

نْ يَا، اَن ِبْشُر ْبُن او يِب َعْمرٍ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن أَ   -  10064 ْلَولِيِد اْلِكْنِدي ،  ، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
ُ ،  َعاِزبٍ مَِّد ْبِن َماِلٍك، َعِن اْلرَبَاِء ْبنِ ْبُن َواِقٍد، َعْن حمَُ  ِمْن ِكتَاٍب، ثَ نَا أَبُو رََجاٍء اْْلََرِوي  َعْبُد هللاِ  قَاَل: أَق ْب َْلُت َمَع النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

َع النَِّب  َصلَّى  َِبََماَعٍة فَ َقاَل: " َعَلى َما اْجَتَمَع َهُؤاَلِء؟ " ِقيَل: َعَلى َقرْبٍ ََيِْفُرونَُه، ِقيَل: فَ َفِز َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْعِض اْلَمِديَنِة فَ َبُصرَ 
ُ َعَلْيِه وَ  ْقب َْلُتهُ ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه أِلَْنظَُر َما  َدَر َبنْيَ َيَدْي َأْصَحاِبِه ُمْسرًِعا َحّتَّ انْ ت ََهى ِإىَل اْلَقرْبِ، َفَحثَا َعَلْيِه، قَاَل بَ َسلََّم ف َ اَّللَّ اْلرَبَاءُ فَاْست َ

نَاالث ََّرى ِمْن ُدُموِعِه، ُثَّ أَق َْبَل   َيْصَنُع فَ َرأَيْ ُتهُ َبَكى َحّتَّ َبلَّ   َقاَل: " َأْي ِإْخَواِن، ِلِمْثِل َهَذا فَاْدُعوا " ف َ  َعَلي ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

،  حْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا  ي ، حاَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َْغَداَد، أاََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلِمْصرِ َأْخربََ   -  10066
َداَن، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوَغرْيُُهْم، قَالُوا: ثَ نَا أَبُو َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعبْ 

َثِِن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن    دِ ْبُن َسعْ يَ ْعُقوَب، قَااَل: ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا    اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبنُ  َثِِن َأيِب قَاَل: َحدَّ ْبِن َكِثرِي ْبِن ُعَفرْيٍ، قَاَل: َحدَّ
َأنَّ  عَ  ُعَمَر،  ْبِن  َعْبِد هللِا  َعْن  راََبٍح،  َأيِب  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َماِلٍك،  ْبِن  ُسَهْيِل  َأيِب  ِه  ُ  مِّ اَّللَّ لِلنَِّبِّ َصلَّى  قَاَل  َسلََّم: َأي   وَ َعَلْيِه  رَُجاًل 

 َأْكَيُس؟ قَاَل: " َأْكثَ ُرُهْم لِْلَمْوِت ذِْكًرا، َوَأْحَسنُ ُهْم لَهُ اْسِتْعَداًدا، اْلُمْؤِمِننَي أَْفَضُل؟ قَاَل: " َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا " قَاَل: فََأي  اْلُمْؤِمِننيَ 
اأْلَ  اأُولَِئَك  َصلَّى  النَِّب   قَاَل  " ُثَّ  عَ ْكيَاُس   ُ اِبهلِل  لَ َّللَّ َأُعوذُ  ِبُكُم  تَ ْنِزَل  َأْن  اْلُمَهاِجرِيَن  َمْعَشَر  اَي  ِخَصاٍل  ََخُْس   " َوَسلََّم:  َأْن ْيِه 

ِفيِهُم ا َتْظَهِر اْلَفاِحَشةُ يف قَ ْوٍم َقط  َحّتَّ يُ ْعِلُنوا ِإالَّ َفَشا  تَ ُتْدرُِكوُهنَّ: مَلْ  يف َأْساَلِفِهْم، َومَلْ   تْ ُكْن َفشَ لطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّيِت مَلْ 
ِننَي َوِشدَّ  ُقُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن ِإالَّ ُأِخُذوا اِبلسِّ اْلَمطََر،  ِة اْلَمُئونَِة، َوَجْوِر الس ْلطَاِن َعَلْيِهْم، َوَما َمن َُعوا زََكاَة أَْمَواِْلِْم ِإالَّ ُمِنُعوايَ ن ْ

ُقُضوا َعْهَد هللِا، َوَعْهَد َرُسولِِه ِإالَّ َسلََّط هللاُ َعَلْيِهْم َعُدوَُّهْم فَأَ ،  طَُروا َوَلْواَل اْلب ََهائُِم مَلْ ميُْ  َخُذوا بَ ْعَض َما يف أَْيِديِهْم، َوَما مَلْ  َومَلْ يَ ن ْ
ن َُهمْ أَنْ َزَل هللاُ ِإالَّ َجَعَل أبََْسُهْم  ََيُْكْم أَئِمَّتُ ُهْم ِبِكتَاِب هللِا َويَ تَِّخُذوا ِفيَما ، قَاَل  بَ ي ْ ". " َلْفظُُهَما َسَواٌء، ِإالَّ َأنَّ يف َحِديِث اْلِمْصرِيِّ

 ٍل " ِإىَل آِخِر احْلَِديِث " َعْبُد هللِا: " ََخُْس ِخَصا
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 حسن بمجموع طرقه # قال المحقق: إسناده 
 

َوَأْخرَباََن أَبُو  ُن َكاِمٍل اْلَقاِضي، ثَ نَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمٍَّد، ح،بْ  َأمْحَدُ  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثَ نَا أَبُو َبْكرٍ  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ  - 10067
ا ْبُن اَنصِ َعْبِد هللِا  ِإْسَحاُق  ثَ نَا  ثَ نَا أَبُو ِقاَلبََة،  اْلَعبَّاِس اْلُعْقِب ،  ْبُن  ثَ نَا مَحَْزةُ  الرَّبِيِع، َعْن مَ حْلَاِفُظ،  ْبُن  ثَ نَا قَ ْيُس  ْن  عَ   ْنُصوٍر،ًح، 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  ، َعْن طَاِرِق ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَحاِريِبِّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي طَاِرُق، اْسَتِعدَّ لِْلَمْوِت قَ ْبَل اْلَمْوِت " رِْبِعيٍّ
 يف جدا. # قال المحقق: إسناده ضع

 

نْ يَا، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن  اِفُظ، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن  حلَْ  هللِا ا َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  10068 َأيِب الد 
َثِِن َعِدي  ْبُن اْلَفْضِل، َعنْ   ْبِن َعْبِد هللِا َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، مِ  اْلَقاسِ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعنِ   َجْعَفٍر اْلَورََكاِن ، َحدَّ

َمْسُعوٍد، قَا اْبِن  أَي وَب، َعِن  َيْشَرْح  َعْن  يَ ْهِديَهُ  َأْن  يُرِِد هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم: }َفَمْن   ُ َتاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِلْلِْساَلِم{ َل:  َصْدرَهُ 
ف َ 125]األنعام:   رَ [،  َفقِ سُ َقاَل  انْ َفَسَح  َدَخَل الصَّْدَر  ِإَذا  الن وَر  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َهْل وُل  َرُسوَل هللِا،  اَي  يَل: 

اَنبَِة ِإىَل َداِر اْْلُلُ ِلَذِلَك ِمْن ِعْلٍم يُ ْعَرُف؟ قَاَل: " نَ َعْم، التََّجايف َعْن َداِر اْلغُ   ْسِتْعَداُد لِْلَمْوِت قَ ْبَل نُ ُزوِلِه " وِد، َوااِل ُروِر، َواإْلِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

نْ يَا، ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ  -  10070 ا احْلََسُن ْبُن حَمْبُوٍب، َوَغرْيُُه،  َسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب الد 
، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أَ ث َ قَالُوا:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: نَا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّاِزي ، َعْن َأيِب َجْعَفٍر الرَّاِزيِّ َنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِة "  ا يف الد نْ يَا، ُمَرغِّبًا يف اآْلِخرَ " َكَفى ِبذِْكِر اْلَمْوِت ُمَزهِّدً 
 ُمْرَسلٌ  اَهذَ 

 . حسن لكنه مرسل# قال المحقق: إسناده 
 

ْبُن ِإْسَحاَق اأْلََصم ، ثَ نَا حُمَمٌَّد ُهَو ا   اِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهوَ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  10071
ْعُت َأاَب َجْعَفٍر الرَّازِيَّ، َعِن الرَّبِييُ  ْيُج ْبنُ الصَّاغَاِن ، ثَ نَا ُسرَ  ِع ْبِن أََنٍس، رََفَع احْلَِديَث ِإىَل  وُنَس، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َكَفى اِبلْ   ِخَرِة " اآْل بًا يف َمْوِت ُمَزهًِّدا يف الد نْ يَا، ُمَرغِّ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ُل، ثَ نَا َداُوُد ْبُن ُرَشْيدٍ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَاَن، َأانَ   -  10072 ، ثَ نَا  ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ثَ نَا ُعَمُر أُنَ ْيٌس الدَّالَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "   ب َْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن َعمَّاٍر يَ ْعِِن اْبَن اَيِسٍر، قَاَل: َكاَن النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ عُ َس ْبِن  الرَّبِيُع ْبُن َبْدٍر، َعْن يُونُ 

 َدِة ُشْغاًل " َكَفى اِبْلَمْوِت َواِعظًا، وََكَفى اِبْلَيِقنِي ِغًَن، وََكَفى اِبْلِعبَا
 جدا. # قال المحقق: إسناده ضعيف 
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ث َ   -  10073 الصَّفَّاُر،  حُمَمٍَّد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َأاَن  ُبْشرَاَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  اأْلََّْنَاِطي ،  َصاِلٍح  ْبُن  حُمَمَُّد  نَا 
سَ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا  اجْلَُهنِيَّ ِإَْسَاِعيَل،  َحِبيَبَة  أُمِّ  َعْن  قَالَ َلَمَة،  اْلب ََهائُِم تْ ِة،  يَ ْعَلُم  َلْو   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل   :

ينًا "  اْلَمْوَت َما  يَ ْعَلُم بَ ُنو آَدَم َما َأَكَلْت َسَِ
  # قال المحقق: إسناده ضعيف.

 

ُر، ح، َوَأْخرَباََن أَبُو ْكٍر َأمحَْ ِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو بَ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  10074 ُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأْلَابَّ
ْلَقتَّاُت، ا  َجْعَفرٍ   ا ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق، َوحُمَمَُّد ْبنُ  ْبُن فُوَرٍك، ثَ نَا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حَمُْموِد ْبِن ُخْرزَاَد اأْلَْهَواِزي ، ثَ نَ َبْكرِ 

ِن ُعَمَر اْلُعَمِري ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ثَ نَا ِمْنَجاُب ْبُن احْلَاِرِث، ثَ نَا أَبُو َعاِمٍر اأْلََسِدي ، َعْن َعْبِد هللِا بْ 
ُ َعَليْ   ، فَِإنَّهُ اَل َيُكوُن يف َكِثرٍي ِإالَّ قَ لََّلُه، َواَل يف قَِليٍل ِإالَّ َأْجَزاهُ " اتِ اللَّذَّ  ِه َوَسلََّم: " َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذمِ َصلَّى اَّللَّ

   لمحقق: إسناده ضعيف.# قال ا
َثِِن أَبُو   رِ بُو َبكْ ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ   -  10078 ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدَّ

 َعْبِد هللِا ِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر، ثَ نَا َعِلي  ْبُن ََثِبٍت، َعِن اْلَوزَّاِع ْبِن اَنِفٍع، َعْن َساملِِ ْبنِ ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم اآْلَدِمي ، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعبْ 
الْ   ْبنِ  أُمِّ  َعْن  ف َ ،  ُمْنِذرِ ُعَمَر،  النَّاِس،  ِإىَل  َعِشيٍَّة  َذاَت  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى  اطََّلَع  َأَما قَاَلِت:  النَّاُس،  أَي  َها  َقاَل: " 

ُنوَن َما اَل تُ َعمُِّروَن مَ مِّلُوَن  " جَتَْمُعوَن َما اَل َتَُْكُلوَن، َوتُ ؤَ َتْسَتْحيُوَن هللَا؟ " قَالُوا: َوَما َذاَك اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل:   ا اَل ُتْدرُِكوَن، َوتَ ب ْ
 " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

احلَْ َأْخربََ   -  10079 ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أاََن  اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبنُ اَن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  َبَة،  قُ ت َي ْ ْبِن  َأيِب َسِن   
، ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد الصََّمِد، ثَ نَا َأاَبُن ْبُن َأيِب َعيَّاٍش، َعْن أَنَ لسَّ ا ُ َعَلْيِه ِريِّ ِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َخطَب َنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُس، َكَأنَّ احْلَقَّ ِفيَها َعَلى َغرْياَِن َوَجَب، وََكَأنَّ اْلَمْوَت َعَلى َغرْياَِن ُكِتَب،  اَها النَّ َعاَء فَ َقاَل يف ُخْطَبِتِه: " اَي أَي   َوَسلََّم َعَلى اَنقَِتِه اجْلَدْ 
نَا رَاِجُعوَن نُ ب َّوِئُ ُهْم َأْجَداوَكَ  بَ ْعَدُهْم، َنِسينَا ُكلَّ   نَ لَُّدو ثَ ُهْم، َوَنَُْكُل نَِزاقَ ُهْم َكَأانَّ خمَُ َأنَّ الَِّذي َيِشيُع ِمَن اأْلَْمَواِت ُسْفٌر َعمَّا قَِليٍل ِإلَي ْ

ُبهُ  َعي ْ َشغََلهُ  ِلَمْن  َجاِئَحٍة، طُوََب  َوأَِمنَّا ُكلَّ  اْلِفْقِه   َمْوِعظٍَة،  َأْهَل  َوَخاَلَط  َمْعِصَيٍة،  َغرْيِ  يف  َمااًل َكِسَبهُ  َوأَنْ َفَق  النَّاِس،  ُعيوِب  َعْن 
اِس َشرَُّه، طُوََب ِلَمْن َذلَّ يف نَ ْفِسِه َوَحُسَنْت َخِليَقتُهُ َوَصَلَحْت َسرِيَرتُُه، َوَعَزَل َعِن النَّ   ،َمْعِصَيةِ ْكَمِة، َوَجاَنَب َأْهَل الذ لِّ َوالْ َواحلِْ 

 ا ِإىَل اْلِبْدَعِة ". هَ  يُِعدْ ْن قَ ْولِِه، َوَوِسَعْتهُ الس نَّةُ َوملَْ طُوََب ِلَمْن َعِمَل بِِعْلِمِه، َوأَنْ َفَق اْلَفْضَل ِمْن َماِلِه، َوأَْمَسَك اْلَفْضَل مِ 
 يِث ِمْن َحِديِث رَْكٍب اْلِمْصِريِّ " " تَ َفرََّد ِبِه أاََبُن َوَقْد رُِوَي بَ ْعُض أَْلَفاظَِه يف آِخِر احْلَدِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، َأاَن حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّ  -  10080  ْبِن قُ َرْيٍش، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَصفَّى،  هللاِ  َعْبِد  مْحَِن السََّلِمي 
، قَاَل: اْشرَتَى ُأَسامَ  ْبُن مِحْرَيٍ، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َأيِب َسعِ ثَ نَا حُمَمَّدُ  ِد ْبِن  يْ ةُ ْبُن زَ يٍد اْْلُْدِريِّ

ُ عَ  لَْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأاَل تَ ْعَجُبوَن ِمْن ُأَساَمَة اْلُمْشرَتِي ِإىَل َشْهٍر،  ََثِبٍت َولِيَدًة ِِبِاَئِة ِدينَاٍر ِإىَل َشْهٍر، َفَسِمْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
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نَاَي َفظَن َْنُت َأنَّ َشِفريَيَّ يَ ْلَتِقيَاِن َحّتَّ أُق َْبَض، َواَل رَفَ ْعُت طَْريف، َوظَن َ   ا طََرَفتْ اأْلََمِل، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه مَ   ُأَساَمةُ ِلطُولِ  ْنُت َعي ْ
َأَغصَّ  َحّتَّ  ُأِسيُغَها  َأّنِ  َفظَن َْنُت  لُْقَمًة  لََقْمُت  َواَل  أُق َْبَض،  َحّتَّ  أُوِضَعهُ  ِإْن ُكن ْ َأّنِ  آَدَم،  َبِِن  اَي  اِبْلَمْوِت،  تَ عْ   فَ ُعد وا  قِ تُْم  لُوَن 

َا تُوَعُدوَن آَلٍت "   أَنْ ُفَسُكْم يف اْلَمْوَتى، ِإَّنَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

الد نْ يَا، ثَ نَا    ْبِن َأيِب حُمَمَِّد    َواَن، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، قَاَل: َأاَن أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َصفْ   -  10081
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل َعِلي  ْبُن اجْلَْعِد، َأاَن أَبُو ُمَعاوِيََة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن فَ ر وٍخ،   َعِن الضَّحَّاِك ْبِن ُمَزاِحٍم، قَاَل: أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

ى َما يُ ْغِِن، " َمْن مَلْ يَ ْنَس اْلَقرْبَ َواْلبَِلى، َوتَ َرَك َفْضَل زِيَنِة الد نْ يَا، َوآثَر َما بَِقَي َعلَ :  ِس؟ قَالَ : اَي َرُسوَل هللِا، َمْن َأْزَهُد النَّافَ َقالَ 
ِمِه، َوَعدَّ نَ ْفَسهُ يف اْلَمْوَتى "   َومَلْ يَ ُعدَّ َغًدا ِمْن أايَّ

 ده ضعيف. # قال المحقق: إسنا
 

نْ يَا، ثَ نَا يَ عْ احلَْ ِد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  10082 ُقوُب ْبُن يُوُسَف، َمْوىَل  اِفُظ، أاََن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد 
، ثَ نَا أََنُس ْبُن َماِلٍك،  اْعُت رَ ثَ نَا أَبُو ِإبْ َراِهيَم التَِّميِمي ، َسَِ َبِِن َأَسٍد، ثَ نَا أَبُو ُهَريْ َرَة حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب اْلَواِسِطي ،   ِشًدا أاََب اجْلُوِديِّ

ُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم: " َمْن َعدَّ َغًدا ِمْن َأَجِلِه فَ َقْد َأَساَء ُصْحَبَة اْلَمْوِت ". قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ٍف " ُهوٌل، َورُِوي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعي" َهَذا ِإْسنَاٌد َمَْ 

 المحقق: إسناده ضعيف. ل # قا
 

، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اأْلَْهَواِزي ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َ   -  10083 ي  أَي وَب اْلِكاَليِب ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن مَيَاٍن،    ْيٍد، ثَ نَا اْلُكَدميِْ
، َعْن َهارُونَ َحدَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  وسَ  ْبِن مُ َثِِن أَبُو احْلََواِريِّ َعدَّ َغًدا ى، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ِمْن َأَجِلِه فَ َقْد َأَساَء ُصْحَبَة اْلَمْوِت " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

مَُّد ْبُن  ِد هللِا الصَّفَّاُر، أاََن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر اآْلَدِمي  حمَُ بْ  أَبُو عَ اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أانَ َأْخربََ   -  10084
، َأنَّ النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يَزِيَد، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن أاََبَن، َعْن زَْيٍد السَِّليِمي  أَْو  -ا آَنَس ِمْن َأْصَحاِبِه َغْفَلًة ذَ َكاَن إِ   ِبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َمِنيَّةُ رَاتَِبًة اَلزَِمًة، ِإمَّا ِبَشَقاَوٍة َوِإمَّا ِبَسَعاَدٍة " اَنَدى ِفيِهْم ِبَصْوٍت رَِفيٍع: " أَتَ ْتُكُم الْ  -ِغرًَّة 
 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 

 

اٌر، ثَ نَا إِبْ َراِهيُم  اْْلَِضُر ْبُن أاََبَن، ثَ نَا َسيَّ   اِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَااحلَْ ِد هللِا  َأْخرَباََن حُمَمَُّد ْبُن َعبْ   -  10085
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِ ْبُن ُعَمَر الصَّغَاِن ، ثَ نَا اْلَوِضنُي ْبُن َعطَاٍء، قَاَل: َكاَن َرُسوُل    ِمَن النَّاِس ِبَغْفَلٍة ِمَن اْلَمْوِت  سَّ َذا َأحَ هللِا َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْوُت ِِبَا َجاَء ًَث: " اَي أَي  َها النَّاُس، اَي َأْهَل اإْلِْساَلِم، أَتَ ْتُكُم اْلَمْوتَةُ رَاتَِبًة اَلزَِمًة، َجاَء  َجاَء فََأَخَذ ِبِعَضاَدِتَِ اْلبَاِب، ُثَّ َهَتَف َثاَل 
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َوالِبِه، َجاَء اِبلرَّ  الَِّذينَ رَّ ْوِح  اْْلُُلوِد  أَْهِل َداِر  ِمْن  الرَّمْحَِن  َواْلُمبَارََكِة أِلَْولِيَاِء  َواْلُكْرِه  ِإنَّ  اَحِة  َأاَل  ِفيَها َْلَا،   َكاَن َسْعيُ ُهْم َورَْغب َتُ ُهْم 
 اْلَمْوُت َساِبٌق َوَمْسبُوٌق " ِلُكلِّ َساٍع غَايًَة، َوغَايَةُ ُكلِّ َساٍع 

 ضعيف.  دهحقق: إسنا# قال الم
 

َأمحَْ   -  10086 ْبُن  َجْعَفُر  حُمَمٍَّد  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  َعْبِد  َأْخرَباََن  َعْن  َعْوٍف،  أَبُو  ثَ نَا  اْلُمْقِرُئ ِِبَكََّة،  إِبْ َراِهيَم  ْبِن  َد 
  َعْن َأيِب احْلَْوَشِب، َعْن زُْرَعَة ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َيَاِض، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   ، ُجَرْيجٍ ، ثَ نَا َرْوُح ْبُن ِعبَاَدَة، ثَ نَا اْبنُ الرَّمْحَِن ْبِن َمْرزُوقٍ 

ْنَساُن احْلَيَاَة َواْلَمْوَت َخرْيٌ لِن َْفِسِه، َوَيُِب  اإْلِ   ل  حِلَِسابِِه "  قَ ْلَماِل أَ ْنَساُن َكث َْرَة اْلَماِل، َوِقلَّةُ ا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َيُِب  اإْلِ
 " َهَذا ُمْرَسٌل " 

 مرسل وفيه من لم أعرفه # قال المحقق: إسناده 
 

 َحدََّثِِن  ََيََْي، ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه، قَاَل:  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدََّثِِن أَبُو َأمْحََد احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبنِ َأْخربََ   -  10087
َثِِن َأيِب، َعْن َجدِّي َوُهَو الْ   أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ََيََْي ْبِن َسِعيدٍ  الن َّْيَسابُوِري ، َحدَّ ُمَعدِِّل الضَّرَّاءُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو رَأَْيَت اأْلََجَل َوَمِسريَهُ أَبْ َغْضَت اأْلََمَل َوُغُرورَهُ ا   َصلَّىِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ أَبُو أَُماَمَة، َعْن أَنَ  َّللَّ
 . قَاَل أَبُو َبْكٍر: " مَلْ َأْكُتْب َعْن َهَذا الرَُّجِل َغرْيَ َهَذا احْلَِديِث " "

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

سَّاِن ْبِن َفرْيُوَز، ثَ نَا اِفُظ، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، قَاَل: َوثَ نَا أَبُو َبْكٍر، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن حَ احلَْ ِد هللِا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  10089
َبَسةُ ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َسَِ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما  َعِن النَّ   َع اْلَمْقرُبِيِّ ِبِّ َصلَّى اَّللَّ

َتِظُر َأَحدُُكْم ِإالَّ ِغًَن ُمْطِغيًا،   َتظٍَر ".  َأْو فَ ْقًرا َمْنِسيًا، َأْو َمَرًضا ُمْفِسًدا، َأْو َهَرًما ُمَفنًِّدا، َأْو َمْوًَت َُمِْهًزا، َأِو الْ يَ ن ْ َمِسيَح َفَشر  ُمن ْ
َتظَُر، أَِو السَّاَعةُ َوالسَّاَعةُ َأدْ  يَِة اْبنِ َويف رَِوا   َهى َوأََمر  " َعْبَداَن: " الدَّجَّاَل، فَالدَّجَّاُل َشر  غَاِئٍب يُ ن ْ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َثِِن َسَلمَ  - 10090 مَِّد ْبِن َأيِب َمْنُصوٍر، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن  ، َعْن حمَُ ةُ ْبُن َشِبيٍب، ثَ نَا َسْهُل ْبُن َعاِصمٍ قَاَل َوثَ نَا أَبُو َبْكٍر، قَاَل: َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَبِدرُوا ابِ َعْبِد الصََّمِد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ  أْلَْعَماِل َهَرًما  ِن، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َمَرًضا َحاِبًسا، َوَتْسوِيًفا ُمْؤِيًسا " وَ  َخاِلًسا،اَنِغًصا، َوَمْوًَت 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

،َوِبِِْسنَاِدِه قَ   -  10093 اَل: ثَ نَا ُسْفيَاُن الث َّْوِري ، قَاَل: ثَ نَا وَِكيٌع، قَ   اَل: َوثَ نَا أَبُو َبْكٍر، قَاَل: ثَ نَا ََيََْي ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَواِسِطي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعِن الط َفْيِل ْبِن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَالَ   ْبِد هللاِ َعْن عَ   َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْنزِ  بَ َلَغ  َأْدََلَ  َوَمْن  َأْدََلَ،  غَالَِيٌة،  َخاَف  هللِا  ِسْلَعةُ  اأْلََواَن  ِإنَّ َل  َجاَء   َأاَل  الرَّاِدَفُة،  ب َُعَها  تَ ت ْ الرَّاِجَفةُ  َجاَءِت  اجْلَنَُّة،  هللِا  ِسْلَعَة 
 يِه " اْلَمْوُت ِِبَا فِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.



783 

 

 

مَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ْبُن  بَّاِس حمَُ َسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلعَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احلَْ   -  10094
ْضَرِمي   ُ َعَلْيِه  ، ثَ نَا ِضَماُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ  حُمَمٍَّد، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن بَُكرْيٍ احلَْ َصلَّى اَّللَّ

اْلَمْوِعُد ". َويف رَِوايَ   " اَي َبِِن َوَسلََّم قَاَل:   ْضَرِميِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َعْبِد َمنَاٍف، َأاَن النَِّذيُر، َواْلَمْوُت اْلُمِغرُي، َوالسَّاَعةُ  ِة احلَْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َبِِن َهاِشٍم، ايَ  ، َصلَّى اَّللَّ  ِذيُر " َفذََكَرهُ نَّ أاََن ال  َبِِن َعْبِد َمنَاٍف، اَي َبِِن ُقَصيٍّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد الزَّْعَفرَاِن ، ث َ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا بْ   -  10095 نَا َعْمُرو ْبُن ُن يُوُسَف، ثَ نَا أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
َقِزي   ، َعْن ُأيَبِّ سُ ، َأاَن حُمَمٍَّد اْلَعن ْ  ْبِن َكْعٍب، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى ْفيَاُن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقْيٍل، َعِن الط َفْيِل ْبِن ُأيبٍَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َذَهَب رُْبُع اللَّْيلِ  ب َُعَها الرَّاِدفَُة، َجاَء اْلَمْوُت ِِبَا ِفيِه   ُروا هللاَ َخَرَج فَ َقاَل: " اذُْكُروا هللاَ، اذْكُ  اَّللَّ َجاَءِت الرَّاِجَفةُ تَ ت ْ
 " 

 سن.# قال المحقق: إسناده ح
 

َعبْ   -  10096 ثَ نَا   ، َْسَاِعيِلي  اإْلِ َبْكٍر  أَبُو  َأاَن   ، الرَّْزَجاِهي  َعْمرٍو  أَبُو  اَنِجَيَة،  َأْخرَباََن  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِإسْ ُد هللِا  هُبْلُوٍل  حَ ثَ نَا  ْبُن  اُق 
الصَّ  َعْبُد  ثَ نَا  اْلَمْرَوِزي ،  ُموَسى  ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ ثَ نَا  َعِن اأْلَنْ بَاِري ،  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  ِإْسَرائِيُل،  ثَ نَا  الرتَُّْجَاِن،  ْبِن  َصنْيِ  احلُْ ْبُن  َمِد 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ احْلَاِرِث، عَ  ، َوأَنْ تُْم يف  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اأْلَْنبِيَاءُ قَاَدٌة، َواْلُفَقَهاءُ َساَدٌة، َوَُمَاَلَستُ ُهْم زاَِيَدةٌ لَّى اَّللَُّ ْن َعِليٍّ
ُقوَصٍة، َوَأْعَماٍل حَمُْفوظًَة، َوالْ  ََيُْصْد رَْغَبًة، َوَمْن يَ ْزرَْع َشرًّا   اْع َخريًْ َمْوُت َيَْتِيُكْم بَ ْغَتًة، َفَمْن يَ ْزرَ َِمَرِّ اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َعَلى آَجاٍل َمن ْ

  هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، " َوِمْن قَ ْوِلِه َغرْيُ َمْرفُوٍع َوُهَو اْلَمْحُفوُظ " َوَقْد رُوِّينًا َهَذا، َعْن َعْبدِ  ََيُْصْد َنَداَمًة ".
 ف جدا. # قال المحقق: إسناده ضعي 

 

َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى،  اِفُظ، أاََن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدََّثِِن  هللِا احلَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  10097
، قَاَل: قَاَل احْلََسُن اْلَبْصِري   َثِِن أَبُو َجْعَفٍر اْلَمكِّي  ِه َوَسلََّم يف اجْلُُمَعِة فََأْعي َْتِِن فَ َلزِْمُت  يْ  َعلَ : طََلْبُت ُخَطَب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َحدَّ

" اَي أَي  َها النَّاُس، ِإنَّ    َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَْلُتهُ َعْن َذِلَك فَ َقاَل: َكاَن يَ ُقوُل يف ُخْطَبِتِه يَ ْوَم اجْلُُمَعِة:رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 
اْلُمْؤمِ ن ْ ْلًما فَاَلُكْم عِ  ِنَايَِتُكْم، فَِإنَّ  ِإىَل  ِنَايًَة فَانْ ت َُهوا  َلُكْم  َوِإنَّ  ِإىَل ِعْلِمُكْم،  َيْدِري ت َُهوا  َأَجٍل َقْد َمَضى اَل  َبنْيَ  َبنْيَ خَمَافَ َتنْيِ  َن 

َأَجٍل   َوَبنْيَ  ِفيِه،  َصَنَع هللاُ  ِبصَ َكْيَف  َيْدِري َكْيَف هللاُ  اَل  بَِقَي  ِفيَقْد  َوِمَن  هِ انٍِع  آِلِخَرتِِه،  ُدنْ يَاهُ  َوِمْن  لِن َْفِسِه،  اْلَمْرءُ  فَ ْلي َت ََزوَِّد   ،
نْ يَا ُخِلَقْت َلُكمْ الشَّبَاِب قَ ْبَل اْلَْ  حَِّة قَ ْبَل السََّقِم، فَِإنَُّكْم ُخِلْقُتْم ِلْْلِخَرِة َوالد   اْلَمْوتِ ، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما بَ ْعَد  َرِم، َوِمَن الصِّ

  َوَلُكْم " ْن ُمْست َْعَتٍب َوَما بَ ْعَد الد نْ يَا َداٌر ِإالَّ اجْلَنَّةُ َوالنَّاُر، َوَأْست َْغِفُر هللاَ يل مِ 
 # قال المحقق: إسناده فيه انقطاع. 

 

َثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن َشِقيٍق،   نُ بْ   ُد هللاِ اَن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا َعبْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أَ   -  10098 حُمَمٍَّد، َحدَّ
ُ َعَلْيِه  أاََن اْلُفَضْيُل ْبُن ِعيَاٍض، َعْن ِعْمَراِن ْبِن َحسَّاَن، َعِن احْلََسِن، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللاِ   ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اأْلَْشَعِث،  َصلَّى اَّللَّ
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َغرْيِ تَ َعل ٍم، َوَهْداًي ِبَغرْيِ ِهَدايٍَة، َهْل  َذاَت يَ ْوٍم، فَ َقاَل: " َهْل ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد َأْن يُ ْؤتَِيهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِعْلًما بِ هِ َأْصَحابِ   َوَسلََّم َعَلى 
نْ يَا َوَقَصَر َأَمَلهُ ِفيَها َأْعطَاهُ هللاُ ِعْلًما أَ ا ِإالَّ  لَّ َعْنهُ اْلَعَمى َوَيَْعَلهُ َبِصريً ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد َأْن يُْذِهَب هللاُ َعزَّ َوجَ  نَّهُ َمْن رَِغَب يف الد 

ِإالَّ اِبْلُبْخِل    اْلِغََن ِإالَّ اِبْلَقْتِل، َوالتََّجرب ِ، َواَل   ، َوَهًدى بَِغرْيِ ِهَدايٍَة، َأاَل ِإنَّهُ َسَيُكوُن بَ ْعدَُكْم قَ ْوٌم اَل َيْسَتِقيُم َْلُُم اْلُمْلكُ ِبَغرْيِ تَ َعل مٍ 
 اْْلََوى، َأاَل َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك الزََّماَن ِمْنُكْم َفَصرَبَ لِْلَفْقِر َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلى َواْلَفْخِر، َواَل اْلَمَحبَّةُ ِإالَّ اِباِلْسِتْخَراِج يف الدِّيِن َواتِّبَاعِ 

ْجَه هللِا َعزَّ َوَجلَّ اْلَمَحبَِّة، َوَصرَبَ َعَلى الذ لِّ َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلى اْلِعزِّ اَل يُرِيُد ِبَذِلَك ِإالَّ وَ   ىِدُر َعلَ ِغََن، َوَصرَبَ لِْلب َْغَضاِء َوُهَو يَ قْ الْ 
 َأْعطَاهُ هللاُ ثَ َواَب ََخِْسنَي ِصدِّيًقا " 

 رفه والحديث مرسل فيه من لم أع# قال المحقق: إسناده 
 

نْ يَا، ثَ نَا ِإْسَحاقُ سَ بُو احلُْ َأْخرَباََن أَ   -  10099  ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثَ نَا رَْوُح ْبُن  نْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أاََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثَ نَا اْبُن َأيِب الد 
احْلََسِن، َأنَّ َرسُ   ُعبَاَدَة، َعْن َعْوٍف، َعِن  بَ َلَغِِن  َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل:   ُ اْلَماِشي يف :  َم قَالَ وَل هللِا َصلَّى اَّللَّ الد نْ يَا َكَمَثِل  َمَثُل  َا  ِإَّنَّ  "

َتلَّ َقَدَماهُ " اْلَماِء، َهْل َيْسَتِطيُع الَِّذي مَيِْشي يف   اْلَماِء َأْن اَل تَ ب ْ
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

 

َثِِن َسَلَمةُ قَاَل: َوثَ نَا َعْبُد هللِا  - 10100 ْبَن َشِبيٍب، أَنَّهُ َحدََّث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمبَاَرِك، ثَ نَا حُمَمَُّد ا  يَ ْعِِن ْبُن َأيِب الد نْ يَا، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْشغَُلوا قُ ُلوَبُكمْ  ْبُن النَِّضريِ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ   ِبذِْكِر الد نْ يَا " احْلَارِِثي 

 اده معضل. # قال المحقق: إسن
 

الرَّازِي ، وََكانُوا يَ َرْونَهُ ِمَن اأْلَْبَداِل، َعْن زاَِيِد ْبِن   قَاَل: َوثَ نَا َعْبُد هللِا، ثَ نَا ِعْصَمةُ ْبُن اْلَفْضِل، ثَ نَا احْلَاِرُث ْبُن ُمْسِلمٍ   - 10101
عْ  ُ َعَلْيهِ أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َسَِ ِه الد نْ يَا فَ َلْيَس ِمَن هللِا "  َوَسلَّمَ  ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  يَ ُقوُل: " َمْن َأْصَبَح َوَأْكرَبُ ِهَِّ
 عيف. # قال المحقق: إسناده ض

 

ْبُن َأمحَْ   -  10102 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  ِبْشَرَوْيِه،َوَأْخرَباََن  اْلب َزَّ ثَ نَا أَبُو ََيََْي   َد ْبِن  ثَ نَا ُسَلْيَماُن ْبُن  ا  ُر، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْصَبَح ََيََْي، ثَ نَا َوْهُب ْبُن رَاِشٍد، ثَ نَا فَ ْرَقُد السَّب َْنِجي ، َعْن   أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َلهُ حَ ْن َأْصبَ هُ َغرْيُ هللِا فَ َلْيَس ِمَن هللِا، َومَ َوَِه   ُهْم " " ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف، وََكَذِلَك َما قَ ب ْ  " اَل يَ ْهَتم  لِْلُمْسِلِمنَي فَ َلْيَس ِمن ْ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

َبَة اْلِكْنِدي ، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن  ْبنُ   مَّدُ ُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ثَ نَا حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أاََن ِإَْسَاِعي - 10103 ُعب َْيِد ْبِن ُعت ْ
َرُسوُل هللِا َصلَّى  مُحَْيٍد اأْلَْعَرِج، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل    َسِعيٍد، ثَ نَا ََيََْي ْبُن يَ ْعَلى، َعنْ 

ُ َعَلْيِه َوسَ  نْ يَا َواْلَمْوُت يَطْلُبُ عَ   لََّم: "اَّللَّ ُل الد  ُه، َوَعِجْبُت ِلَضاِحٍك ِمْلَء ِفيِه َواَل  ِجْبُت لِغَاِفٍل َواَل يُ ْغَفُل َعْنُه، َوَعِجْبُت ِلَمْن يُ َؤمِّ
 َيْدرِي َأُرِضَي َعْنهُ َأْم ُسِخَط " 

 عيف. # قال المحقق: إسناده ض
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، ثَ نَا أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَ  دُ و حُمَمَّ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْمرٍ  - 10104 ا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ْبُن َعْبِد هللِا الرَّْزَجاِهي 
، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: وََكانَ اَنِجَيَة، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا ََيََْي ْبُن يَ ْعَلى اأْلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   هُ يَ ْرفَ عْ   ْسَلِمي  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ُت يَطْلُُبُه، َوغَاِفٍل َولَْيَس ِِبَْغُفوٍل َعْنهُ " ُثَّ ذََكَر َما بَ ْعِدهِ َعِجْبُت ِلطَاِلِب الد نْ يَا َواْلَموْ 
 يف. # قال المحقق: إسناده ضع

 

ْبُن    -  10105 حُمَمَُّد  ثَ نَاَعْبِد هللاِ َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  ُسَلْيَماَن،      ْبُن  ْبُن الرَّبِيُع  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا 
ُ َعَلْيِه ،  ِد هللاِ ْبِن َأيِب يَزِيَد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعبْ َوْهٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َعِن احْلَاِرِث  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اَنبََة " ْوَل اْلَمطَْلِع َشِديٌد، َوِإنَّ ِمَن السََّعاَدِة َأْن يُِطيَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُعْمَر اْلَعْبِد وَ َوَسلََّم قَاَل: " اَل تَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت فَِإنَّ هَ   يَ ْرزَُقهُ اإْلِ
 س به. بأ سناده ال # قال المحقق: إ

 

اْلَماَسْرَجسِ   -  10106 اْلُمَؤمَِّل  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  حُمَمٍَّد  أَبُو  ثَ نَا  َأْخرَباََن  اْلَبْصِري ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعْمُرو  ُعْثَماَن  أَبُو  ثَ نَا   ، ي 
، أاََن يُوُسُف ْبُن َعِطيََّة، ثَ نَا ََثِبٌت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا  ْْلََرِوي  اْلُقُهْنُدِري ، ثَ نَا أَبُو الصَّْلِت ااحْلََسُن ْبُن َعْبِد الصََّمِد 

َلُه: َحارِثَ   َصلَّى يُ َقاُل  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  يَ ْوًما فَاْست َْقب ََلهُ َشابٌّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج   ُ َلُه: " َكيْ اَّللَّ الن  ْعَماِن، فَ َقاَل  ْبُن  َأْصبَ ةُ  َت اَي  حْ َف 
ِلُكلِّ َحقٍّ َحِقيَقًة َحارِثَُة؟ " قَاَل: َأْصَبْحُت ُمْؤِمنًا َحقًّا، قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  َما تَ ُقوُل، فَِإنَّ  اْنظُْر   َعَلْيِه َوَسلََّم: " 

ِلي َوَأْظَمْأُت َنَاِري، وََكَأّنِ أَْنظُُر ِإىَل َعْرِش َريبِّ اَبرِزًا، وََكَأّنِ أَْنظُُر يَ َهْرُت لِ : َعَزَفْت نَ ْفِسي َعِن الد نْ يَا، فََأسْ ِإميَاِنَك؟ " قَاَل: فَ َقالَ 
يَ ت َ إِ  النَّاِر َكْيَف  َأْهِل  ِإىَل  أَْنظُُر  وََكَأّنِ  ِفيَها،  يَ ت ََزاَورُوَن  اجْلَنَِّة َكْيَف  َأْهِل  َلهُ  ىَل  فَ َقاَل  فَ َقاَل:  ِفيَها،  َعَلْيِه   النَِّب  َعاَدْوَن   ُ اَّللَّ َصلَّى 

اإْلِميَ  نَ وََّر هللاُ  اَن يف قَ ْلِبِه " قَاَل: فَ ُنوِدَي يَ ْوًما يف اْْلَْيِل: اَي َخْيَل هللِا ارَْكِب، َفَكاَن َأوََّل َوَسلََّم: " أَْبَصْرَت فَاْلَزْم، َمرََّتنْيِ، َعْبٌد 
اْسُتْشهِ فَ  فَاِرٍس  َوَأوََّل  رَِكَب،  َفجَ اِرٍس  أُم هُ اءَ َد،  َأْخربِْ   ْت  هللِا،  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبِّ  اْبِِن ِإىَل  َعِن  ِن 

ا، قَاَل: فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللِا يَ  الد ن ْ َيُكْن يف النَّاِر َبَكْيُت َما ِعْشُت يف َحارِثََة، أَْيَن ُهَو؟ ِإْن َيُكْن يف اجْلَنَِّة مَلْ أَْبِك َومَلْ َأْحَزْن، َوِإْن  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أُمَّ َحارِثََة، إِ  َا لَْيَسْت َِبَنٍَّة َوَلِكن ََّها ِجنَاٌن، َوَحارِثَةُ يف اْلِفْرَدْوِس اأْلَْعَلى "، قَاَل: فَاْنصَ َصلَّى اَّللَّ َرَفْت َوِهَي نَّ

  َحارِثَُة. َكَذا قَاَل َحارِثَةُ ْبُن الن  ْعَمانِ ايَ ٍخ َلَك َتَضَحُك َوتَ ُقوُل: َبٍخ بَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، َأاَن َعِلي  ْبُن اْلُفَضْيِل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعَقيْ َوَقْد أَ   -  10107 ُ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ ْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  ،  ءِ  اْلَعاَل ٍل، ثَ نَا ُمَطنيَّ
ْبنِ  َعْن َسِعيِد   ، يَزِيَد السَّْكَسِكي  ْبُن  َخاِلُد  ثَ نَا  َْلِيَعَة،  اْبُن  ثَ نَا  زَْيٌد،  ْبِن ثَ نَا  احْلَاِرِث  َعِن  اجْلَْهِم،  َأيِب  ْبِن  َعْن حُمَمَِّد  ِهاَلٍل،  َأيِب   

َمرَّ بَِرُسو  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َماِلٍك، أَنَّهُ  ُه: " َكْيَف َأْصَبْحَت اَي َحارِثَُة؟ " قَاَل: َأْصَبْحُت ُمْؤِمنًا َحقًّا، قَاَل: " لَ    فَ َقالَ ِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
الد ن ْ اْنظُْر َما   نَ ْفِسي َعِن  ِإميَاِنَك؟ " قَاَل: َعَزَفْت  َفَما َحِقيَقةُ  ِلُكل  َحقٍّ َحِقيَقًة،  ِإنَّ  ِإىَل َعْرِش َريبِّ تَ ُقوُل  أَْنظُُر  ا، زً  اَبرِ يَا، وََكَأّنِ 

قَاَْلَا   -ِل النَّاِر يَ َتَضاَغْوَن ِفيَها، قَاَل: " اَي َحارِثَُة، َعَرْفَت فَاْلَزْم "  وََكَأّنِ أَْنظُُر ِإىَل َأْهِل اجْلَنَِّة يَ ت ََزاَورُوَن ِفيَها، وََكَأّنِ أَْنظُُر ِإىَل َأهْ 
 اُل: َحارِثَُة، َوِقصَّةُ اأْلُمِّ يف احْلَارِثَِة ْبِن الن  ْعَماِن " قَ ِلٍك، َوي ُ َهِذِه اْلَقصَّةُ يف احْلَاِرِث ْبِن َما. " -َثاَلًَث  

 يخ السلمي لم أعرفه فيه ش# قال المحقق: إسناده 
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عَ   -  10108 الصَّن ْ هللِا  َعْبِد  أَبُو  اَن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  أَ َوَأْخرَباََن  بَرِي ،  الدَّ ِإْسَحاُق  ثَ نَا  َعْبدُ اِن ،  َعْن   اَن  َمْعَمٌر،  َأاَن  الرَّزَّاِق، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لِْلَحاِرِث ْبِن َماِلٍك: " َما أَْنَت اَي َحاِرُث ْبَن َماِلكٍ َصاِلِح ْبِن ََسَّاٍر، َوَجْعَفِر ْبِن بُ ْرقَاَن، َأنَّ النَِّبَّ    -؟   َصلَّى اَّللَّ

ِقيَقًة َفَما ُسوَل هللِا، قَاَل: " ُمْؤِمٌن َحقًّا؟ " قَاَل: ُمْؤِمٌن َحقًّا، قَاَل: " فَِإنَّ ِلُكلِّ َحقٍّ حَ رَ   ِمٌن ايَ " قَاَل: ُمؤْ   -َأْو قَاَل: اَي َحاُر؟  
نْ يَا فََأْسَهْرُت لِيَِلَي، َوَأْظَمأْ  ِحنَي ُيَاءُ ِبِه، وََكَأّنِ   ْرِش َريبِّ ُت َنَاِري، وََكَأّنِ أَْنظُُر ِإىَل عَ َحِقيَقةُ َذِلَك؟ قَاَل: َعَزَفْت نَ ْفِسي َعِن الد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُمْؤِمٌن نَ وَّرَ أَْنظُُر ِإىَل َأْهِل اجْلَنَِّة يَ ت ََزاَورُوَن ِفيَها، وََكَأّنِ    هللاُ قَ ْلَبهُ " "  َأَْسَُع ُعَواَء َأْهِل النَّاِر، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
َقِطٌع "   َهَذا ُمن ْ

 : إسناده معضل. قق قال المح #
 

، ِِبَكََّة، ثَ نَا َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أَ  - 10112 يْ بُِلي  اَن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم الدَّ
زَْيٍد الصَّائُِغ، حُمَمَّ  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احلَْ   ُد  زَيْ ثَ نَا  ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  ثَ نَا  اْلَواِرِث،  َعْبِد  ْبُن  الصََّمِد  َعْبُد  ثَ نَا   ، َعِليٍّ ْبُن  َأْسَلَم  َسُن  ثَ نَا  ٍد، 

َأيِب  َمَع  َأْرَقَم، قَاَل: ُكْنُت  ْبِن  ُمرََّة الطِّيِب، َعْن زَْيِد  َعْنهُ اْلُكويف ، َعْن  دِّيِق َرِضَي هللاُ  َبْكٍر الصِّ َماءٌ سْ ، فَاْستَ   ِفيِه  ِبِِاَنٍء  َقى فَُأِتَ 
َوَبَكى َحّتَّ بَ  ِمْن ِفيِه، ُثَّ ََنَّاهُ    َفَسَكُتوا َوَما َسَكَت، ُثَّ َمَسَح َوْجَههُ ِبرَِدائِِه، َوَبَكى َحّتَّ أَِيُسوا ِمنْ   َكى َأْصَحابُهُ َوَعَسٌل فََأْداَنهُ 

ن َْيِه، فَ قَ  أَْبَكاَك؟ قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   :الُوا َلهُ َكاَلِمِه، ُثَّ َمَسَح َعي ْ الَِّذي  َما   َعَلْيِه َوَسلََّم اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللِا، 
ئًا مَلْ أُْبِصْر َأَحًدا َمَعُه، قُ ْلُت: اَي َرُسو  اَل َأَرى َمَعَك َأَحًدا؟ قَاَل: "  وَ   نَ ْفِسكَ   َل هللِا، َما َهَذا الَِّذي َتْدَفُع َعنْ فَ َرأَيْ ُتهُ َيْدَفُع َعْنهُ َشي ْ

نْ يَا َْتَث ََّلْت يل، َوَحَنْت ظَْهَرَها َعَليَّ ف َ  ، فَ َقاَلْت: َأَما َوهللِا لَِئْن جَنَْوَت ِمِنِّ اَل يَ ْنُجو ِمِنِّ َمْن ب َ َهِذِه الد  ْعَدَك، ُقْلُت َْلَا: ِإلَْيِك َعِنِّ
 تَ ْلَحَقِِن "   ِشيُت َأنْ َفذََكْرُت َذِلَك اْلي َْوَم َفخَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

احْلَاِفُظ، َوحمَُ   -  10121 أَبُو َعْبِد هللِا  ِإْسحَ َأْخرَباََن  ْبُن  ثَ نَا حُمَمَُّد  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  ثَ نَا  ْبُن ُموَسى، قَااَل:  اَق  مَُّد 
َها ْبُن  يَزِيُد  َأاَن  أَ الصَّغَاِن ،  ُعَمرَ انَ رُوَن،  بِْنُت  َحْفَصةُ  قَاَلْت  قَاَل:  َسْعٍد،  ْبِن  ُمْصَعِب  َعْن  َخاِلٍد،  َأيِب  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أَِمرِي     ِلُعَمَر 

َوَأَكْلَت طََعاًما   ِمْن ثَ ْوَبَك،  ثَ ْواًب ُهَو أَْلنَيُ  لَِبْسَت  َلْو  ِمْن طََعاِمَك، فَ َقْد َوسَّ اْلُمْؤِمِننَي:  َأْطَيُب  ِمَن مِ   َع هللاُ ُهَو  َوَأْكثَ َر  َن الّرِْزِق، 
ِة اْلَعْيِش "، اْْلرَْيِ؟ قَاَل: " ِإّنِ َسُأَخاِصُمِك ِإىَل نَ ْفِسِك، أََما َتْذكُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْلَقى ِمْن ِشدَّ رِيَن َما َكاَن ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َما الشَِّديِد لََعلِّي ا: " ِإّنِ َقْد قُ ْلُت َلَك: ِإّنِ َوهللِا لَِئِن اْسَتطَْعُت أَلًَشارِْكُهَما ِِبِْثِل َعْيِشهِ ْلََ فَ َقاَل    َما زَاَل يَُكّرِرَُها َحّتَّ أَْبَكاَهافَ 
 ." الرَِّضي   َعْيَشُهَما   أُْدِرُك 

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

ُئ، أاََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، ثَ نَا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثَ نَا رِ  اْلُمقْ اَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمَّدٍ َأْخربََ   -  10123
َبَة، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبدي ، َحدََّثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب  عُ  ِن َسْعِد ْبِن بْ   ُمْصَعبِ   َخاِلٍد، َحدََّثِِن َأِخي نُ ْعَماُن، َعنْ ْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ

َا قَاَلْت أِلَبِيَها: " اَي أَمِ  رَي اْلُمْؤِمِننَي، َما َعَلْيَك َلْو لَِبْسَت أَْلنَيَ ِمْن ثَ ْوبَ ْيَك َهَذْيِن، َوَأَكْلَت  َأيِب َوقَّاٍص، َعْن َحْفَصَة بِْنِت ُعَمَر، أَنَّ
مِ  عَ َأْطَيَب  فَ َتَح هللاُ  َوَقْد  َهَذا،  طََعاِمَك  َوجَ ْن  َأَما  لَّ زَّ  نَ ْفِسِك،  ِإىَل  ُأَخاِصُمِك  قَاَل:  الّرِْزَق.  َعَلْيَك  َوَأْوَسَع  اأْلَْرَض،  َعَلْيَك   
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اْلَعْيِش َوَجَعَل  تَ ْعلَ  ِة  ِمْن ِشدَّ يَ ْلَقى  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ َما َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ النَّ ِمنَي  َأْشيَاَء، ِمَّا َكاَن  َعَلْيِه لَّ ِب  صَ يُذَكُِّرَها   ُ ى اَّللَّ
اِحبَاِن َفَسَلَكا طَرِيًقا َوِإّنِ ِإْن َسَلَكُت َغرْيَ طَرِيِقِهَما ُسِلَك يِب َغرْيَ  َوَسلََّم يَ ْلَقى َحّتَّ أَْبَكاَها قَاَل: َقْد قُ ْلُت َلِك: ِإّنِ َكاَن يل صَ 

 َعَلْيِه يَ ْعِِن َبَصاِحب َْيِه النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ   -ا الشَِّديُد لَِعلِّي أُْدِرُك َعْيَشُهَما الرَِّضي   مَ َعْيِشهِ   ِإّنِ َوهللِا أَلُْشرُِكُهَما يف ِمْثلِ طَرِيِقِهَم، وَ 
 "  -َوَسلََّم، َوَأاَب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 . ف لم أعرفهإسناده فيه شيخ المؤل# قال المحقق: إسناده 
 

ُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل اْلَمكِّي ، َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيِه، ثَ نَا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَُّد بْ   حُمَمَّدٍ   َوَأْخرَباََن أَبُو -  10132
،  ، ثَ نَا ُعَمُر، ثَ نَا َعِلي  ْبُن َأيِب ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا الشَّاِفِعي   ْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل:  عَ َعِليٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأْخَوَف َما َأََتَوَُّف َعَلى أُمَّيِت اْْلََوى، َوطُوُل اأْلََمِل،    قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ، فََأمَّا اْْلََوى فَ َيُصد  َعِن احْلَقِّ اَّللَّ
اآْلِخرَ   اَوَأمَّ  َوَهِذِه  َذاِهَبٌة،  ُمْرحتََِلٌة  الد نْ يَا  َوَهِذِه  اآْلِخَرَة،  فَ يُ ْنِسي  اأْلََمِل  فَِإِن طُوُل  بَ ُنوَن،  ُهَما  ِمن ْ َواِحَدٍة  َوِلُكلِّ  قَاِدَمٌة،  ُمْرحتََِلٌة  ةُ 

َعُلوا، فَإِ   اْسَتطَْعُتْم َأْن اَل َتُكونُوا ي َْوَم يف َداِر اْلَعَمِل َواَل ِحَساَب، َوأَنْ تُْم َغًدا يف َداِر احلَِْساِب َواَل َعَمَل  نَُّكُم الْ ِمْن َبِِن الد نْ يَا فَاف ْ
نْ يَا و َواَل َتكُ طَْعُتْم َأْن َتُكونُوا ِمَن اآْلِخَرِة ْفُظ اإْلِْسنَاَدْيِن َسَواٌء، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل يف رَِوايَِة َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد: " فَِإِن اْستَ لَ  ". " نُوا ِمَن الد 

 ." َعُلوا   فَاف ْ
 

أَ   -  10133 َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   يَ عْ َوَأْخرَباََن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  ثَ نَا  يْ ُنوِري ،  الدَّ َجْعَفٍر  أَبُو  ثَ نَا  الصَّفَّاُر،  ْبُن ُعب َْيٍد  َأمْحَُد  ِِن اَن 
، ثَ نَا َعِلي  ْبُن أَ  ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن َتُكونُوا ِمْن  اللَهِب ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، ِمث َْلُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " فَ يِب َعِليٍّ اأْلَُوْيِسيَّ

َعُلوا   نْ يَا فَاف ْ  َقِويِّ " ْيَس اِبلْ ". " انْ َفَرَد ِبِه َهَذا اللَهِب  َولَ َبِِن اآْلِخَرِة َواَل َتُكونُوا ِمْن َبِِن الد 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ا ِإبْ َراِهيُم الصَّْيَداَلِن ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَ  َقطَّاُن، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ََثِبتٍ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل الْ  - 10134
، َعِن احْلَاِرِث، َعْن عَ   اُر، ثَ نَاْبُن زََكرايَّ اْلب َزَّ  ِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل َرُسوُل  ُفَدْيُك ْبُن ُسَلْيَماَن، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُسوقََة، َعِن الشَّْعِبِّ

ا  ِإىَل  اْشتَاَق  َمِن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ وَ هللِا َصلَّى  اْْلرَْيَاِت،  ِإىَل  َسارََع  َأْشفَ جْلَنَِّة  تَ َرقََّب  َمْن  َوَمْن  َعِن الشََّهَواِت،  َْلَا  النَّاِر  ِمَن  َق 
اُت،   أَْيًضا ُعب َْيُد هللِا اْلَوصَّااْلَمْوَت َهاَنْت َعَلْيِه اللَّذَّ يف ، َعِن اْبِن ُسوَقَة،  َوَمْن تَ َزهََّد يف الد نْ يَا َهاَنْت َعَلْيِه اْلُمِصيبَاُت ". َرَواهُ 

احْلَارِ  عَ َعِن  َعْن  ، ِث،   ِليٍّ
 

ْبنُ   -  10135 أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  يُوُسَف  َأْخرَباََنهُ  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  اأْلَْصب ََهاِن ،  ِإبْ َراِهيَم  اْْلَِليِل ْبِن   
 هللِا اْلَوصَّايف ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َفذََكَرهُ  ا ُعب َْيدُ اِسُم ْبُن احْلََكِم اْلُعَرِن ، ثَ نَ اْلَقْزوِيِِن ، ثَ نَا اْلقَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ا َعِلي   ِب ، ثَ نَ  ْبُن ُعَمَر الضَّبِّ ، ثَ نَا احْلَجَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا ُعْثَمانُ   -  10136
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ْبُن َأيِب َعِليٍّ اْْلَاِِشِي ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ   ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

بَاُق، فَاأَنْ ُتُم اْلي َْوَم يف  ْم تَ ْقَتِسُموَن  جْلَنَُّة، َواْلغَايَُة: النَّاُر اِبْلَعْفِو تَ ْنُجوَن َواِبلرَّمَحَِة َتْدُخُلوَن َوأبَِْعَماِلكُ السَّْبُق:   اْلِمْضَماِر، َوَغًدا السِّ
  ." 

 " تَ َفرََّد ِبِه َعِلي  ْبُن َأيِب َعِليٍّ َوَقْد ِقيَل َعْنهُ َكَما ". 
   : إسناده ضعيف.# قال المحقق 

، ثَ نَا أَبُو ُمْصعَ لْ و َسْعٍد ا َأْخرَباََن أَبُ   -  10137 ، َأاَن اْلَقاِسُم ْبُن َمْهِديٍّ َثِِن َعِلي  ْبُن َأيِب َمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ٍب، َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَنْ ُتُم اْلي َْوَم يف اْلِمْضَماِر   ى اَّللَُّ اِبًرا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعِليٍّ اللَهِب ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، أَنَّهُ َسََِع جَ 

بَاِق " َفذََكَر ِمث َْلهُ   َوَغًدا يف السِّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ْبنُ   -  10154 َثِِن حُمَمَُّد  نْ يَا، َحدَّ الد  َأيِب  اْبُن  َوثَ نَا  ْبُن حمَُ قَاَل:  احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  اْلَعبَّاِس،  ث َ   َأيِب  مٍَّد،  النَِّصيِب ، َعْن  أَبُو ُسَلْيَماَن  نَا 
نْ يَا َداُر َمْن اَل َداَر َلُه، َوَماُل َمنْ ِإْسَحاَق، َعْن زُْرَعَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الد   اَل َماَل  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 لَهُ "  اَل َعْقلَ َلُه، َوَْلَا َيَْمُع َمْن 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أاََن أَبُو سَ   -  10161 ، ثَ نَا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِ   ِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ يِه، أَبُو َداُوَد، ثَ نَا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ
ْبِن السَّاِئِب، َعنْ  اأْلَْعَلى{ ]األعلى:  َعْرَفَجةَ   َعْن َعطَاِء  اْسَم رَبَِّك  َمْسُعوٍد }َسبِِّح  اْبَن  اْست َْقرَْأُت  بَ لَ 1، قَاَل:  َغ }َبْل [ فَ َلمَّا 

الد نْ يَا{ ]األعلى:   احْلَيَاَة  َأْصَحابِِه،16تُ ْؤثُِروَن  َعَلى  َوأَق َْبَل  اْلِقَراَءةَ  تَ َرَك  نْ يَ   [  الد  احْلَيَاَة  " آثَ ْراَن  افَ َقاَل:  َعَلى  اَنَر آْل ا  اَل  ِخَرِة، 
نْ يَا رَأَيْ نَا ُسْقيَاَها، َوزِين َت ََها وطََعاَمَها َوَشَراهَبَا، فَ ُزِوَيْت َعنَّا   اآْلِخَرُة، فََأْخرَتاَْن اْلَعاِجَل َعَلى اآْلِجِل "، َوقَاَل: " بَْل تُ ْؤثُِروَن احْلَيَاَة الد 

 ْليَاِء " ابِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

، اَن َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، اَن َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، اَن رَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة، اَن أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َخَِريََوْيهِ خْ أَ   -  10174
َثِِن حُمَمَّ  ْرَداِء ِإىَل َسْلَماَن: أَمَّا بَ ْعُد، اَي  بْ حُمَمَِّد  ُد ْبُن ِمْقَداٍم الصَّغَاِن ، َعْن  ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ ِن َواِسٍع، قَاَل: َكَتَب أَبُو الدَّ

اْغَتِنْم صِ  النَّا َأِخي  ِمَن  َأَحٌد  َيْسَتِطيُع  اَل  َما  اْلَباَلِء  ِمَن  ِبَك  يَ ْنِزَل  َأْن  قَ ْبِل  ِمْن  َوفَ َراَغَك  َدْعَوةَ حََّتَك  اْغَتِنْم  َأِخي  اَي  رُدَُّه،   ِس 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى انِ اْلُمْؤمِ  َتَك، فَِإّنِ َسَِ ت ََلى، َواَي َأِخي لَِيُكِن اْلَمْسِجُد بَ ي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اْلَمْسِجُد بَ ْيُت ُكلِّ   اْلُمب ْ َّللَّ

ِلَمْن َكاَنتِ  َوَقْد َضِمَن هللاُ  بُ ُيوََتُْم اِبلرَّْوِح وَ َتِقيٍّ ".  اْلَمَساِجُد  َأْدِن   الرَّاَحةِ   َأِخي  َواَي   . ِإىَل ِرْضَواِن الرَّبِّ َراِط  َواجْلَواِز َعَلى الصِّ
َوامْ  ِمْنَك،  َوُتْدِركُ اْلَيِتيَم  قَ ْلَبَك،   ُ يُ َلنيِّ َذِلَك  فَِإنَّ  طََعاِمَك،  ِمْن  َوَأْطِعْمهُ  ِبِه،  َواْلُطْف  ِبرَْأِسِه،  َأْن  َسْح  َك  ِإايَّ َأِخي  َواَي  َحاَجَتَك،   

ُ َعَلْيِه َوسَ نَ َمَع مِ جتَْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ نْ يَا َما اَل يُ َؤدَّى ُشْكُرُه، فَِإّنِ َسَِ لََّم يَ ُقوُل: " يُ ْؤَتى ِبَصاِحِب اْلَماِل الَِّذي َأطَاَع   الد 
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َراُط، فَ َقاَل لَهُ هللاَ ِفيِه َوَمالُهُ َبنْيَ َيَدْيِه ُكلَّمَ  اْمِض، فَ َقْد َأدَّْيَت َحقَّ هللِا يفَّ، ُثَّ ُيَاءُ ِبَصاِحِب اْلَماِل الَِّذي مَلْ     َمالُُه:ا َتَكفَّأَ بِِه الصِّ
َراُط قَاَل َلهُ َمالُُه: َويْ َلَك، َأاَل    ِفيِه َوَمالُهُ َبنْيَ يُِطِع هللاَ  َك َحّتَّ يَْدُعَو لِ َزاُل َكذَ  َأدَّْيَت َحقَّ هللِا يفَّ، َفَما ي َ َكِتَفْيِه، ُكلََّما َتَكفَّأَ ِبِه الصِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اْلَعْبُد ِمَن هللِا اِبْلَوْيِل َوالث  ُبوِر. َواَي َأِخي، ِإّنِ أُنِْبْئُت أَنََّك ابْ ت َْعَت َخادِ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ًما، َوِإّنِ َسَِ
فَِإَذا خُ وَ  َُيَْدْم  مَلْ  َما  ِمْنهُ  َوَقعَ ُهَو  وَُكْنتُ   ِدَم  َخاِدًما  َْلَا  َأْشرَتَِي  َأْن  َسأَلَْتِِن  ْرَداِء  الدَّ أُمَّ  َوِإنَّ  َوِإّنِ َعَلْيِه احلَِْساُب،  ُموِسًرا  ِبَذِلَك   

نَا، َوِإانَّ ِعْشنَاِخْفُت احلَِْساَب "، َواَي َأِخي ِإنَّ يل َوَلَك َأْن نَ تَِّقي هللاَ َغًدا وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدْهًرا بِ بَ ْعَد نَ   اَل ِحَساَب َعَلي ْ يِّنَا َصلَّى اَّللَّ
َوال َأْحَدثْ نَا  ِِبَا  َأْعَلُم  َوهللاُ  " طَوِياًل،   سَّاَلُم 

 # قال المحقق: إسناده منقطع.
 

الد نْ يَا، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن ُقَداَمَة، اَن حُمَمَُّد   ْبُن َأيِب   ْبِد هللِا الصَّفَّاُر، اَن أَبُو َبْكرِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو عَ   -  10191
ْنَساُن لِي َ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َأيِب وَِكي ْفُجَر َأَماَمُه{ ]القيامة: ٍع، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، }بَْل يُرِيُد اإْلِ

ُر الت َّْوبََة " ايُ َقدُِّم [ قَاَل: " 5 ْنَب، َويُ َؤخِّ  لذَّ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

َعُلوَشا اأْلَْسَد، َأاَبِدي  هِبَا،  َفَواِرِس احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَفَواِرَس، بِب َْغَداَد، َوأَبُو َأمْحََد احْلَُسنْيُ ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو الْ   -  10211
، اَن أَبُو َعِليٍّ ِبْشُر ْبُن ُموَسى، اَن الْ   ااَل: َأانَ قَ  َوُة، َأْخرَبَِن ُشَرْحِبيلُ َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن اْلُقطَْيِعي  ْبُن َشرِيٍك،   ُمْقِرُئ، اَن َحي ْ

َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن احلُْ  َع  َع َعْبدَ أَنَّهُ َسَِ ِإنَّهُ َسَِ يَ ُقوُل:  بْ بُِليَّ،  َمَع نَ  هللِا  ِمث َْلْيِه  ِإيَلَّ ِمْن  اْلي َْوَم َأَحب   اْلَعاِص: " َْلرَْيٌ َأْعَمُلهُ  ْبِن   َعْمرِو 
َعَلْيِه َوسَ َرُسو   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أِلَانَّ ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ  ُ اآْلِخَرةُ َواَل َتُِم  ِل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلي َْوَم َقْد  نَا الد  لََّم َتُِم نَا  نْ يَا، َوأانَّ 

 َماَلْت بِنَا الد نْ يَا " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ِزي ،  ا وَب الرَّ ْبِن َمْسُعوٍد، اَن حُمَمَُّد ْبُن أَي    اَنهُ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َأيِب َخَلٍف اإْلِْسِفَرايِيِِن  هِبَا، اَن حُمَمَُّد ْبُن يَ ْزَدادَ َأْخربََ   -  10213
َعِن احْلََسِن ْبِن َأيِب احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب، قَاَل: قَاَل   حُمَمٍَّد اْْلَُذيل ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، اَن َحْفُص ْبُن ُعَمَر، اَن ُمَعاذُ ْبنُ 

َهَر  اْلَمْوِت َكالث َّْعَلِب َيطْلُُبهُ اأْلَْرُض ِبَدْيٍن َفَجَعَل َيْسَعى َحّتَّ ِإَذا ِعيَّ َوابْ ت َ نَ يَِفر  مِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمَثُل الَِّذي َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
ْت ُعنُ ُقهُ عَ  انْ َقطَ لَهُ ِخَصاٌص فَ َلْم يَ َزْل َكَذِلَك َحّتَّ َدَخَل ُحْجَرُه، فَ َقاَلْت َلهُ اأْلَْرُض ِعْنَد َسب ََلِتِه " َدْيِِن َدْيِِن اَي ثَ ْعَلُب، َفَخَرَج  

 َفَماَت "
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اَن ُموَسى   ُظ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، َأاَن ِبْشُر ْبُن ُموَسى، اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَافِ   -  10216
، قَاَل: َسَِْعتُ  ْعُت َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، ََيُْطُب ِِبِْصَر يَ ُقوُل: " َما أَبَ ْعُد َهْدِيُكْم ِمْن هَ  َأيِب، ي َ ْبُن َعِليٍّ ُ ُقوُل: َسَِ ْدِي نَبِيَُّكْم َصلَّى اَّللَّ

نْ يَا،   يَها " َوَأمَّا أَنْ ُتْم فََأْرَغُب النَّاِس فِ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأمَّا ُهَو َفَكاَن أَْزَهَد النَّاِس يف الد 
 ل المحقق: إسناده حسن.ا# ق
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 َعْمرٍو، قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، اَن اْلَعبَّاُس الد وِري ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب   - 10223
ُ َعَلْيِه  ي ُن الرَّبِ بَةُ ْبُن َسوَّاٍر، َحدََّثِِن قَ ْيُس بْ اَن َشبَا َوَسلََّم بُِقبٍَّة َقْد  ِع، َعْن َأيِب مَحَْزَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َمرَّ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

الَّ َمْسِجًدا " قَاَل: فَ ب ََلَغ َذِلَك يَاَمِة إِ اٍء َواَبٌل َعَلى َصاِحِبِه يَ ْوَم اْلقِ بُِنَيْت فَ َقاَل: " َمْن َبََن َهِذِه؟ " فَ َقالُوا: ُفاَلٌن، فَ َقاَل: " ُكل  بِنَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرآَها َمْهُدوَمًة فَُأْخرِبَ ِِبَا َصَنَع الرَُّجُل َلمَّا بَ َلَغهُ قَ وْ الرَُّجَل فَ َهَدَم اْلُقبََّة، َفَمرَّ هِبَا النَِّب  َصلَّ  ُ ى اَّللَّ ُل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 اَل: " رَِحَم هللاُ ُفاَلاًن ". " َهَكَذا َوَجْدتُهُ " قَ َسلََّم ف َ َعَلْيِه وَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ُس  يْ ِد، اَن ق َ يِب الد نْ يَا، اَن َعِلي  ْبُن اجْلَعْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، اَن أَبُو َبْكِر ْبُن أَ   َوَقدْ   -  10224
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكل  نَ َفَقٍة يُ ْنِفُقَها اْلُمْسِلُم يُ ْؤَجُر ِفيَها َعَلى ْبُن الرَّبِيِع، َأاَن أَبُو مَحَْزَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

بْ َراِهيَم: َأرَأَ   ِمِه ِإالَّ يَاِلِه َوَعَلى َصِديِقِه َوَعَلى هَبِينَ ْفِسِه َوَعَلى عِ  َتِغي ِبِه َوْجَه هللِا ". فَ ُقْلُت إِلِ ْيَت ِإْن  يف بِنَاٍء، ِإالَّ بِنَاَء َمْسِجٍد يَ ب ْ
 َكاَن بِنَاَء َكَفاٍف؟ قَاَل: " اَل َأْجَر، َواَل ِوْزَر " 

 ضعيف مرسل # قال المحقق: إسناده 
 

، اَن َجْعَفرُ يُ  ْبُن  َحدَّثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللاِ   -  10226 ْبُن حُمَمٍَّد    وُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، َأاَن أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن ِفَراٍس اْلَمكِّي 
، اَن َكِثرُي ْبُن ُعب َْيٍد، اَن بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعِن الضَّحَّاِك بْ  ٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ْبِن َمالِ   ِن مُحَْرَة، َعْن َمْيُموٍن، َعْن أََنسِ الس وِسي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َبََن بِنَاًء َأْكثَ َر ِمَّ   ا ََيْتَاُج ِإلَْيِه َكاَن َعَلْيِه َواَباًل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

ثَ نَا أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُ   -  10227  ْبُن َعِليِّ ْبِن الدِّيِلي  ِِبَكََّة، اَن حُمَمَّدُ    أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيمَ وُسَف، َأانَ َوَحدَّ
َعْبِد هللاِ  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ْبُن َواِضٍح، ح،  اْلُمَسيُِّب  اَن  الصَّائُِغ،  َعْبُد    يَزِيَد  حُمَمٍَّد  أَبُو  اَن  َسْهٍل   اْلَعزِيزِ احْلَاِفُظ،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن 

ُس، ِِبَكََّة، اَن حُمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد   ، اَن اْلُمَسيُِّب ْبُن َواِضٍح، َوَأْخرَباََن َعِفيُف ْبُن حُمَمٍَّد اْْلَِطيُب، أاََن أَبُو بَ الدَّابَّ ْكِر ْبُن  اْلَمكِّي 
َثِِن أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّيَّ ، اَن َعبْ َخْنٍب حُمَمَُّد ْبُن َأمْحَدَ  اُد، اَن اْلُمَسيُِّب ْبُن َواِضٍح، اَن  ُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيٍد، َحدَّ

ُ  ْبِن مَ ، َعْن َأيِب ُعب َْيَدَة، َعْن َعْبِد هللاِ يُوُسُف ْبُن َأْسبَاٍط، َعْن ُسْفيَاَن َعْن َسَلَمِة ْبِن ُكَهْيلٍ  ْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
يَا  ِن فَ ْوَق َما َيْكِفيِه ُكلَِّف َأْن ََيِْمَلهُ ِمْن َسْبِع َأَرِضنَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ".  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َبََن ِمَن اْلبُ ن ْ

: " َمْن َبََن بِنَاًء فَ وْ يف رَِوايَةِ   ِفيِه ُكلَِّف َأْن ََيِْمَلهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضنَي " َق َما َيكْ  اْلَمكِّيِّ
 جدا.  # قال المحقق: إسناده ضعيف

 

بُو َبْكِر  أَ اَرى، اَن  ، اَن أَبُو َبْكِر ْبُن َخْنٍب، بُِبخَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِفيُف ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َشِهيٍد اْْلَِطيُب اْلبُوَشْنِجي    -  10228
َثِِن ُعَمُر ْبُن ََيََْي   ْبِن اَنِفٍع الث ََّقِفي ، اَن َعْبُد احْلَِميِد ْبُن احْلََسِن اْلِْاَليل ، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد ْبِن ُعب َْيٍد اْلُقَرِشي ، َحدَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكل  َما أَنْ َفَق اْلَعْبُد ِمْن نَ َفَقٍة فَ َعَلىَعِن النَّ   َكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا،اْلُمنْ  هللِا َخَلُفَها َضاِمنًا   ِبِّ َصلَّى اَّللَّ
يَاٍن َأْو َمْعِصَيٍة ".    ِإالَّ نَ َفَقًة يف بُ ن ْ

 الصَّْلِت، َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدرِ َوَرَواهُ أَْيًضا ُسَوُر ْبُن 
 سناده ضعيف. إل المحقق: # قا

 

، انَ   -  10229 ،     احْلََسُن ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر، اَن َصاِلُح ْبُن َماِلٍك اْْلَُوارِْزِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكل  َمْعُروٍف َصَدقٌَة،   ِدِر، َعنْ  الصَّْلِت، اَن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنكَ اَن اْلِمْسَوُر ْبنُ    َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َها ُمْؤِمٌن فَ َعَلى هللِا  ٍة أَنْ َفقَ ِتَب لَهُ بِِه َصَدقٌَة، وَُكل  نَ َفقَ َوَما أَنْ َفَق اْلَمْرءُ َعَلى نَ ْفِسِه َوَأْهِلِه ُكِتَب َلهُ ِبِه َصَدقٌَة، َوَما َوَقى ِبِه ِعْرَضهُ كُ 
يَاٍن ". فَ ُقْل بِِه   نَا اِلْبِن اْلُمْنَكِدِر: اَي َأاَب َعْبِد هللِا، َما َأرَاَد ِِبَا َوَقى اْلَمْرءُ ِعْرَضهُ ُكِتَب َلهُ َخَلُفَها َضاِمٌن ِإالَّ نَ َفَقًة يف َمْعِصَيٍة َأْو بُ ن ْ

 ا اللَِّساِن اْلُمت ََّقى " ذَ اِعَر وَ َصَدَقٌة؟ قَاَل: " َما َأْعَطى الشَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 أَبُو ُمَعاوِيََة، َعْن  َعْمرٍو، اَن أَبُو ُكَرْيٍب، انَ   ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن اْلب َزَّاُر َأمْحَُد ْبنُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد    -  10232
ْعُت َرُسوَل هللِا صَ ْبِن قَ ْيسٍ ِإَْسَاِعيَل   نَاهُ َوُهَو يَ ْعَمُل َحاِئطًا َلهُ فَ َقاَل: َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ  ، َعْن َخبَّاٍب، قَاَل: أَتَ ي ْ لَّى اَّللَّ

َاِب ".  الرَُّجَل لَيُ ْؤَجُر يف نَ َفَقِتِه ُكلَِّها ِإالَّ َما   يف َهَذا الرت 
َمامُ  اإْلِ َأمْحَدُ قَاَل  اْلَقاِسمِ   :  َعِن  يَزِيَد،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  رُِوَي  َوَقْد   ." اإْلِْسنَاِد  هِبََذا  َغرِيٌب  رَفَ َعهُ  َخبَّاٍب،  "  َعْن  أَُماَمَة،  َأيِب  َعْن   ،

 َمْرفُوًعا، َوُهَو ِبَذِلَك اإْلِْسنَاِد َأْشَبهُ 
 ناده رجاله ثقات. # قال المحقق: إس

 

، اَن ِإْسَحاُق ْبنُ   بُو َسْعدٍ َأْخرَباََن أَ   -  10233 ، ِإبْ َراِهيَم اْلُمْقِرُئ، بِ   اْلَمالِيِِن ، أاََن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َغزََّة، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأيِب السَِّريِّ
ريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َوِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن،  ِد ْبِن سِ َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّاَن، َعْن حُمَمَّ   اَن بَِقيَُّة، َحدََّثِِن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن،

".  -يَ ْعِِن: اْلِبنَاَء   -نِي   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َجََع اْلَماَل ِمْن َغرْيِ َحقِِّه َسلَّطَهُ هللاُ َعَلى اْلَماِء َوالطِّ قَااَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 
 ِد الرَّمْحَِن الت ْسرَتِي  ِمْن ُشُيوِخ بَِقيََّة اْلَمْجُهوِلنَي " بْ ُد ْبُن عَ " حُمَمَّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َبْكرِ   -  10234 أَبُو  اَن  الصَّفَّاُر،  َعْبِد هللِا  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  قَاَل: ُحدِّْثتُ َأْخرَباََن  الد نْ يَا،  َأيِب  ْبُن  َسعِ   َعْن  ْبِن   يِد 
، اَن َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َأيِب اْلُمَساوِِر، َعْن َخاِلٍد اأْلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطيِّ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْحَوِل، َعْن َعِليٍّ

 لطِّنِي " اْلَماِء وَ ْك لِْلَعْبِد يف َماِلِه َجَعَلهُ يف ا " ِإَذا مَلْ يُ بَارَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب الد نْ يَ   -  10235 اَن َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن َخاِلِد ْبِن    ا، اَن َعْبُد اْلُمت ََعاِل ْبُن طَاِلٍب اْلَقْنطَِري ،قَاَل: َوَحدَّ
ُ َعَليْ   ْن ََيََْي ْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُشَرْيٍح، عَ محَُ  ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا  ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َبِشرٍي اأْلَْنَصاِريِّ

َوا  اْلَماِء  َأِو  يَاِن  اْلبُ ن ْ يف  َماَلهُ  أَنْ َفَق  َهَوااًن  ِبَعْبٍد  ". َأرَاَد   لطِّنِي 
 

اَن اْبُن َوْهٍب، َفذََكَرهُ    َد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن أَبُو َحِكيٍم اأْلَْنَصاِري ، اَن َحْرَمَلُة،ْبُن َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي     -  10236
يَاِن مَلْ َيُشكَّ   ِبِِْسنَاِدِه َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل يف اْلبُ ن ْ

 ق: إسناده ضعيف. # قال المحق
 

، َوأَبُو ا  بُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَ   -  10237 ْلَقاِسِم َعِلي  ْبُن احْلََسِن هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسَف الس وِسي 
بْ  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  اَن  يُوُنَس  ْبِن َعِليٍّ الطَّْهَماِن ، قَالُوا:  ْبُن  َأمْحَُد  اَن  يَ ْعُقوَب،  اْلمُ ُن  ْبُن  سَ ْبِن  ُمَعاِويَةُ  اَن  أَبْصب ََهاَن،  يِِّب الضَّبِّ  

، َعْن َحسَّاِن بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ات َُّقوا احلَْ ََيََْي، اَن اأْلَْوزَاِعي  يَاِن، فَِإنَّهُ ِن َعِطيََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ رَاَم يف اْلبُ ن ْ
 اِب " رَ اُس اْلَْ َأسَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

فُوَرٍك، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، اَن يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، اَن أَبُو َداُوَد، اَن مَحَّاُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن ْبِن    -  10242
ُ َعَلْيِه َوسَ يِب ، َعْن أَ َسَلَمَة، َعْن ُشَعْيِب ْبِن احْلَْبَحابِ  لََّم: " أَْلِقَها "، قَاَل:   اْلَعالَِيِة، قَاَل: َبََن اْلَعبَّاُس ُغْرَفًة، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 أُْنِفُق ِمْثَل ََثَِنَها يف َسِبيِل هللِا. قَاَل: " أَْلِقَها " َثاَلَثً 
 قال المحقق: إسناده صحيح. # 

 

، اَن ُمَؤمٌَّل، اَن مَحَّاُد ْبُن  و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، اَن مُحَْيُد ْبُن َعيَّا اَن أَبُ َأْخربََ   -  10245 ٍش الرَّْمِلي 
َأِو اْبِن رَاِفٍع، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا    رَاِفٍع،َحَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َسَلَمَة، اَن ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَْل

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  بَاٍب آَخَر يَ ُقوُل: اللُهمَّ  َم: " َمَلٌك بِبَاٍب ِمْن أَبْ َواِب السََّماِء يَ ُقوُل: َمْن يُ ْقِرِض اْلي َْوَم يَِْد َغًدا، َوَمَلٌك بِ َصلَّى اَّللَّ
ىَل رَبُِّكْم، فَِإنَّ َما َقلَّ وََكَفى َخرْيٌ ِمَّا َكثُ َر ًفا، َوَأْعِط ُِمِْسًكا تَ َلًفا، َوَمَلٌك بِبَاٍب آَخَر يَ ُقوُل: اَي أَي  َها النَّاُس َهُلم وا إِ لَ ْنِفًقا خَ َأْعِط مُ 

َاِب، َواب ْ َوَأْْلَى، َوَمَلٌك بِبَاٍب آَخَر يَ ُقوُل:   َراِب " خَ ُنوا لِْلاَي َبِِن آَدَم ِلُدوا لِلرت 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، أَ   -  10246 اَن   اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن قُ َرْيٍش، َأاَن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، اَن َعْمُرو ْبُن زُرَارََة،َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي 
رْيِ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى ْيَدَة، اَن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة، اَن حُمَمَُّد ْبُن ََثِبٍت، َعْن َأيِب َحِكيٍم، َمْوىَل الز بَ ب َ ى ْبِن عُ َبكَّاٌر الزَّْيِدي ، َصاِحُب ُموسَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َصبَاٍح ُيْصِبُحهُ اْلِعبَاُد ِإالَّ  َاِب، َواْجَُعوا لِْلَفنَاِء، َوابْ ُنوا لِْلَخَراِب  ِلُدوا لِ َوَصارٌِخ َيْصرُُخ: اَي أَي  َها النَّاسُ اَّللَّ لرت 
 " 

 # قال المحقق: إسناده واه جدا. 
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يَصةُ ، اَن قَبِ اِس اأْلََصم ، اَن َعبَّاٌس الد وِري  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّ  -  10247
ُ َسِعيُد ْبُن َجَْهاَن، َعْن َسِفيَنَة َأيِب عَ   ْبُن ُعْقَبَة، اَن مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، انَ  ْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َبِغي ِلَرُجٍل َأْن َيْدُخَل بَ ي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   قًا "تًا ُمَزوَّ اَل يَ ن ْ
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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 هُوَ بَابٌ فِي الْغَيْرَةِ وَالْمِذَاءِ الثَّانِي وَالس بْعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَ 
 

فَّاُر، أاََن َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، اَن َعْبُد الرَّزَّاِق،  الصَّ   مَّدٍ  ُبْشَراَن، أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبنِ   - 10308
أَ  ْبِن  زَْيِد  َعْن  َمْعَمٌر،  اإْلِميَاِن، وَ َأاَن  ِمَن  اْلَغرْيََة  ِإنَّ   " َعَلْيِه َوَسلََّم:   ُ اَّللَّ النَِّب  َصلَّى  قَاَل  قَاَل:  َواْلِمَذاءُ ْسَلَم  النَِّفاِق،  ِمَن    اْلِمَذاءُ 

 ُث ". " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل " ي و الدَّ 
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

، َعِن النَِّبِّ  َوَقْد رُوِّينَاُه، َعْن َأيِب َمْرُحومٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َصلَّى اَّللَّ
 ةُ ِمَن اإْلِميَاِن " َغريَْ " الْ  قَاَل:

   (3949ضعفه األلباني في ضعيف الجامع )# 
 

أَبُو طَاِهٍر    -  10310 ُمَعاوِيَةَ َأْخرَباََن  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  احْلََسِن َعِلي   أَبُو  ْبِن َوارََة، الن َّْيَسابُوِري ، اَن حُمَمَّ   اْلَفِقيُه، َأاَن  ُمْسِلِم  ْبُن  ُد 
ثَ  ِن احْلَاِرِث، َعْن َسِعيٍد يَ ْعِِن اْبَن َأيِب  ُد ْبُن ُموَسى ْبِن َأْعنَيَ قَاَل: َوَجْدُت يف ِكتَاِب َأيِب ُموَسى ْبِن َأْعنَيَ، َعْن َعْمرِو بْ مَّ ِِن حمَُ َحدَّ

 َعمَّاِر ْبِن اَيِسٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعمَّاِر ْبِن ْبنِ   مَّدِ و ْبِن َحارِثََة، َعْن ُعْرَوَة ْبِن حمَُ ِهاَلٍل، َعْن أَُميََّة يَ ْعِِن اْبَن ِهْنٍد، َعْن َعْمرِ 
ي وُث ِمَن الّرِجَ   اَيِسٍر، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى أََبًدا: الدَّ َثاَلثٌَة اَل يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ُ ِمَن النَِّساِء،  اَّللَّ اِل، َوالرَُّجَلةُ 

ي   اْلَْ ْدِمنُ َومُ  الدَّ َفَما  اْْلَْمِر فَ َقْد َعَرف ْنَاُه،  ُمْدِمُن  أَمَّا  وُث ِمَن الّرَِجاِل؟، قَاَل: " الَِّذي اَل يُ بَايل َمْن ْمِر ". فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا 
 َجاِل " لرِّ هُ ابِ َن النَِّساِء؟، قَاَل: " الَّيِت َتَشبَّ َدَخَل َعَلى َأْهِلِه ". قُ ْلنَا: فَالرَُّجَلةُ مِ 
 # قال المحقق: إسناده فيه مستور. 

 

، َعْن َعْبدِ   -  م10310 َبَة قَاَل: َأْخرَبَِن اْبُن َأيِب   قَ َرْأُت يف ََترِيِخ اْلُبَخاِريِّ فَُدْيٍك، َحدََّثِِن ُموَسى ْبُن يَ ْعُقوَب،   الرَّمْحَِن ْبِن َشي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ َمالِ َعْن    َأيِب َرزِيٍن اْلبَاِهِليِّ َأْخرَبَُه،  َعنْ  َع َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ : " ِإنَّ هللاَ اَل يَ ْقَبُل ِمَن ِك ْبِن َُيَاِمَر، َأْخرَبَهُ أَنَّهُ َسَِ

 يُْدِخُل َعَلى َأْهِلِه الّرَِجاَل " ِذي " الَّ ا الص ُقوُر اَي رَُسوَل هللِا؟، قَاَل:  الص ُقوِر يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َصْرفًا َواَل َعْداًل ". فَ ُقْلنَا: َومَ 
 لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.رواه البزار، والطبراني، وفيه أبو رزين الباهلي، و : الهيثمي# قال 
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 لْإِعْرَاضِ عَنِ اللَّغْوِ الثَّالِثُ وَالس بْعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُوَ بَابٌ فِي ا 
 

احْلَاِفظُ أَ   رَبانَ َأخْ   -  10314 َعِليٍّ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  أَبُو  َأاَن  التَّارِيِخ،  يف  احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  حُمَمٍَّد بُو  ْبُن  َأمْحَُد  َعْمرٍو  أَبُو  اَن   ،
َثِِن أَبُو َِهَّاٍم حُمَمَّدُ اجْلَُرِشي ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارٍَه الرَّازِ  يٍب، اَن َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلُعَمرِي ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َمُِ  ْبُن  ي ، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِمْن ُحْسِن ِإسْ َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ،  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ يِه  اَلِم اْلَمْرِء تَ رُْكهُ َما اَل يَ ْعنِ َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ
، َوالصَِّحيُح: َعْن َماِلٍك، َواْلُعَمِريِّ َكَما كَ " هَ   َذا َرَواهُ أَبُو َِهَّاٍم، َعِن اْلُعَمِريِّ

 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا
 

وَب، اَن أَبُو َداُوَد، َعْن ُسْفيَاَن، ي  ْبُن أَ  ْوَذٍب اْلَواِسِطي  هِبَا، اَن ُشَعْيبُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبرِي ، أاََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن شَ  - 10330
َبِغي لِْلُمْؤِمِن َأْن يُِذلَّ نَ ْفَسهُ ". قَالُوا: كَ   َأظُن هُ َعْن يُوُنَس، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرُسولُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ن ْ ْيَف  هللِا َصلَّى اَّللَّ

أَْيًضا َمْعَمٌر، َعِن احلَْ ْلرَُّض لِ يُِذل  نَ ْفَسُه؟، قَاَل: " يَ ت َعَ  َسِن، َوقَ تَاَدَة، َعِن َباَلِء ِلَما اَل يَ ُقوُم لَهُ ". " َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل " َورََواهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل.    النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَليْ   ِن،احْلَسَ َلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعِن  َوَرَواهُ مَحَّاُد ْبُن سَ  ِه  َعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ُحَذيْ َفَة، َمْرفُوًعا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلَّمَ 

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
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  بَابٌ فِي الْجُودِ وَالس خَاءِ الر ابِعُ وَالس بْعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإمِيَانِ وَهُوَ 
 

جَنَْدَة، اَن َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، اَن َخاِلُد ْبُن    اَن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِوي ، اَن َأمْحَُد ْبنُ ربََ َأخْ   -  10332
 َوَجلَّ: }فََأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى، َوَصدََّق اِبحْلُْسََن{ َعزَّ لِِه  ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ وْ   َعْبِد هللِا، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعنْ 

ُرهُ  [ " اِبْْلََلِف ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ 6ْن َمالِِه َوات ََّقى رَبَّهُ ". }َوَصدََّق اِبحْلُْسََن{ ]الليل: [. قَاَل: " َأْعَطى مِ 5]الليل:  ". }َفَسنُ َيسِّ
[، قَاَل: " ِبََِل  8{ ]الليل:  : " لِْلَخرْيِ ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ ". }َوَأمَّا َمْن ِبََِل َواْست َْغََن وََكذََّب اِبحْلُْسََن الَ [ قَ 7: لِْلُيْسَرى{ ]الليل

ُرهُ لِْلُعْسَرى{ ]الليل: ِِبَاِلِه، َواْست َْغََن َعْن رَبِِّه، وََكذََّب اِبْْلََلِف ِمَن هللِا ". }فَ    ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ " شَّرِّ " لِل [:10َسنُ َيسِّ
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

َعْبِد هللاِ   -  10339 أَبُو  أَ َأْخرَباََن  اَن  قَااَل:  اإْلِْسِفرَايِيِن ،  السَّقَّا  َعِليٍّ  َأيِب  ْبُن  َعِلي   احْلََسِن  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  ْبُن   اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  بُو 
ثَ الرَّ   ، انَ يَ ْعُقوبَ  ِباَلٍل، َحدَّ ْبُن  َثِِن ُسَلْيَماُن  ْبُن َوْهٍب، َحدَّ اَن َعْبُد هللِا  ْبُن ُسَلْيَماَن،  َأيِب بِيُع  ، َعْن  اْلَمْقرُبِيِّ ثَ ْوٌر، َعْن َسِعيٍد  ِِن 

ُ َعَلْيهِ  ُكْم َواْلُفحْ ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُكْم َوالظ ْلَم، ِإنَّ َش، فَ  َوَسلََّم قَاَل: " ِإايَّ َش، َوِإايَّ  هللاَ اَل َيُِب  اْلَفاِحَش اْلُمت ََفحِّ
َلُكْم ِإىَل َأنْ   َمةٌ فَِإنَّهُ ِعْنَد هللِا ظُْل ُكْم َوالش حَّ َواْلُبْخَل، فَِإنَّهُ َدَعا َمْن قَ ب ْ  ِإىَل اُهمْ َوَدعَ يَ ْقطَُعوا َأْرَحاَمُهْم فَ َقطَُعوَها،    يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َوِإايَّ

 ُهْم َفَسَفُكوَها " َأْن َيْسَتِحل وا حَمَارَِمُهْم فَاْسَتَحل وَها، َوَدَعاُهْم ِإىَل َأْن َيْسِفُكوا ِدَماءَ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

اَن أَبُو َداُوَد، اَن ُشْعَبُة، َواْلَمْسُعوِدي ، َعْن  ٍب،  َحِبي  ُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، اَن يُوُنُس ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأاَن َعبْ   -  10340
ْعُت َعْبدُ  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن     هللِا ْبنُ َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، قَاَل: َسَِ اْلَعاِص قَاَل: قَاَل احْلَاِرِث َُيَدُِّث، َعْن َأيِب َكِثرٍي الز بَ ْيِديِّ

َصلَّ  هللِا  اَّللَُّ َرُسوُل  َوإِ   ى  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  ظُُلَماٌت  الظ ْلَم  فَِإنَّ  َوالظ ْلَم،  ُكْم  ِإايَّ  " َوَسلََّم:  َيُِب  َعَلْيِه  اَل  فَِإنَّ هللاَ  َواْلُفْحَش،  ُكْم  ايَّ
ُكْم َوالش حَّ، فَإِ  َلُكْم أَ اْلُفْحَش َواَل الت ََّفح َش، َوِإايَّ ْلَقِطيَعِة فَ َقطَُعوا، َوَأَمَرُهْم اِبْلُبْخِل فَ َبِخُلوا، َوَأَمَرُهْم  ْم ابِ َمَرهُ نَّهُ َأْهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ

 " اِبْلُفُجوِر فَ َفَجُروا  
 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 

 

اِسِطي ، اَن احْلََسُن ْبُن َجب ََلَة، اَن َسِعيُد اْلوَ   يَفةَ ُن َجْعَفِر ْبِن َمطٍَر، اَن أَبُو َحنِ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل اْلِمْهَراِن ، َأاَن حُمَمَُّد بْ   -  10342
ُ َعَلْيِه وَ ْبُن الصَّْلِت، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسفْ  َسلََّم يَاَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: ُأِصيَب رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ اَلتْ  فَ قَ يَ ْوَم ُأُحٍد، َفَجاَءْت أُمَّهُ  َم: " َوَما يُْدرِيِك؟ َلَعلَّهُ َكاَن  : اَي ُبَِنَّ لِيُ ْهِنَئَك الشََّهاَدُة. فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يَ َتَكلَُّم ِِبَا اَل يَ ْعِنيِه، َويَ ْبَخُل ِِبَا اَل يَ ْعنِيِه " 
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه. 
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هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهي ، اَن أَبُو ََيََْي  ْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، أاََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد أَ  - 10343
، انَ ْبُن َأيِب َمَسرََّة، اَن يُوُسُف ْبنُ  َنَما َأاَن ِعْنَد ُد   َعبْ  َكاِمٍل، اَن ُسَوْيٌد أَبُو َحاتٍِ هللِا ْبُن ُعب َْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: بَ ي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَءهُ رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َما اإْلِميَاُن؟، قَ َرُسوِل   اَل: " الصَّرْبُ َوالسََّماَحةُ " هللِا َصلَّى اَّللَّ
 سناده ال بأس به. ق: إالمحق # قال

 

ُد ْبُن َأمْحََد احلِْرِيي ، اَن أَبُو َأمْحََد حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، اَن احْلَُسنْيُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ  - 10344
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ ِهشَ   ، انَ ْلَولِيِد، اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن َأْدَهمَ ْبُن ا ْفَضُل اإْلِميَاِن  اُم ْبُن َحسَّاٍن، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 الصَّرْبُ َوالسََّماَحةُ " 
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

 

أَبُو احلَْ   -  10345 أَبُو طَاِهٍر حمَُ َأْخرَباََن  اَن  اْلَعَلِوي ،  بْ مَّدُ َسِن  ْبِن   يُوُنَس  ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أَبُو  اَن  اْلُمَحمََّد آاَبِدي ،  احْلََسِن  ُن 
، اَن َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكاَليِب ، َحدََّثِِن َعْبُد هللِا ْبُن اْلَوازِِع، َعْن ِهَشاِم ْبنِ ُموَسى اْلُقرَ  ْمرٍو  عَ  ْبنِ ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللاِ  ِشي 

وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُخُلَقاِن َيُِب  ُهَما هللاُ   ُ اللََّذاِن َيُِب  ُهَما هللاُ: فَالسََّخاءُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ يُ ْبِغُضُهَما هللاُ، فََأمَّا  ُخُلَقاِن 
 ِس " ِق َواْلُبْخُل، فَِإَذا َأرَاَد هللاُ ِبَعْبٍد َخرْيًا اْست َْعَمَلهُ َعَلى َقَضاِء َحَواِئِج النَّا لُ وءُ اْلُْ ا اللََّذاِن يُ ْبِغُضُهَما هللاُ: َفسُ َوالسََّماَحُة، َوَأمَّ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

َد اْلَعْوِدي ، اَن َكِثرٌي، اَن َعْبُد اْلَواِحِد، َأمحَْ   ْبنُ  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، اَن حُمَمَّدُ   َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَدُ  -  10346
ُ َعَلْيِه وَ اَن احْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة، َعْن ُسَلْيمَ  َسلََّم: " ِإنَّ هللاَ اَن ْبِن ُسَحْيٍم، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُعب َْيِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

لَّ ِإْكَراُم َثاَلثٍَة: اإْلَِماُم اْلُمْقِسُط، َوُذو  َوَيُِب  َمَعايلَ اأْلَْخاَلِق، َوَيْكَرهُ َشَفافَ َها، َوِمْن ِإْعظَاِم ِإْجاَلِل هللِا َعزَّ َوجَ َد، اجْلُو َجَواٌد َيُِب  
َبِة يف اإْلِْساَلِم، َوَحاِمُل اْلُقْرآِن   يف َهَذا اإْلِْسنَاِد اْنِقطَاٌع َبنْيَ ُسَلْيَماَن ْبِن ُسَحْيٍم، َوطَْلَحةَ  " "  ِفيِه  َغرْيُ اجْلَايف َعْنهُ َواَل اْلغَايل  الشَّي ْ

 " 
 مرسل ضعيف ه # قال المحقق: إسناد

 

، اَن حُمَمَُّد ْبُن َكِثرٍي، انَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن َعِلي  ْبُن مَحَْشاَذ، اَن أَبُو الْ  - 10347 ، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّاٍد،  يَانُ  ُسفْ ُمَثَنَّ
هللِا   َعْبِد  ِإىَل  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:  ِهاَلٍل  ْبِن  اأْلَْسَوِد  ُهُم  َعِن  فَأُولَِئَك  نَ ْفِسِه  يُوَق ُشحَّ  اآْليَِة: }َوَمْن  َهِذِه  َعْن  َفَسأََلهُ  َمْسُعوٍد  ْبِن 

ََيُْرَج ِمْن يَِدي َشْيٌء، َوَقْد َخِشيُت َأْن َيُكوَن َأَصابَ ْتِِن َهِذِه اآْليَُة، فَ َقاَل    َأنْ ْرُت  [، َوِإّنِ اْمُرٌؤ َما َقدَ 9َن{ ]احلشر:  اْلُمْفِلُحو 
َك َأْو  َغريِْ   َمالِ   َكَما قُ ْلَت، َذاَك َأْن تَ ْعَمَد ِإىَل    هللِا: " ذََكْرُت اْلُبْخَل، َوبِْئَس الشَّْيءُ اْلُبْخُل، َوَأمَّا ِذْكُر هللِا يف اْلُقْرآِن فَ َلْيسَ َعْبدُ 

 َماِل َأِخيَك فَ تَْأُكَلهُ " 
 # قال المحقق: إسناده رجاله موثقون. 
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َب، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َأاَن  و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقو َأْخرَباََن أَبُ   -  10348
ُع ْبُن َجارِيََة اأْلَْنصَ َمانُ ُسَليْ  ِه، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل هللِا  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدَِّمْشِقي ، اَن اْبُن َعيَّاٍش، اَن َُمَمِّ اِري ، َعْن َعمِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   َوقَ َرى الضَّْيَف، َوَأْعَطى يف النَّائَِبِة " َة،  زََّكا: " بَِريٌء ِمَن الش حِّ َمْن َأدَّى الَصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

ثَ نَا  -  10349  ي  ِم َعلِ ًة َعَلْيِه، قَااَل: اَن أَبُو اْلَقاسِ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي  ِإْماَلًء، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليٍّ ِقَراءَ   َحدَّ
ي ، انَ  ْنِدي ، اَن اأْلَْعَمُش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَحَّاٍد    ْبُن اْلُمَؤمَِّل، اَن حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس اْلُكَدميِْ السِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َهُب السََّخاءُ َعَلى هللِا، السَِّخي  َقرِيٌب ِمَن هللِا، فَِإَذا لََقَيهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َيذْ   " اَل   هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َخَذ بَِيِدِه فَأَقَاَلهُ َعث َْرَتهُ ".  أَ 

اأْلَ  َعِن  آَخَر،  َوْجٍه  ِمْن  رُِوَي  َوَقْد  ِإْسنَاٌد َضِعيٌف.  اْبنِ َهَذا  َعِن  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  َعْن   ودٍ َمْسعُ   ْعَمِش،  التََّجايف  ُمْرَساًل يف  َمْرفُوًعا 
، ذََكْراَنهُ بَ ْعَد َهَذا   َذْنِب السَِّخيِّ

 إسناده ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللاِ  -  10350 اَن ُموَسى ْبُن َهارُوَن، اَن  َن،  ْفيَا ْبِن قُ َرْيٍش، أاََن احْلََسُن ْبُن سُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأوَُّل َصاَلِح َهِذِه اْلُمَعاىَف، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَ  بِيِه، َعْن َجدِِّه: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 ِدَها اِبْلُبْخِل َواأْلََمِل " َساُل فَ مَِّة اِبْلَيِقنِي َوالز ْهِد، َوَأوَّ اأْلُ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ا  -  10351 هللِا  َعْبِد  أَبُو  التَّمَّارُ َأْخرَباََن  َعِليٍّ  ْبِن  حُمَمَِّد  ْبُن  ِإْسَحاُق  َأمْحََد  أَبُو  َأاَن  إِبْ رَ   حْلَاِفُظ،  اَن  ِإْسَحاَق  اِبْلُكوَفِة،  ْبُن  اِهيُم 
ِن َمْيَسَرَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن ْبُن اْلَقاِسِم اأْلََسِدي ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َوُهَو الطَّائِِفي ، َعْن ِإبْ َراِهيَم بْ ُد  حُمَمَّ الز ْهِري ، اَن  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصاَلُح أَ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ِه اأْلُمَِّة اِبلز ْهِد َوالت َّْقَوى، َوَهاَلُك آِخرَِها اِبْلُبْخِل َهذِ وَِّل  اَّللَّ
 َواْلُفُجوِر "  

، َوقَاَل َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب قَاَل: قَالَ َأْخرَباََن بِ  ُ َعَلْيِه وَ   ِه: أَبُو َعْبِد هللِا، يف َمْوِضٍع آَخَر ِمَن اأْلََمايلِّ ُثَّ  َم،  َسلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
مَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َمْوُصواًل، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: َواَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ َقْد  قَاَل: َهَكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب ُمْرَساًل، َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن حمَُ 

 ْخِل َواأْلََمِل " ْلبُ َها ابِ لز ْهِد َواْلَيِقنِي، َوَهاَلُك آِخرِ رَفَ َعُه، َوقَاَل: " ابِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ِد هللِا ْبِن حُمَمَِّد  أَبُو اْلَعبَّاِس ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعبْ   ِن ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيِه اْلُمزَكِّي، انَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد الرَّمحَْ   -  10352
َن أَبُو ِإْدرِيَس، َوَسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة، ُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن ُموَسى احْلَاِفُظ، اَن َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، اَن تَِليُد ْبُن ُسَلْيَماَعبْ َأاَن  ْبِن ِميَكاَل،  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  قَ اِئَشةَ ، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص، َعْن عَ َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيمَ  اَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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َن النَّاِر، َواجْلَاِهُل السَِّخي    ِمَن اجْلَنَِّة بَِعيٌد ِمَن النَّاِر، َواْلَبِخيُل بَِعيٌد ِمَن هللِا بَِعيٌد ِمَن اجْلَنَِّة َقرِيٌب مِ السَِّخي  َقرِيٌب ِمَن هللِا َقرِيبٌ 
  هللِا ِمَن اْلَبِخيِل اْلَعاِبِد "  ِإىَل َحب  أَ 

 َمْسَلَمةَ تَِليُد، َوَسِعيُد َضِعيَفاِن، َوَقْد ِقيَل َعْن َسِعيِد ْبِن  
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َبَة، اَن اْلَعاَلءُ ْبُن  مَّ اَن حمَُ اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر،  َكَما َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أَ   -  10353 ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشي ْ
ُ َعَلْيِه   ْسَلَمَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسولُ َعْمرٍو احْلََنِفي ، اَن َسِعيُد ْبُن مَ  هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِخيُل بَِعيٌد ِمَن هللِا بَِعيٌد ِمَن اجْلَنَِّة بَِعيٌد ِمَن ي  َقرِيٌب ِمَن هللِا َقرِيٌب ِمَن اجْلَنَِّة َقرِيٌب ِمَن النَّاِس بَِعيٌد ِمَن النَّاِر، َواْلبَ سَّخِ : " الَوَسلَّمَ 
 " ٍل ِِبَيْ  َسِخيٌّ َأَحب  ِإىَل هللِا ِمْن َعاِبدٍ النَّاِس قَرِيٌب ِمَن النَّاِر، َوجَلَاِهٌل 

 
ْبُد هللِا ْبُن َقْحطََبَة، اَن حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، اَن َسِعيُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن الز َبرْيُ ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، اَن عَ   -  10354

 نَاِدِه ََنَْوهُ َمْسَلَمَة، َفذََكَرهُ ِبِِسْ 
 . يف جدا# قال المحقق: إسناده ضع

 

ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َوهِبََذا اإْلِْسنَاِد، اَن َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَّ   -  10355
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذَكَ   نَاَدْيِن: " َواجْلَاِهُل السَِّخي  َأَحب  ِإىَل هللِا ِمَن اْلَعاِبِد اْلَبِخيِل " سْ  اإْلِ َرهُ بَِنْحِوِه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل يف هللِا َصلَّى اَّللَّ

 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

ِد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيِّ هِبَا، مَّ ُن حمَُ ا، اَن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَفِقيهُ الطَّاِبَراِن  هبَِ   -  10358
َوأَ  اْلَعطَّاُر، ح  ْبِن زَْيٍد  احْلََسِن  ْبُن  أَبُ اَن ُسَلْيَماُن  َأاَن  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِليٍّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اَن   ، الرَّمْحَِن السََّلِمي  أَبُو َعْبِد  أَي وَب  ْخرَباََن  و 

 ُسَلْيَماُن ْبُن احْلََسِن اْلَعطَّاُر،  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َداُوَد الزَّاِهُد ِإْماَلًء، انَ ْخربََ ح َوأَ ُسَلْيَماُن ْبُن احْلََسِن،  
َثِِن الز َبرْيُ ْبُن عَ  أَبُو أَي وَب ُسَلْيَماُن ْبُن احْلََسِن اْلَبْصِري ، وََكاَن نِْعَم ِن  ْخربََ ْبِد اْلَواِحِد اأْلَْسَد آاَبِدي ، أَ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َحدَّ

  ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعنْ ِإبْ َراِهيَم اجْلَارُوِدي ، اَن ُسَلْيَماُن ْبُن َمْرَواَن، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو  الشَّْيُخ، اَن ُسَهْيُل ْبُن  
الَعْبدِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ايَ    ُ َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْلي َْوَم؟ "    رَّمْحَِن، َعْن  َمْن َسيِّدُُكَم  َويف رَِوايَِة    -َبِِن َسِلَمَة 

ُلُه. قَاَل: " َأي  َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلُبْخِل؟ َوَلِكنَّ َسيِّدَُكْم  َلكِ ٍس، وَ قَالُوا: اجْلَد  ْبُن قَ يْ  -ِلَمَة؟ " اْلَفِقيِه: " َمْن َسيِّدُُكْم اَي َبِِن سَ  نَّا نُ َبخِّ
 ُموِح ".  َعْمُرو ْبُن اجلَْ 

رٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن  َعمْ    ْبنِ ُن حُمَمٍَّد اْلَورَّاُق، َعْن حُمَمَّدِ َوَرَواهُ َسِعيُد بْ   َويف رَِوايَِة اْلَفِقيِه: " َبْل َسيِّدُُكْم َعْمُرو ْبُن اجْلَُموِح ".
 رَبَاِء ْبِن َمْعُروٍر بََدَل َعْمرِو ْبِن اجْلَُموِح اأْلَوَِّل َأْوىلَ َأيِب ُهَريْ َرَة، ِِبَْعنَاُه، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: ِبْشِر ْبِن الْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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َعْمرِو  َورُ  َعْن  َنَة،  ُعي َي ْ اْبِن  َعِن  دِ ِوي  َجاِبٍر، ينَ ْبِن  َعْن   اٍر، 
 

، اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الصَّرْييف ، اَن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن زاَِيٍد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفظُ   -  10359
اَد اْلب َْغَداِدي ، اَن قَِبيَصةُ يَ ْعِِن: احلَْ  َنَة، َفذََكَرهُ ََنَْو َحِديِث اْبِن يَ ْعُقوَب، َغرْيَ أَنَّهُ قَالَ ُعقْ ْبُن  دَّ ُلهُ  َبَة، اَن ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َي ْ : " َوِإانَّ لَنُ َبخِّ

َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َسيِّدُُكْم اَي َبِِن   عَ اَّللَُّ  ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  "، َوَرَواهُ الز ْهِري ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َكْعبِ 
ِلَك لََنزِنُهُ اِبْلُبْخِل.  ْبُن قَ ْيٍس. قَاَل: " َوِبَ ُتَسّوُِدونَُه؟ "، قَالُوا: أِبَنَّهُ َأْكثَ ُراَن َمااًل، َوَأانَّ َعَلى ذَ َسِلَمَة؟ "، قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، اجْلَد  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَأي  َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلُبْخِل؟ لَْيَس َذاَك َسيِّدَُكمْ هللاِ ُسوُل  فَ َقاَل رَ   ". قَالُوا: َفَمْن َسيُِّداَن اَي َرُسوَل هللِا؟،   َصلَّى اَّللَّ
 قَاَل: " َسيِّدُُكْم اْلرَبَاءُ ْبُن َمْعُروٍر "  

 ل المحقق: إسناده حسن.# قا
 حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى، أاََن أَبُو اْلَيَماِن،  َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُو حُمَمٍَّد َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْْلََرِوي ، َأاَن َعِلي  ْبنُ بُو  هُ أَ َأْخرَبانَ   - 10360

، َفذََكَرهُ َوُهوَ    ُمْرَسلٌ َأْخرَبَِن ُشَعْيٌب، َعِن الز ْهِريِّ
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

 

، اَن  أَ   -  10361 ي  اْلُكَدميِْ اَن  ُعب َْيٍد،  ْبُن  َأمْحَُد  اَن  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ْبُن ْخرَباََن  مُحَْيُد  َأْسَوَد، َحدََّثِِن  َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي َبِِن َسِلَمَة  ا قَ َلمَّ  َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل:  اأْلَْسَوِد، َعِن احْلَجَّاِج الصَّوَّاِف، َعنْ  ِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُلُه. قَاَل: " َوَأي  َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلُبْخِل؟ بَ َمْن َسيِّدُُكْم؟ "  اأْلَبْ َيُض َعمْ ، قَالُوا: اجْلَد  ْبُن قَ ْيٍس، َوِإانَّ لَنُ َبخِّ ُن ُرو بْ ْل َسيِّدُُكُم اْْلرَْيُ 
رَ  َعَلى  يُوملُ  وََكاَن  قَاَل:  اجْلَاِهِليَِّة.  يف  َأْضيَاِفِهْم  َعَلى  وََكاَن  قَاَل:   ." تَ َزوََّج. اجْلَُموِح  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا   ُسوِل 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
،َوَأاَن َأمْحَُد، اَن ُموَسى ْبُن زََكرِ  قَاَل: - 10362 َجاِبًرا   َخِليَفُة، اَن يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، اَن َحجَّاٌج الصَّوَّاُف، َحدََّثِِن أَبُو الز َبرْيِ، َأنَّ  انَ  ايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َسيِّدُُكْم اَي َبِِن  ثَ ُهْم، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َسَلَمَة؟ " َفذََكَرهُ بَِنْحِوهِ  َحدَّ
 سناده حسن.ق: إالمحق # قال

 

، َأاَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك َأْخرَباََن اْلَقاِضي أَبُو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَِّد بْ   -  10364 َثِم اْلِبْسطَاِمي  ِن اْْلَي ْ
َبلَ   اْلُقطَْيِعي ، انَ  ْبِن َحن ْ َأمْحََد  ْبُن  ِقيِق، َعْن َأيِب   ، انَ َعْبُد هللِا  الدَّ ْبُن ُموَسى َصاِحُب  َبِِن َهاِشٍم، اَن َصَدقَةُ  َمْوىَل  اَن أَبُو َسِعيٍد،   ،

دِّيِق قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  فَ رْ  َبْكٍر الصِّ َأيِب  ْبِن َشَراِحيَل، َعْن  ُمرََّة  ْنِجي ، َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َقٍد السِّ  ُ اجْلَنَّةَ  ُل  َيْدخُ   َصلَّى اَّللَّ
يَ ْقرَعُ   َمْن  َوَأوَُّل  اْلَمَلَكِة،  ، َواَل َخاِئٌن، َواَل َسيُِّئ  َوَبنْيَ هللِا َعزَّ ِِبَْيٌل، َواَل َخبٌّ ن َُهْم  بَ ي ْ ِفيَما  اْلَمْمُلوُكوَن، ِإَذا َحسَُّنوا  اجْلَنَِّة  اَبَب 

ن َ   ُهْم َوَبنْيَ َمَوالِيِهْم " َوَجلَّ، َوبَ ي ْ
 ضعيف. اده ق: إسن# قال المحق
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حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، اَن َسْعَداُن ْبُن ُنَصرْيٍ، اَن َمْعَمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أاََن أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن  - 10365
،اَن أَُميَّةُ ْبُن َأسَ  َا َصاَلُح َهذَ دِ َع احلَْ رَفَ   ٍد، َعْن َأيِب َسْهٍل اْلَواِسِطي  ا  يَث قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ اْصطََنَع َهَذا الدِّيَن لِن َْفِسِه، َوِإَّنَّ

 الدِّيِن اِبلسََّخاِء، َوُحْسِن اْْلُُلِق فََأْكرُِموهُ هِبَِما " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

هللِا ْبُن    اَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن اْبُن اَنِجَيَة، اَن حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى احْلََرِشي ، اَن َعْبدُ ، أَ ْبَدانَ ْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ أَ   -  10366
ْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، ، عَ َكِدرِ ْعِِن اْبَن َأِخي حُمَمَِّد ْبِن اْلُمنْ َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص اْلِغَفاِري  ِمْن آِل َأيِب َذرٍّ، اَن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكٍر ي َ 

  ُ يَن  َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل يل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم: قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: ِإنَّ َهَذا الدِّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُتهُ لِن َْفِسي، َواَل ُيصْ  ُتُموهُ ". ِإالَّ  ِلُحهُ اْرَتَضي ْ   السََّخاءُ َوُحْسُن اْْلَْلِق فََأْكرُِموهُ هِبَِما َما َصِحب ْ

 َف ِمْنهُ  ِإبْ َراِهيُم اْلِغَفارِي  َيَِْت ِِبَا اَل يُ تَاَبُع َعَلْيِه، َورُِوي َذِلَك ِمْن َوْجٍه آَخَر َأْضعَ َعْبُد هللِا َهَذا ُهوَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلمُ َأخْ   -  10367 الشَِّعرِيي  ِإْماَلًء، اَن حُمَمَُّد ْبُن َأْشَرَس    بَاَركِ رَباََنهُ 
، اَن َعْبُد الصََّمِد ْبُن َحسَّ  ُ  ِد بْ مَّ اَن، اَن ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن حمَُ السََّلِمي  ِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َصلَّى اَّللَّ

ُتهُ لِن َْفِسي، َوَلْن َيْصُلَح َلهُ ِإالَّ السَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ا  ا مَ هِبِمَ َخاءُ َوُحْسُن اْْلُُلِق، فََأْكرُِموهُ  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: ِإنَّ َهَذا الدِّيَن اْرَتَضي ْ
ُتُموهُ ".    َصِحب ْ

 ٍه آَخَر َضِعيٍف ُهَو أَْمَثُل " تَ َفرََّد بِِه حُمَمَُّد ْبُن َأْشَرَس َوُهو َضِعيٌف ِِبَرٍَّة، َورُِوي ِمْن َوجْ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َأْخرَبَِن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، اَن حُمَمَُّد ُن  َسُن بْ  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، اَن احلَْ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن َعِلي    -  10368
ُد   َعبْ ْبِن َعْبِد احْلََكِم ْبِن َأْعنَيَ، َأانَ قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق، َوَحدَّثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَسيِِّب، اَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا  ْبُن رِْزِق هللِا، ح،  

ْعُت َجاِبَر ْبَن   ْبِن اْلُمْنَكِدِر قَاَل:  اْلَمِلِك ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن يَزِيَد، اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َبْكرِ  ْعُت َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر يَ ُقوُل: َسَِ َسَِ
ْعُت   ُ َعَلْيِه وَ َعْبِد هللِا يَ ُقوُل: َسَِ ُتهُ لِن َْفِسي، َوَلْن ُيْصِلَحهُ  ي َ َسلَّمَ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُقوُل: " قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: َهَذا ِديٌن اْرَتَضي ْ

ُتُموهُ ".  ِإالَّ ال  سََّخاءُ وُحْسُن اْْلُُلِق، فََأْكرُِموهُ هِبَِما َما َصِحب ْ
 ِن َمْسَلَمةَ  بْ َمِلكِ ُسَلْيَماَن اجْلَْنِري ، َعْن َعْبِد الْ َوَرَواهُ أَْيًضا الرَّبِيُع ْبُن 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

، اَن َعْبُد الرَّ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، انَ   -  10369 ، اَن أَبُو َخاِلٍد اْلُعَقْيِلي  ِحيِم ْبُن   احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَي وَب الط وِسي 
ا اَن   ، الث ََّقِفي  َوَسلَّمَ َمشُ أْلَعْ مَحَّاٍد  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  قَاَل:  َمْسُعوٍد  اْبَن  َأنَّ  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  َذْنِب   ،  َعْن  جَتَافُوا   " قَاَل: 

، فَِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل آِخٌذ بَِيِدِه ُكلََّما َعثَ َر ".   السَِّخيِّ
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َقِطًعا َبنْيَ إِبْ َراهِ " هَ  َعْبِد هللِا   ِن َمْسُعوٍد ". َوِقيَل: َعْبُد الرَِّحيُم ْبُن مَحَّاٍد، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َواِئٍل، َعنْ ابْ يَم، وَ َكَذا َجاَء ُمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " جَتَاَوزُوا " َفذََكَرُه.   قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 قال المحقق: إسناده ضعيف. # 
َن ِمْن ُعَلَماِء اإْلِْساَلِم بِب َْغَداَد، َواَن وََكا  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو اْلَفَرِج َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن الصَّاِمِت،  بُواَن أَ َأْخربََ   - 10370

ْبنُ  ِإبْ َراِهيُم  اَن  َسْهٍل،  ْبِن  ْبُن ُموَسى  َعْبُد    حُمَمَُّد  اَن  الن  ْعَماِن،  ْبِن  ََمُْهوٌل    يمُ الرَّحِ َأمْحََد  ِإْسنَاٌد  َوَهَذا  اْلِمْصِري  َفذََكَرُه،  ْبُن مَحَّاٍد 
 َفرُِد ِبِه، َواْختُِلَف َعْنهُ يف ِإْسنَاِدهِ َضِعيٌف. َوَعْبُد الرَِّحيِم يَ ن ْ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

أَبُ َأْخرَباََن أَبُ   -  10371 َأاَن  بُْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  ْبُن ُعب َْيٍد  مَّدٍ و حمَُ و  ُ، اَن حُمَمَُّد  اْلُمَطنيَّ ْبُن َعْبِد هللِا  َأمْحََد، اَن حُمَمَُّد  ْبُن   َدْعَلُج 
، َعنْ  اْلَمكِّي  ُعْقَبَة  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن   ، اْلُقَرِشي  ِعْمَراَن  ْبُن  َْتِيُم  أاََن  لَْيٍث، َعنْ   اجْلَْدَعاِن ،  َعْن  ِعيَاٍض،  ْبِن  اْبِن  اِهدٍ  َمَُ ُفَضْيِل  َعِن   ،

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " جَتَافُوا َعنْ  َعبَّاٍس قَاَل: ، فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ آِخٌذ بَِيِدِه ُكلََّما َعثَ َر ".  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ   َذْنِب السَِّخيِّ
 ََمَاِهيلُ  يف َهَذا اإْلِْسنَادِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، اَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  أَ   - 10375 قُ َرْيٍش، اَن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد ْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السََّلِمي 
ْبُن َمسْ  ، اَن َسِعيُد  الرَّقِّي  ْبُن َأمحَْ هللِا  َوَأْخرَباََن َعِلي   ْبُن    ْبنِ َد  َلَمَة، ح  ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، اَن حُمَمَُّد  َأمْحَُد  َأاَن  َلُه،  َواللَّْفُظ  َعْبَداَن، 

َرُسوُل  اَل َل: قَ مٍَّد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاِس اْلُمَؤدُِّب، اَن احْلََكُم ْبُن ُموَسى، اَن َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمَة اأْلَُمِوي ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حمَُ اْلَعبَّا
اجْلَنَِّة أَْغصَ  ِمْن َشَجِر  َشَجَرٌة  َعَلْيِه َوَسلََّم: " السََّخاءُ   ُ َذِلَك  هللِا َصلَّى اَّللَّ َها قَاَدهُ  ِمن ْ بُِغْصٍن  َأَخَذ  َمْن  نْ يَا،  الد  ُمَتَدلِيَاٌت يف  اُنَا 

َها قَاَدهُ َذِلَك اْلُغْصُن ِإىَل َأغْ اِر،  ، َواْلُبْخُل َشَجَرٌة ِمْن َشَجِر النَّ اْلُغْصُن ِإىَل اجْلَنَّةِ  َصاُنَا ُمَتَدلِيَاٌت يف الد نْ يَا، َمْن َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمن ْ
 لنَّاِر ".  ا

: " ُمَتَدلَِيٌة " يف اْلَمْوِضَعنْيِ   َويف رَِوايَِة السََّلِمي 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

، اَن حُمَمَّ اِفظُ احلَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  10376 ُد ْبُن َعبَّاِد ْبِن ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، اَن إِبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَغِسيِلي 
ِه َعْبِد هللِا ْبِن َجَراٍد قَالَ  ُ َعلَ ُموَسى، اَن يَ ْعَلى ْبُن اأْلَْشَدِق، َعْن َعمِّ ُتُم اْلَمْعُروَف َوسَ ْيِه  : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ َغي ْ لََّم: " ِإَذا ابْ ت َ

ى السََّخاَء،  النَّاَر ِإالَّ ِِبَْيٌل، َواَل يَِلُج اجْلَنََّة َشِحيٌح، ِإنَّ السََّخاَء َشَجَرٌة يف اجْلَنَِّة ُتَسمَّ فَابْ ت َُغوهُ يف ِحَساِن اْلُوُجوِه، فَ َوهللِا اَل يَِلُج  
 اِر ُتَسمَّى الش حَّ ".  لنَّ يف ا  َوِإنَّ الش حَّ َشَجَرةٌ 

َلهُ   َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف، وََكَذِلَك َما قَ ب ْ
 جدا.  # قال المحقق: إسناده ضعيف
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، اَن حُمَمَُّد    -  10377 ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  أاََن  اْلَمالِيِِن ،  أَبُو َسْعٍد  بْ َأْخرَباََن  اْلَمِطرِيي ، اَن ُعَمُر  ُمِنرٍي  أَبُو َغسَّاَن  بَّةَ ُن شَ ْبُن  اَن   ،
ِإبْ َراِهيمَ  َعْن  ِعْمَراَن،  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  اَن  ََيََْي،  ْبُن  الرَّمْحَِن  حُمَمَُّد  َعْبِد  َعْن  َصنْيِ،  احلُْ ْبِن  َداُوَد  َعْن  َحِبيَبِة،  َأيِب  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن   

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " السََّخاءُ َشَجَرٌة يف اجْلَنَِّة، َفَمْن َكاَن َسِخيًّا أَ هللاِ   ُسولُ ِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل رَ اأْلَْعرَ  َخَذ ِبُغْصٍن  َصلَّى اَّللَّ
اجْلَنََّة، َوالش ح  َشَجَرٌة يف ا اْلُغْصُن َحّتَّ يُْدِخَلهُ  َها، فَ َلْم َيرْتُْكهُ  اْلُغْصُن  ِمن ْ   ُغْصنٍ لنَّاِر، َفَمْن َكاَن َشِحيًحا َأَخَذ بِ ِمن ْ َها، فَ َلْم َيرْتُْكهُ 

 َحّتَّ يُْدِخَلهُ النَّاَر " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

10381  -    ،  ِإْسَحاُق ْبُن  ، انَ اِن  اَن احْلََسُن ْبُن حُمَمٍَّد الزَّْعَفرَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، َأاَن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
بَاَن، يُْذَكُر َعْن َحِبيِب ْبنِ  ْعُت َأاَب َشي ْ َأيِب ََثِبٍت، َأنَّ أاََب يُوُسَف أََتى ُمَعاِويََة َفَشَكا إِلَْيِه َأنَّ َعَلْيِه َديْ نًا،   ُسَلْيَماَن الرَّازِي  قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَُّكْم َسرَتَْوَن بَ ْعِدي أَث َ َل:  فَ َقا  ِمْنهُ َما َيُِب  َورََأى َكَراَهَتُه،  فَ َلْم يَ رَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َرًة ". قَاَل:  َسَِ
ئًا أَبَ فََأي  َشْيٍء قَاَل َلُكْم؟، قَاَل: قَاَل: " اْصرِبُوا ". قَاَل: فَاْصرِبُوا. قَاَل: فَ قَ  َم اْلَبْصَرَة فَ ن ََزَل َقدِ ًدا، وَ اَل: َوهللِا اَل َأْسأَُلَك َشي ْ

ِبَك   َتُه، َوقَاَل: أَلَْصن ََعنَّ  بَ ي ْ َلهُ  اْبِن َعبَّاٍس، فَ َفرََّغ  ِمَن  َعَلى  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل: َكْم َعَلْيَك   ُ ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ْعُت  َكَما َصن َ
 أَْلًفا َوِعْشرِيَن َِمُْلوًكا، َوقَاَل: َلَك َما يف اْلب َْيِت ُكل هُ نَي ْربَعِ قَاَل: ِعْشُروَن أَْلًفا. فََأْعطَاهُ أَ الدَّْيِن؟، 

 # قال المحقق: إسناده جيد. 
 

احْلَُسنْيِ،  -  10393 ْبِن  أَبُو َحاِمِد ْبُن حُمَمَِّد  أاََن  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  ْبُن احلُْ   َأْخرَباََنهُ   ََيََْي ْبُن ، انَ َسنْيِ ِِبُْسَرْوِجْرَد، اَن َداُوُد 
 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ بَُداَلَء أُمَّيِت مَلْ يَْدُخُلوا اجْلَنََّة ِبَكث َْرِة َصاَلَِتِْم  ََيََْي، َأاَن َصاِلٌح اْلُمّرِي ، َعِن احْلََسِن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ 

 ُصُدورِِهْم، َوَسَخاَوِة أَنْ ُفِسِهْم " ِة َساَلمَ اَل ِصيَاِمِهْم، َوَلِكْن َدَخُلوَها بِ وَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َبَة، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِعمْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبنُ   - 10394 َلى، َأاَن َسَلَمةُ  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، اَن اْبُن َأيِب َشي ْ  َراَن ْبِن َأيِب لَي ْ
، َأْو َغريُْ رَجَ ْبُن   ، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اٍء ُكويفٌّ، َعْن َصاِلٍح اْلُمرِّيِّ ُه، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اجلَْ  َيْدُخُلوا  مَلْ  أُمَّيِت  َاأَْبَداَل  ِإَّنَّ َوَلِكْن  اِبأْلَْعَماِل،  جِلَِميِع  وهَ َدَخلُ   نََّة  َوَرمْحٍَة  الص ُدوِر،  َوَساَلَمِة  اأْلَنْ ُفِس،  َوَسَخاَوِة  هللِا،  ِبَرمْحَِة  ا 
 نَي "  اْلُمْسِلمِ 

، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِعْمَراَن، أَنَّهُ قَاَل: َعْن َأيِب  ، َعْن : عَ ِقيلَ  َسِعيٍد، مَلْ يَ ُقْل َأْو َغرْيُُه. وَ وََكَذِلَك َرَواهُ ُعْثَماُن الدَّارِِمي  ْن َصاِلٍح اْلُمرِّيِّ
 ََثِبٍت، َعْن أََنٍس. َوِقيَل: َعْن َعْوٍف، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنسٍ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

،    َوَقْد َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، َأاَن أَبُو َبْكرٍ   -  10396 ْبُن احْلََسِن، اَن أَبُو ظََفٍر، اَن أَبُو   وَسىاَن مُ َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد اإْلَِخِْيِمي 
َعبَّاسٍ  اْبِن  َعِن  َعْن َعطَاٍء،  َعَلْيِهمْ قَاَل: ُكنْ   ُهْرُمَز،  رَُجاًل  َعَشَر  َثاَلثََة  َفَجاَء  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  قَاِعًدا  ثِيَاُب   ُت 

الّرَِجاِل اَي َرُسو هللاِ ُسوِل  السََّفِر، َفَسلَُّموا َعَلى رَ  ِمَن  َمِن السَّيُِّد  َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل: قَالُوا:   ُ َل هللِا؟، قَاَل: " َذاَك  َصلَّى اَّللَّ
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ااًل َحاَلاًل، َورُِزَق ََسَاَحةً  مَ ْعِطيَ ِتَك َسيٌِّد؟، قَاَل: " بَ َلى، رَُجٌل أُ يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن إِبْ َراِهيَم "، قَالُوا: َما يف أُمَّ 
 فََأْدََّن اْلَفِقرَي، َوقَ لَّْت ِشَكايَ ُتهُ يف النَّاِس ". 

 ُهْرُمَز َضِعيفٌ  أَبُو
 من لم أعرفه  هفي # قال المحقق: إسناده 

 

ْعُت ِبْشًرا يَ ُقوُل: اْلَبخِ   -  10410 َوُمِدَحِت اْمَرَأةٌ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِنََّك لََبِخيٌل "،اَّللَُّ  َصلَّىيُل اَل ِغيَبَة لَُه، قَاَل النَِّب   قَاَل: َوَسَِ
يَها ا ِإًذا " قَاَل ِبْشٌر: " ِِبَا لَْيَس فِ  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا: َصوَّاَمٌة قَ وَّاَمٌة ِإالَّ َأنَّ ِفيَها ُِبْاًل. قَاَل: " َفَما َخرْيُهَ ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

  "َخرْيٌ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْيُد أَبُو زُْرَعَة ُعب َْيُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَكرمِِي، اَن ُعب َ   ٍر حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد الرَّاِزي ، انَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، اَن أَبُو َجْعفَ   -  10460
، َعْن َأيِب  ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب أَي وَب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَولِيِد، َعْن َأيِب    ْبُد هللاِ ْبُن َجنَّاٍد احْلََلِب ، اَن عَ  ُسَلْيَماَن اللَّْيِثيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ  َكَمَثِل اْلَفَرِس يف َأْخِبيَِتِه َيُوُل َحّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل انِ اإْلِميَ َم قَاَل: " َمَثُل اْلُمْؤِمُن َوَمَثُل َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ
يَ  اْلُمْؤِمَن  َوِإنَّ  َمْعُروَفُكُم  َخْبِتِه،  َوَول وا  اأْلَْتِقيَاَء،  طََعاَمُكُم  فََأْطِعُموا  اإْلِميَاِن،  ِإىَل  يَ ْرِجُع  ُثَّ  ". ْسُهو،   اْلُمْؤِمِننَي 
 عيف. # قال المحقق: إسناده ض

ِن ِإْسَحاَق، اَن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْست ََفاُض، اَن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، َأاَن احْلََسُن ْبُن حُمَمَِّد بْ  - 10461
ُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، اَن َسِعيُد ْبُن َأيِب أَي وَب، اَن َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِيِد، َعبْ َأاَن َسَمْرقَ ْنَد َسَنَة ِستٍّ َوِعْشرِيَن، حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن اْلب َْلِخي  بِ 

 َرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ َفذَكَ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدََّثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة   ٍر، انَ ْعفَ ُن جَ َفْضِل اْلَقطَّاُن، َأاَن َعْبُد هللِا بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن الْ   -  10463
، َعْن َأيِب أَُماَمَة قَالَ  السَِّريِّ احْلَِراِري ، اَن َعْبُد هللِا ْبُن مُحَْيٍد اْلُمَزِن ، َعْن ُشَرْيِح ْبِن َمْسُروٍق َأيِب احْلِْمِصي ، اَن َمِنيُع ْبنُ   : قَالَ  زََكرايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَمْعُروَف اَل َيْصُلُح ِإالَّ ِلِذي ِديٍن رَ   أَْو ِلِذي َحَسٍب َأْو ِلِذي ِحْلٍم ".  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
هللاُ َأْعَلُم، َوَقْد رُِوَي َمْعنَاهُ يف َحِديٍث آَخَر هُ وَ َحالُ  َذا ِإْسنَاٌد ِفيِه بَ ْعُض َمْن ُيَْهلُ " َكاَن يف اْلِكتَاِب: َعْن َأيِب زََكرايَّ يَ ْنظُُر ِفيِه، َوهَ 

 " ٌ  يف ِإْسنَاِدِه َضْعٌف َبنيِّ
 محقق: إسناده ضعيف جدا. # قال ال

 

ُبَخاَرى، َأاَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد   بِ اِدي  أاََن أَبُو َبْكِر ْبُن َخْنٍب اْلب َْغدَ   َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن،  -  10464
، اَن حُمَمَُّد ْبُن َخَلِف ِمٍد َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيِد الزَّْوَزِن ، َأاَن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّاِفِعي  َوَأْخرَباَْنهُ أَبُو َحا ْبُن َخَلٍف اْلَمْرَوِزي  ح،

اْلُمْقِري اإْلِْسِفَرايِيِن  هِبَا، أاََن احْلََسُن ْبُن  اْلَمْرَوزِي ، اَن ََيََْي ْبُن َهاِشٍم، اَن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن    مِ السَّاَل ْبِن َعْبِد  
اْلُمَسيُِّب ْبُن َشرِيٍك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن  انَ  َماَن،ِعيِد ْبِن َأاَبَن، اَن َسْهُل ْبُن ُعثْ حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، اَن حُمَمَُّد ْبُن سَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْصُلُح الصَِّنيَعةُ ِإالَّ ِعْنَد ِذي َحَسٍب َودِ َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل   يٍن، َكَما اَل َتْصُلُح الّراَِيَضةُ  َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 يٍب ".   جنَِ  يف ِإالَّ 

َفُع الصَّنَاِئُع ِإالَّ ِعنْ  َفُع الّراَِيَضةُ ِإالَّ ِعْنَد  َلْفُظ َحِديِث ََيََْي، َويف رَِوايَِة اْلُمَسيِِّب: اَل تَ ن ْ َد ِذي ُنًى أَْو َحَسٍب َأْو ِديٍن، َكَما اَل تَ ن ْ
رََوا  َهَكَذا  ِهشَ جنَِيٍب،  َعْن  الض َعَفاِء  ِمَن  َجَاَعٌة  وَ هُ  ِمْن ِكتَابِ يُ قَ اٍم.  اْلَمِديِِنِّ  ْبُن  َعِلي   الز برَْيِ َكت ََبهُ  ْبِن  ُعْرَوَة  قَ ْوِل  ِمْن  ِإنَّهُ   اُل: 

 اْلُمَسيِِّب ْبِن َشرِيٍك، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه ِمْن قَ ْوِلهِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 

 

َشاذَ   -  10469 ْبُن  َعِليِّ  أَبُو  الْ َأْخرَباََن  انَ ب َغْ اَن  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َأاَن َعْبُد  هِبَا،  بْ   َداِدي ،  ِإبْ َراِهيُم  اَن  ُسْفيَاَن،  ْبُن  َعْبِد يَ ْعُقوُب  ُن 
َثِِن ُعب َْيُد هللِا ْبُن َسلَ  ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ اٍس، قَاَل: ُسِئَل النَِّب  بَّ ْبِن عَ َمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن طَاُوٍس، َعِن االرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الشََّهاَدِة، قَاَل: " َهْل تَ رَ  ى الشَّْمَس؟ " قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: " َعَلى ِمْثِلَها فَاْشَهْد َأْو دَْع " َوقَاَل َرُسوُل  َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " النَّاُس   هللِا َصلَّى  َواْلِعْرُق َدسَّاٌس، َوَأَدُب الس وِء َكِعْرِق الس وِء " ُن َمَعادِ اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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 ريِ بَابٌ فِي رَحِمِ الص غِريِ وَتَوْقِريِ الْكَبِ   الْخَامِسُ وَالس بْعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُو
 

 هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبَِن  ِفُظ، ِإَجازًَة، اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، اَن حَبُْر ْبُن َنْصٍر اْْلَْواَلِن ، اَن َعْبدُ ا احلَْ أَنْ بََأِن أَبُو َعْبِد هللاِ  -  10473
َأنَّ َرُسوَل هللاِ  َأيِب ُهَريْ َرَة:  اْبِن ُقَسْيٍط، َعْن  َعَلْيِه َوَسلََّم،  أَبُو َصْخٍر، َعِن   ُ َويَ ْعِرْف َحقَّ  مَ   قَاَل: " َصلَّى اَّللَّ يَ ْرَحْم َصِغرياََن  مَلْ  ْن 

 َكِبرياَِن، فَ َلْيَس ِمنَّا " 
 .# قال المحقق: إسناده حسن

 

، اَن حُمَمَُّد ْبُن إِ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب ََهاِن ، اَن أَبُو َسِعيِد ْبنُ   -  10475 ، اَن يُوُنُس ْبُن لَ َْسَاِعي  اأْلَْعَرايِبِّ
َرُسولُ  قَاَل  قَاَل:  أََنٍس،  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  اأْلَْعَنُق،  َمطٌَر  اَن  َواْرَحِم  حُمَمٍَّد،  اْلَكِبرَي  َوقِِّر  أََنُس،  اَي   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا   

 ِِن يف اجْلَنَِّة " الصَِّغرَي تُ َراِفقُ 
 ه حسن.# قال المحقق: إسناد

 

، َوأَبُو َعْبِد الرَّ   -  10477 ، قَااَل:َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد اْلَفاِمي  اَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد    مْحَِن الس َلِمي 
  ، اْلَقْعنَ ْبِن ُعْبُدوَس الطََّرائِِفي  اَن  ْبُن َسِعيٍد،  َأنَّ أَ ِب ،  اَن ُعْثَماُن   ، أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعِليٍّ ثَ ُهْم، َعْن  ْبَن ُضَمرْيََة، َحدَّ نَّ ُحَسنْيَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن مَلْ يَ ْرَحْم َصِغرياََن َومَلْ يَ ْعِرْف َحقَّ َكِبريانَ النَِّبَّ  ِمنًا َحّتَّ َيُِبَّ  ؤْ ِمُن مُ  فَ َلْيَس ِمنَّا، َواَل َيُكوُن اْلُمؤْ  َصلَّى اَّللَّ
 لِْلُمْؤِمِن َما َيُِب  لِن َْفِسِه " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف جدا. 
 

، اَن أَبُو ِقاَلبََة، اَن مُ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َأاَن احْلَُسنْيُ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ََيََْي  - 10478 ُن ْتَّاِم ْبِن بْ ْسِهُل اأْلََدِمي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ يُ َوقِّْر َكِبرياََن   بَزِيٍع، اَن ُمبَاَرُك ْبُن َفَضالََة، َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َبِة اْلُمْسِلِم " لَّ هللِا صَ  ْعِرْف َحقَّ َصِغرياَِن َوقَاَل َرُسولُ َوي َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ِمْن ِإْجاَلِل هللِا ِإْكَراَم ِذي الشَّي ْ  ى اَّللَّ
 قال المحقق: إسناده ال بأس به.  #

 

اْلَفاِرِسي    -  10479 ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  حُمَمَُّد  َبْكٍر  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  إِبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  اَن  ْبُن هللاِ َعْبِد    ،  َأمْحََد  أَبُو  اَن  اأْلَْصب ََهاِن ،   
قَالَ  قَاَل:  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  حُمَمَُّد  اَن  بْ فَاِرٍس،  َبْدِر  َعْن  يُوُنَس،  ْبُن  ِعيَسى  اَن  احْلَرَّاِن ،  اأْلَْصَبِغ  أَبُو  ََيََْي  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َخِليٍل    ِن 

، َعنْ  اأْلََسِديِّ ْعُت    ةَ  َسَلمَ اْلُكويفِّ  اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َسَِ َأيِب راََبٍح، َعِن  ْبِن  ، َعْن َعطَاِء  اْلُفَقْيِميِّ َعَلْيِه  ْبِن َعِطيََّة   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ
َبِة اْلُمْسِلمِ َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " ِإنَّ ِمْن ِإْجاَلِل هللِا تَ َعاىَل َعَلى اْلِعبَ  ُه، َوطَاَعةَ ايَ  َورِعَ اِد ِإْكَراَم ِذي الشَّي ْ ِإايَّ َة اْلُقْرآِن َمِن اْسرَتَْعاهُ هللاُ 

َماِم يَ ْعِِن اْلُمْقِسِط "   اإْلِ
 محقق: إسناده ضعيف. # قال ال
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، أاََن ي   ْبُن أَ ْبُن ِإْسَحاَق الطِّيِب ، اَن حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَاَن، أاََن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد    -  10482 ، اِبلرِّيِّ وَب اْلَبَجِلي 
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد الطَّنَاِفُس، اَن وَِكيٌع، َعْن َأيِب مَ  ، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ ُ ْعَشٍر اْلَمَدِنِّ ى اَّللَّ

مِ  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  تَ ْعظِ َعَلْيِه  تَ ْعِظيِم جَ يْن  ِمْن  َوِإنَّ  اإْلِْساَلِم،  َبِة يف  الشَّي ْ ِإْكَراَم ِذي  َوَجلَّ  َعزَّ  هللِا  َجاَلِل  َماِم ِم  اإْلِ ِإْكَراَم  هللِا  اَلِل 
 اْلُمْقِسِط " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

بْ   -  10484 أاََن َأمحَْ َأْخرَباََن َعِلي   ْبُن  ُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،  يَ ْعُقوَب عُ ُد  يُوُسُف ْبُن  احْلُْلَواِن ، اَن  ْبُن ََيََْي  َأمْحَُد  ب َْيٍد الصَّفَّاُر، اَن 
اْلَمْقرُبِيِّ الصَّفَّارُ  َعِن  َأْخرَبَهُ  َمْن،  َعْن  َعِن الضَّحَّاِك،  فَُدْيٍك،  َأيِب  اْبُن  اَن  هِبَا،  اْلُكويف ،  رَ   قَاَل: قَاَل  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن   ُسوُل هللاِ ، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ َوسَُّع اْلَمْجِلُس ِإالَّ لَِثاَلثٍَة: ِلِذي ِسنٍّ لِ  َأْخرَباََن   ِسنِِّه، َوِذي ِعْلٍم ِلِعْلِمِه، َوِذي ُسْلطَاٍن ِلُسْلطَانِِه "،َصلَّى اَّللَّ
، اَن ْيِه، اَن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، اَن يَزِيُد ْبُن بَ يَاٍن اْلُعَقْيِلي  أَبُو َخاِلٍد الضَّرِيرُ وَ َدَرْست َ ، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن  أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاَذانَ 

اأْلَْنَصاِري  ح الّرَِجاِل  أَبُو احلُْ   أَبُو  اَن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َيَْ َوَأْخرَباََن  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  اَسنْيِ  ِقاَلبَةَ أْلَ ََي  أَبُو  اَن  َدِمي ، 
 الرَّقَاِشي ، اَن يَزِيُد ْبُن بَ يَاٍن أَبُو َخاِلٍد اْلُمَعلِّمُ 

 قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه. # 
 

 حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، اَن احْلَُسنْيُ ْبُن  انَ   زَكِّي،ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اَبلََوْيِه اْلمُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِوي ، َأاَن َعْبُد هللاِ   -  10486
َنةَ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ   اْلَولِيِد، َعْن قَ ْيٍس، َعِن اْبِن َأيِب  َلى، َعْن َأيِب الز َبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َقِدَم َوْفُد ُجَهي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَم  لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْه، فَأَْيَن اْلِكرَبُ "لَّ  يَ َتكَ ُغاَلمٌ   ُم، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ
   : إسناده ضعيف.# قال المحقق 

 

َمْيِك، َوحُمَمَّ  ، اَن اْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَِّد ْبُن يُوُسَف، أاََن أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ   -  10487 ، قَااَل:   ُد ْبنُ الد  ُسَلْيَماَن احْلَْضَرِمي 
ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل:  اَن اْبُن َأيِب َخَلٍف، اَن َحِصنُي ْبُن ُعَمَر اأْلَمْحَُش، انَ 

قَاَل: فَأَْلَقى  ِه َوَسلََّم، قَاَل: " أِلَيِّ َشْيٍء ِجْئَت اَي َجرِيُر؟ " قَاَل: ِجْئُت أَلُْسِلَم َعَلى َيِدَك.  يْ  َعلَ مَّا اَبيَ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ لَ 
 الد َمْيِك َوُهَو َأتَ   ِن َأيِب لَْفُظ احْلَِديِث اِلبْ   فََأْكرُِموهُ "يل ِكَساَءُه، ُثَّ أَق َْبَل َعَلى َأْصَحاِبِه، فَ َقاَل: " ِإَذا َأََتُكْم َكرميُ قَ ْومٍ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْبُن ُفَدْيِك   اَن، بِب َْغَداَد، اَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، اَن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، اَن أَبُو َصْفَواَن َنْصرُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن َشاذَ   -  10488
َجرِيُر ْبُن َعْبِد هللِا ُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َمْعَبِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن أََنٍس، قَاَل: َدَخَل  فْ ، اَن حَ ْبِن َنْصِر ْبِن َسيَّارٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضنَّ النَّاُس ِِبََجاِلِسهِ  َأَحٌد، فَ َرمَ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ْع لَهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبرُبَْدتِِه و اهُ َرسُ ْم، فَ َلْم يُ َوسِّ ُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َها " فََأَخَذ َجرِ  اْجِلْس َعَلي ْ ايَ َوقَاَل: "  َأْكَرَمَك هللاُ  َعَلى ظَْهرِِه َوقَاَل:  َوقَ ب ََّلَها َورَدََّها  ِبَوْجِهِه َوََنْرِِه  َرُسوَل هللِا، َكَما   يٌر فَ َلِقي ََها 

َبَل  َأْكَرْمَتِِن. فَأَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْصَحابِِه، فَ َقاَل: " َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهللِ رَ ق ْ  َواْلي َْوِم اآْلَخِر، َثاَلًَث، فَِإَذا أَََتهُ  ُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َكِرميُ قَ ْوٍم فَ ْلُيْكرِْمهُ " 
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 عيف. # قال المحقق: إسناده ض
 

اَق، اَن يُوُنُس ْبُن  اِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: اَن أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، اَن حُمَمَُّد ْبُن ِإْسحَ هللِا احلَْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  10492
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَ حُمَمٍَّد، اَن ُعَمُر ْبُن َأيِب َخِليَفَة، َحدََّثِِن أَبُو َبْدٍر، َعْن ََثِبٍت الْ  َلهُ يف َحْلَقِة  انَ اَل: كَ بُ نَاِنِّ  ُغاَلٌم اَل يُ ْؤبَهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأرَاَد   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِقيَاَم فَ َقاَم فَ نَاَوَل الن َّْعَل َرُسوَل هللِا َصلَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ى اَّللَّ
  َشْأنٌ ِرَضى هللا َعزَّ َوَجلَّ َرِضَي هللاُ َعْنَك " قَاَل: وََكاَن ِلَذِلَك اْلَفَّت اِبْلَمِديَنِة بَ ْعدُ  َأرَْدتُ  َوَسلََّم، فَ َقاَل: "

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، اَن حُمَمَُّد ْبُن َعْوٍف، اَن    واَن أَبُ   مْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَفاِمي ، قَااَل:َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َنْصٍر أَ   -  10493
، قَااَل:   َوُة، َواْبُن َأيِب السَِّريِّ ِن َعبَّاٍس، قَاَل: اَن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّاِء، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ابْ َحي ْ

هللِا   َرُسوُل  ا قَاَل  "، َّللَُّ َصلَّى  َأَكاِبرُِكِم  َمَع  اْلرَبََكةُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه    
 

َثِم، اَن ن ُ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  10494 ْبُن اْلَعبَّاِس، اَن َعْبُد اْلَكرمِِي ْبُن اْْلَي ْ َوَأْخرَباََن   َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد،احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َأمْحََد مَحَْزةُ 
اَن َواِرُث ْبُن ُعب َْيِد هللِا، قَااَل: اَن َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك،  هللِا، َأاَن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِب ، اَن َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر،   و َعْبدِ أَبُ 

اُء، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه مِ َأاَن َخاِلُد ْبُن ِمْهَراَن   ث َْلهُ احْلَذَّ
 ال المحقق: إسناده حسن.ق #

 

ِه، أاََن َعْبَداُن، َأاَن َعْبُد هللِا، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو اْلَعبَّاسِ   -  10495  اْلَمْحُبويِب ، ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه، َأاَن أَبُو اْلُمَوجِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َسَقى، قَاَل: " اْبَدُءوا اِبأْلََكابِِر رَ  : َأنَّ اَن َخاِلٍد احْلَذَّاُء، َعْن ِعْكرَِمةَ أَ  " َوقَاَل: " اِبأْلَْكرَبِ " ُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ْتَّ  ْبُن  هللِا  ُعب َْيُد  َوَرَواهُ  اللَّْفِظ،  هِبََذا  ُمْرَساًل  ذََكَرهُ  َخالِ َهَكَذا  َعْن   ، اِبْلَقِويِّ َولَْيَس  هبَِ اٍم  َمْوُصواًل، ذَ ٍد  اللَّْفِظ   ا 
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

َثِِن ُعَمُر ْبُن َحْفٍص احْلَْريِب ، اَن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثَنَّ َأْخرَباََنهُ اْبُن َعْبَداَن، أاََن َأمحَْ   -  10496 ، اَن َعْبُد هللِا ُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ
، َوالصَِّحيُح رَِوايَةُ َعْبَداَن، َعِن اْبِن اْلُمبَاَركِ قَ َرهُ وَ ْبُن ْتَّاٍم، َفذَكَ   اَل: " اِبأْلََكاِبِر " مَلْ َيُشكَّ

 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا
 

مْحََد ْبِن َأيِب اْلَعوَّاِم، اَن أَبُو َعاِمٍر،  أَ   ُد ْبنُ حُمَمَّ  ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، انَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أاََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ  - 10497
ْعُت ُمطَ  َصى  رَِّف ْبَن َعْبِد هللِا، َُيَدُِّث، َعْن َحِكيِم ْبِن قَ ْيِس ْبِن َعاِصٍم: َأنَّ قَ ْيَس ْبَن َعاِصٍم، َأوْ اَن ُشْعَبُة، َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل: َسَِ

َسوَُّدوا َأْصَغَرُهْم َأْذَرى َذِلَك   َوَسوُِّدوا َأْكرَبَُكْم، فَِإنَّ اْلَقْوَم ِإَذا َسوَُّدوا َأْكرَبَُهْم َخَلُقوا َأاَبُهْم، َوِإَذا،  وا هللاَ بَِنيِه قَاَل: " اَي َبِِنَّ ات َّقُ 
اِبْلَماِل َواْصِطنَاِعِه، فَ  َوَعَلْيُكْم  َوُمْست َغْ َْلُْم ِعْنَد َكَفائِِهْم  لِْلَكِرمِي  َيٌة  ُمن ْ ِبهِ ِإنَّهُ  َا آِخُر َكْسِب عَ   ًَن  َواْلَمْسأََلَة، فَِإنَّ ُكْم  َوِإايَّ ِن اللَِّئيِم، 

يُ َنْح َعَلْيِه، َواَل َتْدِفنُوِن أبَِ الرَُّجِل، َواَل تَ ُنوُحوا َعلَ  مَلْ  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ ْبُن َوائِ يَّ فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َبْكُر  ِبَدْفِِن  ٍل، ْرٍض َيْشُعُر 
  ُكْنُت أَُعاِديِهْم يف اجْلَاِهِليَِّة " ّنِ فَإِ 
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 # قال المحقق: إسناده جيد. 
 

، اَن َجرِيٌر، َعْن يَزِيدَ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ا  َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أاََن أَبُو احْلََسِن ْبُن زََكرايَّ اأْلَِديُب، انَ َأْخرَباََن أَبُو    -  10498  حْلَْنظَِلي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اَل يَ َزاُل النَّاُس  زاَِيٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َعيَّاِش ْبِن َأيِب رَبِيَعَة، َعْن َرُسوِل هللاِ يِب ْبِن أَ   َصلَّى اَّللَّ

 ا " و َك َهَلكُ قَّ تَ ْعِظيِمَها، َوِإَذا َضي َُّعوا َذلِ ِِبَرْيٍ َما َعظَُّموا احْلُْرَمَة حَ 
: َهَذا ُمْرَسٌل، َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َساِبٍط مَلْ يُْدِرِك َعيَّاَش ْبنَ    َأيِب رَبِيَعةَ قَاَل أَبُو َعِليٍّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُ   -  10499 اَن  احْلَاِفُظ،  يَ ْعُقوَب، انَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن  احْلََسُن  اْلَفْضِل  ْبُن  دُ  حُمَمَّ و  اْلَفرَّاُء، اَن َجْعَفُر  ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب   
ُ َعَلْيِه ي ، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َكاَن َسْلَماُن يَ ْعَمُل اْلَمَكاِتَل، َفَجَلَس َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْوٍن، اَن ُموَسى ْبُن ُعب َْيَدَة الزَّْيدِ  ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَماًل   َماُن َأاَل َأْعَمُل َمَعَك؟ " قَاَل: بَ َلى، أبَِيِب أَْنَت َوأُمِّي. قَاَل: فَ َعِمَل َرُسوُل هللاِ ْل" اَي سَ  َوَسلََّم، فَ َقاَل: َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َيْشرَتُونَهُ صَ  ِل هللاِ ونَُه، فَ َيْسأَلُونَهُ َعْن َعَمِل َرُسو لَْيَس ِمْثَل َعَمِل َسْلَماَن، قَاَل: َفَكاَن َسْلَماُن َيَْتُ   . لَّى اَّللَّ

َعِتِه لَْيَس َعَلْيِه ُجنَاٌح َأْن يَ قَاَل َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا: َغرِيُب اإْلِسْ  ْشرَتَِي أبَِْكثَ َر ِمْن  نَاِد َواْلَمِْتِ، َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلُمَترَبَِّك ِبَصن ْ
 ََثَِنهِ 

 سناده ضعيف. إ المحقق: # قال
 

اأْلَْصب ََهاِن    -  10509 ِإْسَحاَق  أَبُو  أاََن   ، اْلَفاِرِسي  َبْكٍر  أَبُو  اْلُبَخاِري ، َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  حُمَمَُّد  فَاِرٍس، اَن  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  اَن   ،
ْعُت َعاِئشَ اَن احلَْ   رِيرِي ، اَن أَبُو َمْعَشٍر اْلرَبَاُء،قَاَل: َوقَاَل اْلَقَوا َة، َسُن ْبُن َوقَّاٍص، َحدَّثَ ْتِِن َمْواَلِت ُمَزيْ َنةُ بِْنُت ُسَلْيَماَن، قَاَلْت: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َأْوَهَب َْلَا اجْلَنََّة ابِ  ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َها َبنْيَ صَ قَاَلْت: َسَِ  ا " هَ ِبيَّتِ لتَّْمَرِة الَّيِت َشقَّت ْ
 # قال المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه. 

 

ِذِر، اَن  ، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، اَن َعْبُد هللِا ْبُن الصَّْقِر، اَن ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمنْ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  10510
ُمَعاٍذ، َعنْ  ْبُن  َمْعمَ َعْبُد هللِا  َعلَ رٍ    ُ اِبلنَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأْشَبَه  َأَحٌد  َيُكْن  مَلْ  أََنٍس، قَاَل:  ، َعْن  الز ْهِريِّ ْبِن ، َعِن  احْلََسِن  ِمَن  ْيِه َوَسلََّم 

ُ َعلَ  ، وََكاَن رَُجٌل َجاِلًسا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأْجَلَسهُ يف ِحْجرِِه َوَجاَءِت ابْ َنٌة َلهُ فََأَخَذَها  وَ   َأَخَذهُ ْيِه َوَسلََّم، َفَجاَءهُ َوَلٌد َلهُ فَ َعِليٍّ
ن َُهَما " فََأْجَلَسَها، فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَ َهالَّ َعَدْلَت بَ ي ْ  اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

اُد، اَن أَبُ  ،َقطَّانُ اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل الْ َأْخربََ  - 10511 و َِهَّاٍم، اَن  أاََن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، اَن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ  َثَمَة، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ ُ عَ ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَأيِب، اَن زاَِيُد ْبُن َخي ْ ْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس َأَحٌد لَ َّللَّ

 ِسُن إِلَْيِهنَّ ِإالَّ ُكنَّ َلهُ ِسرْتًا ِمَن النَّاِر " ِمْن أُمَّيِت يَ ُعوُل َثاَلَث بَ نَاٍت َأْو َثاَلَث َأَخَواٍت فَ ُيحْ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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َأيِب ِإْسَحاقَ َوَأْخرَبانَ   -  10515 ْبُن  أاََن   أَبُو زََكرايَّ  ثَ نَاأَ ،  احْلََسِن الطََّرائِِقي ،  َعلَ   بُو  ِفيَما قَ َرأَ  اْلَقْعَنِب ،  ثَ نَا  ْبُن َسِعيٍد،  ى ُعْثَماُن 
ُ َعَلْيِه وَ  َأْو ِلَغرْيِِه َكَهاَتنْيِ ِإَذا   يِم لَهُ َسلََّم، قَاَل: " أاََن وََكاِفُل اْلَيتِ َماِلٍك، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، أَنَّهُ بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أبُِ  هْبَامَ ات ََّقى " َوَأَشاَر النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  ْصبُ َعْيِه اْلُوْسَطى َوالَّيِت تَِلي اإْلِ
 # قال المحقق: إسناده مرسل. 

 

َنَة، َعْن َصْفَواَن ْبِن سُ َوَقْد َرَواهُ ُسْفيَانُ  ، َعْن أَبِيهَ عَ   َلْيٍم، ْبُن ُعي َي ْ ا: َأنَّ ِن اْمَرأٍَة يُ َقاُل َْلَا: أُنَ ْيَسُة، َعْن أُمِّ َسِعيِد بِْنِت ُمرََّة اْلِفْهِريِّ
لِ  أَْو  َلهُ  اْلَيتِيِم  وََكاِفُل  َأاَن   " قَاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  هللِا  َوأَ َرُسوَل  َكَهاَتنْيِ  اجْلَنَِّة  يف  سُ َغرْيِِه  " فْ َشاَر  أبُِْصُبِعِه   يَاُن 

 
 َجْعَفٍر، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا احْلَُمْيِدي ، ثَ نَا ُسْفيَاُن َفذََكَرهُ  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، أاََن َعْبُد هللِا ْبنُ  - 10517

 إسناده ضعيف. # قال المحقق: 
 

ُسْفيَاَن، ثَ نَا احْلَجَّاُج، ثَ نَا   نْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر النَّْحِوي ، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبنُ سَ و احلُْ َوَأْخرَباََن أَبُ   -  10520
أَْوىَف، َعنْ  ْبِن  ْبِن زَْيٍد، َعْن زُرَارََة  ، قَ   مَحَّاٌد، َعْن َعِليِّ  اْلُقَشرْيِيِّ ْبِن َعْمرٍو  َعَلْيِه َوَسلََّم، عْ اَل: َسَِ َماِلِك   ُ ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ِمَن النَّاِر َعْظٌم ِمْن ِعظَاِمِه حُمَرٌَّر بَِعْظٍم ِمْن ِعظَاِمِه، َوَمَن َأْدَرَك َأحَ يَ ُقوُل: " َمْن َأْعَتَق رَقَ َبًة ُمْسِلَمًة فَ  َد َواِلَدْيِه، ُثَّ مَلْ ِهَي ِفَداُؤهُ 
 ْغِنَيهُ هللاُ َوَجَبْت لَهُ اجْلَنَّةُ " هُ هللاُ، َوَمْن َضمَّ يَِتيًما َبنْيَ أَبَ َوْيِن ُمْسِلَمنْيِ ِإىَل طََعاِمِه َوَشَرابِِه َحّتَّ ي ُ دَ فَأَبْ عَ  يَ ْغِفْر لَهُ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

بَّاِس ُهَو اأْلََصم ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ، ثَ نَا ََيََْي ْبُن  عَ أَبُو الْ مْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثَ نَا َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر أَ  - 10521
ث َ  ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل:َمِعنٍي،  ُمْعَتِمُر  اَنِفًعا، حَ   نَا  َأيِب َجرِيٍر، َأنَّ  اْلُفَضْيِل، َعْن  ْبِن ُعَمَر:قَ َرْأُت َعَلى  ثَُه، َعْن َعْبِد هللِا  ِبَّ  لنَّ َأنَّ ا   دَّ

َعٍم، فَ َقاَل: َكْيَف جتَِِديَنكِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد اْمَرَأًة ِمْن َخث ْ ؟ قَاَلْت: اَل َأظُن ِِن ِإالَّ ِلَما يِب. قَاَل: " َوِدْدُت أَنَِّك مَلْ تُ َفارِِقي َصلَّى اَّللَّ
 "  ُعويل يَِتيًما َأْو جُتَهِِّزي غَازايً الد نْ يَا َحّتَّ ت َ 

 لمحقق: إسناده ضعيف. ا # قال
 

مَُّد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيِد اْلَفحَّاُم، ثَ نَا أَبُو َأمْحََد  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حمَُ   -  10522
اْْلَي ْ الز َبريِْ  ْبُن َأيِب  ثَ نَا ََيََْي  الْ ي ،  َأْجَلَسِِن َرُسوُل هللاِ عَ َثِم  يَ ُقوُل: "  ْبِن َساَلٍم،  يُوُسَف ْبَن َعْبِد هللِا  ْعُت  ُ   طَّاُر، قَاَل: َسَِ َصلَّى اَّللَّ

َمْسِح رَْأِس الصَِّبِّ َرمْحَةً    ىلٌَة َعلَ و نُ َعْيٍم، َعْن ََيََْي، َوِفيِه ِداَل َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِحْجرِِه َوَمَسَح َعَلى رَْأِسي َوََسَّاِن يُوُسَف " ََتبَ َعهُ أَبُ 
 َلُه، َوِإْن مَلْ َيُكْن أَبُوهُ َميِّتًا 

 يح. # قال المحقق: إسناده صح 
 

نَا ُسَلْيَماُن ث َ   ْعُقوَب،ثَ نَا يُوُسُف ْبُن ي َ   ِد ْبِن ِإْسَحاَق،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن حُمَمٍَّد اْلُمْقِرُئ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ   -  10523
، َعْن   اجْلَْوِنِّ َأيِب ِعْمَراَن  ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َعَلْيِه ْبُن َحْرٍب، ثَ نَا مَحَّاُد   ُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأنَّ رَُجاًل َشَكى  َأيِب ُهَريْ َرَة،  رَُجٍل، َعْن 
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َس اْلَيِتيَم  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن َأرَْدَت َأْن يَِلنَي قَ ْلُبَك، فََأْطِعِم اْلَمَساِكنَي، َواْمَسْح رَأْ ى اَّللَُّ َوَة قَ ْلِبِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َوَسلََّم َقسْ 
 " 

 .فيه رجل لم يسم# قال المحقق: إسناده 
 

ْرَداِء، َكَتَب ِإىَل َسْلَماَن َأنَّ رَُجاًل َشَكى ِإىَل َرُسوِل اَب الدَّ َة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َواِسٍع: َأنَّ أَ َوِبِِْسنَاِدِه ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلمَ   -  10524
ُ َعَلْيِه َوسَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن َأرَْدَت َأْن يَلِ هللِا َصلَّى اَّللَّ ِم نَي قَ ْلُبَك، فَاْمَسْح رَْأَس اْليَِتيلََّم َقْسَوَة قَ ْلِبِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْمهُ " عِ َوَأطْ 
 حسن إال أن فيه انقطاعا # قال المحقق: إسناده 

 

، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه،    -  10525 ارِِمي ، ثَ نَا    َأاَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعْبُدوَس الطََّرائِِفي  الدَّ
َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ثَ نَا ََيََْي ْبُن أَي وَب، َأْخرَبَِن اْبُن زَْحٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم،    ،َمْرميََ   َسِعيُد ْبُن َأيِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َمَسَح ِبَرْأسِ  اهُ َعَلْيِه َحَسَنٌة، َوَمْن َأْحَسَن ِإىَل يَِتيَمٍة َأْو يَِتيٍم َغرْيِهِ  دَ رَّْت يَ يَِتيٍم فَِإنَّ لَهُ ِبُكلِّ َشَعَرٍة مَ   َصلَّى اَّللَّ
 َهاَتنْيِ، َوفَ رََّق َبنْيَ ُأْصبُ َعْيِه " ُكْنُت َأاَن َوُهَو كَ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، ثَ نَا أَبُو اْلَولِيِد ْبُن بُ ْرٍد،    احْلَاِفُظ، أاََن حُمَمَُّد ْبنُ   َفَواِرسِ  حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب الْ َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتحِ   -  10526 َعْبِد هللِا الشَّاِفِعي 
ُ   وُل هللاِ َمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرسُ ا احْلَُسنْيُ، قَاَل: ذََكَرهُ َماِلٌك، َعْن ََيََْي ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َطْحاَلَء، َعْن أَبِيِه، َعْن عُ ثَ نَ  َصلَّى اَّللَّ

يَتِ  ِفيِه  بَ ْيٌت  َوَجلَّ  َعزَّ  هللِا  ِإىَل  بُ ُيوِتُكْم  َأَحب    " َوَسلََّم:  "، َعَلْيِه  ُمْكَرٌم   يٌم 
 

مْحََد ْبِن السَّمَّاِك ثَ نَا أَ ُن ْبُن  قَااَل: َحدَّثَ نَا أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماَوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن بُْشَراَن،    -  10527
َثِم اْلَقاِضي ثَ نَا ِإْسَحاقُ  هُ قَاَل: ْبُن ِإبْ َراِهيَم احْلُن َْيِِن ، َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث َْلُه، َغرْيَ أَنَّ  أَبُو اأْلَْحَوِص حُمَمَُّد ْبُن اْْلَي ْ

 يٌم ُمْكَرٌم " تِ ِفيِه يَ " َخرْيُ بُ ُيوِتُكْم بَ ْيٌت 
 تَ َفرََّد بِِه احْلُن َْيِِن ، َعْن َماِلكٍ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

،رَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ َأخْ   -  10530 ي   كِّ ثَ نَا مَ    ْبُن حُمَمٍَّد اْلَقاِضي النََّسِويِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َأََتهُ ُغاَلٌم،  ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا أَبُو اْلَوْرقَاِء، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َأْوىَف، قَاَل: بَ ي ْ  َنَما ََنُْن قَ ُعوٌد ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ا قُ ْلَت اَي َلٌة َأْطِعْمنَا َأْطَعَمَك هللاُ ِمَّا ِعْنَدهُ َحّتَّ تَ ْرَضى. قَاَل: فَ َقاَل: " َما َأْحَسَن مَ مَ يل َأرْ    َرُسوَل هللِا، ُغاَلٌم يَِتيٌم َوأُمٌّ فَ َقاَل: ايَ 
ًة فَ َوَضَعَها يف َكفِّ َرُسوِل هللِا رَ يَن ْتَْ ٍم " فََأََتهُ ِباَلٌل ِبَواِحٍد َوِعْشرِ ُغاَلُم، اَي ِباَلُل اْنطَِلْق ِإىَل َأْهِلنَا فَْأتِنَا ِِبَا َوَجْدَت ِعْنَدُهْم ِمْن طََعا 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَشاَر َرُسوُل هللِا صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكفَّْيِه ِإىَل ِفيِه، َوََنُْن نَ َرى تِْلَك السَّاَعِة أَنَّهُ َيْدُعوَصلَّى اَّللَّ اِبْلربَََكِة لِْلَيِتيِم،   لَّى اَّللَّ
َرسُ  هللاِ فَ َقاَل  أِلُخْ   وُل  َعٌة  َوَسب ْ أِلُمَِّك  َعٌة  َوَسب ْ َلَك  َعٌة  َسب ْ  " لِْلُغاَلِم:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ "  َصلَّى  أبُِْخَرى  َوتَ َغدَّ  بَِتْمَرةٍ  َوتَ َعشَّ  ِتَك، 
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ْبُن َجبَ فَاْنَصَرَف اْلُغاَلُم وََكاَن ِمْن أَبْ نَاِء اْلُمَهاجِ  َع َيِدِه َعَلى رَْأِسِه، فَ َقاَل: اَي ُغاَلُم َجرَبَ هللاُ يُ ْتَمَك ضَ ٍل فَ وَ رِيَن، فَ َقاَم ِإلَْيِه ُمَعاذُ 
أَبِيكَ  ِمْن  َخَلًفا  بِيَ َوَجَعَلَك  حُمَمٍَّد  نَ ْفُس  َوالَِّذي   " َذِلَك:  ِعْنَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل  فَ َقاَل  ِمَن .  َأَحٌد  يَِلي  اَل  ِدِه، 

  َحَسَنًة، وََكفَّ َعْنهُ ِبُكلِّ َشَعَرٍة َسيَِّئًة " ا فَ ُيْحِسُن ِواَليَ َتهُ ُثَّ َيَضُع َيَدهُ َعَلى رَْأِسِه ِإالَّ َجَعَل هللاُ لَهُ ِبُكلِّ َشَعَرةٍ مً  يَِتياْلُمْسِلِمنيَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اُر، مْحََد حُمَمَُّد ْبُن َأمْحََد ْبِن ُشَعْيٍب اْلَعْدُل، أاََن َعِلي  ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم الصَّفَّ أَ  أَبُو  بُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن َأْخرَباََن أَ   -  10531
َأْوىَف، قَاَل: ُكنَّا   ْبِن َأيِب  ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن َعْبِد هللِا  ثَ نَا أَي وُب ْبُن احْلََسِن، ثَ نَا َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َنَْشٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن ِإَْسَاِعيلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأََتهُ غُ  َك اَلٌم فَ َقاَل: ُغاَلٌم يَِتيٌم َوُأْخٌت يل يَِتيَمٌة، َوأُمٌّ يل َأْرَمَلٌة، َأْطِعْمنَا ِمَّا َأْطَعمَ ُجُلوًسا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْبٌع أِلُمَِّك " فَ َقاَم  تَ ْرَضى. َفَجاَء ِبَواِحَدٍة َوِعْشرِيَن َْتَْرًة، فَ َقاَل: " َسْبٌع َلَك، َوَسْبٌع أِلُْخِتَك، َوسَ   هُ َحّتَّ هللاُ، َأْعطَاَك هللاُ ِمَّا ِعْندَ 

ِء اْلُمَهاِجرِيَن، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  اْن أَبْ نَ َعَلَك َخَلًفا ِمْن أَبِيَك، وََكاَن مِ ِإلَْيِه ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل َفَمَسَح رَْأَسهُ َوقَاَل: َجرَبَ هللاُ يُ ْتَمَك َوجَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد رَأَيْ ُتَك اَي مُ  هُ َوَيَضُع َعاذُ َوَما َصن َْعَت " قَاَل: َرمِحُْتُه. قَاَل: " اَل يَِلي َأَحٌد ِمْنُكْم يَِتيًما فَ ُيْحِسُن ِواَليَ تَ َصلَّى اَّللَّ

  َشَعَرٍة َدرََجًة "  َلهُ ِبُكلِّ َشَعَرٍة َحَسَنًة، َوحَمَا َعْنهُ ِبُكلِّ َشَعَرٍة َسيَِّئًة، َورََفَع لَهُ ِبُكلِّ هللاُ   َكَتبَ َيَدهُ َعَلى رَْأِسِه ِإالَّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ السَّرِي ، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن  يِب ،اَق الطِّ اَن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإْسحَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أَ  - 10532
اللَّْيِثي ، َحدَّ  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَالَ احْلََسِن  ْبِن َأيِب ِعيَسى، َعْن  اْلَمِجيِد  النَِّبِّ  َثِِن حُمَمَُّد ْبُن طَْلَحَة، َعْن َعْبِد  : َوَقَف ُغاَلٌم َعَلى 

ِتيٌم َوِإنَّ يل أُمًّا َأْرَمَلٌة ِمْسِكيَنٌة َوُأْختًا َأْرَمَلةٌ َلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجِد، فَ َقاَل: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي رَُسوَل هللِا، ِإّنِ ُغاَلٌم يَ عَ   اَّللَُّ   َصلَّى
َحّتَّ تَ ْرَضى فَ َقاَل: " اَي ُغاَلُم َأِعْد َعَليَّ َكاَلَمَك ِإنََّك َلَمُقوٌل َعَلى  كَ َضا َعنْ  َعزَّ َوَجلَّ َمدَّ هللاُ يف الرِّ ِمْسِكيَنٌة، فَآتِنَا ِمَّا آََتَك هللاُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهُلم وا َما يف بَ ْيِت آِلَساِنَك "    َْتٍْر  نْ ْفَنٍة مِ ِل َرُسوِل هللِا " قَاَل: فَأُوِتَ َِبَ فََأَعاَد َكاَلَمُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: " ُخْذ َهَذا، َفِفيهِ  ، َوأََقلَّ ِمْن ِمْلِء اْلَكفِّ َغَداُؤَك َوَغَداءُ أُم َك َوُأْخِتَك َوَسأُِعيُنَك ِفيِهْم اِبلد َعاِء "   َأْكثَ َر ِمْن ِمْلِء اْلَكفِّ

ئًا َأْم اَل هُ ِد لَِقيَ َج َحّتَّ ِإَذا َكاَن بِبَاِب اْلَمْسجِ فََأَخَذَها اْلُغاَلُم، َوَخرَ   َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص، َفَمَسَح َعَلى رَْأِسِه َواَل َأْدِري َأْعطَاهُ َشي ْ
 حُمَمَُّد ْبُن َأيِب طَْلَحَة: " َفِمْن ُهنَاَك َجَرْت ُسنَّةُ اْلَمْسِح َعَلى رَْأِس اْليَِتيِم "  قَالَ 

 المحقق: إسناده فيه من لم أعرفه. # قال 
 

، َأاَن أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب ََهاِن ، ثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبنُ َأْخربََ  - 10533 َثِِن َعْبُد  فَ  اَن أَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسي  اِرٍس، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َحدَّ
ْعُت َعبْ هللِا ْبُن َعطَاٍء، ثَ نَا َحَجُر ْبُن احْلَارِ  ْعُت اْبَن ِبْشِر ْبِن َغزِيََّة، يَ ُقوُل:  بْ   َد هللاِ ِث اْلَغسَّاِن ، قَاَل: َسَِ َن َعْوٍف اْلَقاِرَئ، قَاَل: َسَِ

َمَع   َأيِب  اَّللَُّ اْسُتْشِهَد  النَِّب  َصلَّى  يِب  َفَمرَّ  َغَزَواتِِه،  بَ ْعِض  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ فَ قَ   النَِّبِّ َصلَّى  أَْبِكي  َوأاََن  َوَسلََّم   "   اَل يل:َعَلْيِه 
 َت َوأُمِّي اَي َرُسوَل هللاِ َأْسُكْت َأَما تَ ْرَضى َأْن َأُكوَن أاََن أَبُوَك َوَعاِئَشةُ أُم َك؟ " قُ ْلُت: بَ َلى، أبَِيِب أَنْ 

 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 
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ْعَفٍر، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا أَبُو اْلَيَماِن، ثَ نَا ُحَريْ ُز جَ    ْبنُ  اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأاَن َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبنُ   -  10541
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ْبُن ُعْثَماَن، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَالَ   ِحبَّاَن ْبِن زَْيٍد الشَّْرَعِبِّ وا محَُ : " ارْ اَّللَّ

 ِذيَن ُيِصر وَن َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن " تُ ْرمَحُوا، َواْغِفُروا يُ ْغَفْر َلُكْم، َوْيٌل أِلَْقَماِع اْلَقْوِل َوْيٌل لِْلُمِصّرِيَن الَّ 
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

أَ   َأْخرَبانَ   -  10548 َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َأمحَْ َعِلي   َعيَّاشٌ اَن  ثَ نَا  الصَّفَّاُر،  ُعب َْيٍد  ْبُن  ُسَلْيَماَن   ُد  ْبُن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  الس كَِّري ، 
ْبِن مَ اْلِمصِّ  أََنِس  ، َعْن  َأْخَشَن السَُّدوِسيِّ ، َعْن  اْلُمْؤِمُن السَُّدوِسي  ثَ نَا َعْبُد  لَُوْيٌن،   ى اَّللَُّ اِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ يِصي  

ُكل نَا رَِحيٌم. قَاَل: " لَْيَس َرمْحَةُ َأَحدُِكْم نَ ْفَسهُ َوَأْهَل بَ ْيِتِه َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمْنُكْم ِإالَّ رَِحيٌم " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا،  
 " َحّتَّ يَ ْرَحَم النَّاَس 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر، ثَ نَا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن   َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن اْلَكاِتُب، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ   ْخرَبانَ أَ   -  10549
يٍب، َعْن ِسنَاِن ْبِن َسْعٍد، َعْن أََنٍس، َعْن َرُسوِل هللِا  بِ َأيِب حَ   مَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبنِ َعاِصٍم، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن حمَُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ  َرُسوَل هللِا، َفُكل نَا رَِحيٌم. اَل: " َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل َيَضُع هللاُ َرمْحََتهُ ِإالَّ َعَلى رَِحيٍم " قَاَل: قُ ْلنَا: اَي  َصلَّى اَّللَّ
 الَِّذي يَ ْرَحُم نَ ْفَسهُ َخاصًَّة، َوَلِكِن الَِّذي يَ ْرَحُم النَّاَس َعامًَّة "  سَ : " لَيْ قَالَ 

 اده ضعيف. # قال المحقق: إسن
 

ِد، ثَ نَا أَبُو احْلََسِن، ثَ نَا ي احْلَمِ بُو أَُميََّة، ثَ نَا َعِلي  ْبُن َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصم ، ثَ نَا أَ   -  10550
، َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن ُسَهْيٍل، َعْن عُ  َبَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ ب َْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ

 ِح اجْلَنَِّة " ي  ِمْن رِ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " رِيُح اْلَوَلدِ اَّللَُّ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ْمرٍو، ثَ نَا اِبْلُكوَفِة، ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن عَ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُقَرِشي  اْبُن النَّجَّاِر،َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد  - 10551
َعَلى النَِّبِّ   ٍس، قَاَل: َمَرْرتُ ََي احْلِمَّاِن ، ثَ نَا اْبُن ُمبَاَرٍك، َعْن َُمَاِلٍد، َعْن َعاِمٍر، َعِن اأْلَْشَعِث ْبِن قَ يْ َيَْ ، ثَ نَا  أَبُو َحِصنٍي اْلَواِدِعيِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َرأَْيُت يف َوْجِهِه َوَأْصَحا  َك؟ " قَاَل: نُِفَسْت بُِغاَلٍم َوهللِا اَي َرُسوَل  مِّ بْ َنةُ عَ ِبِه اجْلُوَع، فَ َقاَل: " َما فَ َعَلِت ا َصلَّى اَّللَّ
َعَتُكْم   ُْم َلُقرَّ هللِا، َلَوِدْدُت َأنَّ يل بِِه ِشب ْ ُْم َلَمْجب ََنٌة َمْبَخَلٌة، َوِإنَّ  ةُ اْلَعنْيِ َوََثََرةُ اْلُفَؤاِد " ِمَن الطََّعاِم. فَ َقاَل: " َأَما َوِإْن قُ ْلَت َهَذا ِإنَّ

 ق: إسناده ضعيف. حققال الم #
 

َوَغريُْ   -  10552 ُموَسى،  ْبُن  َوحُمَمَُّد  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  حُمَمَُّد  ثَ نَا  اأْلََصم ،  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ قَالُوا:  ُِهَا، 
ثَ نَا  ِإْسَحاَق الصَّغَاِن   ْبُن َصاِلٍح،  ثَ نَا ُعْثَماُن  بْ ،  َوَقْد َكاَن نُ َبْكُر  َأْخرَبَُه،  ْبَن َكْيَساَن،  َأنَّ َوْهَب  ْبِن َعْجاَلَن،  ُمَضَر، َعْن حُمَمَِّد   

َوَغنَ َوْهبٌ  اْْلَطَّاِب: َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر، رََأى رَاِعيًا  ْبِن  ْبَن ُعَمَر  َأْدَرَك َعْبَد هللِا  َوَقْد رَ   َمَكاٍن قَِبيٍح،  ُهَو انَ َأى َمكَ ًما َلهُ يف  هُ 
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عْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " ُكل  رَاٍع َمْسُئوٌل َأْمَثَل ِمْنُه، فَ َقاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: َوَْيََك اَي رَاِعي، َحوِّْْلَا فَِإّنِ َسَِ ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 َعْن رَِعيَِّتِه " 

 قال المحقق: إسناده حسن.# 
 

َبَل، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن حُمَمٍَّد اجْلَْرِمي ، ي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبنِ لِ اَن عَ َأْخربََ  - 10554  َحن ْ
ُ َعَلْيِه اَعْن قَ تَ ٍل، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة،  ثَ نَا أَبُو ُعب َْيَدَة َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َواصِ  َدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

اِبلنَّاِس َما تَ َيسََّر " قَاَل   ٌق َيُِب  الّرِْفَق َويُ ْعِطي َعَلى الّرِْفِق َما اَل يُ ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف " وََكاَن يَ ُقوُل: " ُخُذواَوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ رَِفي
 نَّ اْلُمْؤِمِننَي قَ ْوٌم رُفَ َقاءُ ُرمَحَاءُ " إِ ُة: " وَ قَ تَادَ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ُن  ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثَ نَا حَمُْموُد بْ و َصاِلِح ْبُن َأيِب طَاِهٍر اْلَعْنرَبِي ، ثَ نَا َجدِّي ََيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي، ثَ نَا حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُ  - 10555
ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن زايَ   دٍ َخالِ  اْبُن َجاِبٍر،  ُمْسِلٍم، ثَ نَا  اْلَولِيُد ْبُن  ، ثَ نَا  اْبَِنْ ُبْسٍر اْلَمْرَمِتنَي الدَِّمْشِقي  اْلَبْكِري ، قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى  َدَة 

ابََّة فَ َيْضرهُِبَا اِبلسَّْوِط أَْو يَ ْلِجُمَها اِبللَِّجاِم، ا مَحُُكمَ  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت: يَ رْ َصاِحَبْ َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ    هللاُ الرَُّجُل يَ رَْكُب ِمنَّا الدَّ
ئًا؟ فَ َقااَل: اَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َذِلَك َشي ْ ْعُتَما ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ الدَّاِخِل، فَ َقاَلْت:  نَ َأٌة مِ . قَاَل ُعب َْيُد هللِا فَ نَاَدْتِِن اْمرَ فَ َهْل َسَِ

َدابَّ  ِمْن  }َما   " يَ ُقوُل يف ِكتَاِبِه:  َوَجلَّ  َعزَّ  ِإنَّ هللاَ  َهَذا،  فَ رَّْطنَا يف اَي  َما  َأْمثَاُلُكْم  أَُمٌم  ِإالَّ  َِبَنَاَحْيِه  َيِطرُي  طَائٍِر  َواَل  اأْلَْرِض  ٍة يف 
ِمْ اْلكِ   َصلَّى [ "، فَ َقااَل: َهِذِه ُأْختُ نَا َوِهَي َأْكرَبُ ِمنَّا، َوَقْد أَْدرََكْت َرُسوَل هللاِ 38َن{ ]األنعام:  و َُيَْشرُ   تَاِب ِمْن َشْيٍء ُثَّ ِإىَل َرهبِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده جيد. 

 

صَّفَّاُر، ثَ نَا أَبُو ِقاَلبََة الرَّقَاِشي  َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمٍَّد، ثَ نَا َعِلي  ال مٍَّد  ُن ُبْشَراَن، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ   -  10556
الشَّاةَ  ، آُخذُ : َأنَّ رَُجاًل، قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِ اْلَفْضِل، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َْيٍد، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن أَبِيهِ  ْعِد، ثَ نَا َعِدي  ْبنُ ْبُن اجلَْ 

 فََأْذحَبَُها فََأْرمَحَُها. قَاَل: " َوالشَّاةُ فَِإْن تَ ْرمَحَْها يَ ْرمَحَْك هللاُ " 
 ل المحقق: إسناده ضعيف. # قا

 

ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد    ،ْلَفِقيهُ بُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن اَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ْبُن حَمْبُوٍب الدَّهَّاُن، ثَ نَا أَ   -  10557
ثَ نَا َسِعيٍد،  ْبُن  ُسَوْيُد  ثَ نَا  احْلَْضَرِمي ،  َمْعِقلِ   هللِا  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  ُعب َْيٍد،  ْبِن  يُوُنَس  َعْن   ، اجْلَُمِحي  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ْبِن   ُعْثَماُن 

ُ َعَلْيهِ هللاِ َرُسوَل َيَساٍر، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي   َز فََأْذحَبَُها فََأْرمَحُُها. فَ َقاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  َوَسلََّم: " ِإْن َرمِحْت ََها َرمِحََك ، ِإّنِ آَلُخُذ اْلَعن ْ
 هللاُ "  

 َويف َكالَّ اإْلِْسنَاَدْيِن َضْعفٌ 
 ه ضعيف. # قال المحقق: إسناد
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، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإّنِ َأْذَبُح  َعْن رَُجٍل، َعْن زاَِيِد ْبِن خِمَْراٍق، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن أَبِيِه: َأنَّ رَُجاًل ، َليَّةَ َوَرَواهُ ِإَْسَاِعيُل اْبُن عُ 
ال أَلَْرَحُم  ِإّنِ  قَاَل:  َأْو  َأْرمَحَُها،  َوَأاَن  َوالشَّ الشَّاَة   " قَاَل:  َأْذحَبََها.  َأْن  ِإنْ شَّاَة  "  اةُ  هللاُ  َرمِحََك   َرمِحْت ََها 

 
َعْن  حُمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل اْبُن ُعَليََّة، ُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَا َْتْتَاٌم، ثَ نَاَأْخرَباََنهُ َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمحَْ  - 10558

، َعِن اْبِن ُعَليََّة، ثَ نَا زاَِيُد ْبُن خِمَْراٍق َوَرَواهُ َجَاَعٌة، َعِن اْبِن ُعَليَّ وُب الدَّ رَُجٍل َفذََكَرُه، َورََواهُ يَ ْعقُ  َة، َعْن زاَِيِد ْبِن خِمَْراٍق، َوهللاُ ْورَِقي 
 َأْعَلمُ 

 .فيه رجل لم يسم# قال المحقق: إسناده 
 

ْضِر،  َد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَا اْبُن ُمْكَرٍم، ثَ نَا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلَن، ثَ نَا أَبُو النَّ بُو َأمحَْ اَن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَ َأْخربََ   -  10559
الرَّمْحَنِ  َعْبِد  ْبُن  اْلَقاِسُم  ثَ نَا   ، اْليَاِمي  احْلَجَّاِج  أَبُو  يٍل  ْبُن جَِ اْلَولِيُد  رَ ثَ نَا  قَاَل  قَاَل:  أَُماَمَة،  َأيِب  َعْن  َعَلْيِه  ُسوُل هللاِ ،   ُ اَّللَّ  َصلَّى 

   اْلِقيَاَمِة "َوَسلََّم: " َمْن رَِحَم َوَلْو َذبِيَحَة ُعْصُفوٍر َرمِحَهُ هللاُ يَ ْوَم 
 ََتبَ َعهُ ُسَلْيَماُن ْبُن رََجاٍء، َعِن اْلَولِيدِ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

احلَْ أَ   -  10568 ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ا ْخرَباََن  ْبِن  لْ َسِن  َحازِِم  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  ُدَحْيٍم،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َجْعَفٍر حُمَمَُّد  أَبُو  أاََن  َأيِب  َقاِضي، 
َبَة، َعْن َميْ  ٍم، َعْن َأيِب َمْرثٍَد، َعِن احْلََكِم ْبِن ُعت َي ْ ،  َغَرزََة، َأاَن َعْوُن ْبُن َسالَّ ْبُت َجارِيًَة ِمَن  صَ قَاَل: أَ ُموِن ْبِن َأيِب َشبِيٍب، َعْن َعِليٍّ

يًعا َأْو أَْمِسْكُهَما  السَّبِْ َمَعَها اْبٌن َْلَا، فََأرَْدُت َأْن أَبِيَعَها َوأُْمِسَك ابْ ن ََها ف َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِبْعُهَما جَِ َقاَل يل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
يعً   ا " جَِ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ُر، ِمْن َأْصِلِه، اَن أَبُو َسِعيٍد َعْمُرو ْبُن حُمَمَّ َأْخربََ   -  10570 ِد ْبِن َمْنُصوٍر ِإْماَلًء، اَن أَبُو ُشَعْيٍب  اَن أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن َحِبيٍب اْلُمَفسِّ
ْبُن سَ  ، اَن حُمَمَُّد  الن  َفْيِلي  اَن  ْبِن ِإْسَحاَق، عَ احْلَرَّاِن ،  َأَسِد ُخَزمْيََة، قَاَل:  نَ ْن أابَ َلَمَة، َعْن حُمَمَِّد  ْبِن َصاِلٍح، َعْن نُ َقاَدَة اأْلَْسَلِميِّ   

 نَّ ِعْنِدي اَنقًَة أُْهِديَها َلَك. قَاَل: " اَل جَتَْعْلَها َواِْلًا " قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، إِ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.
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 نِ وَهُوَ بَابٌ فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الن اسِ إِذَا مَرَجُوا وَفَسَدَتْ ذَاتُ بَيْنِهِمْ ا بِ الْإِميَ الس ادِسُ وَالس بْعُونَ مِنْ شُعَ 
 

ُن أَي وَب،  بْ ا ََيََْي  ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدُِّب، ثَ نَ   دُ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا حُمَمَّ   -  10573
َمَُ  َعْن  احْلََكِم،  َعِن  ُحَسنْيٍ،  ْبِن  ُسْفيَاَن  َعْن  اْلَعوَّاِم،  ْبُن  َعبَّاُد  هللاَ ثَ نَا  }ات َُّقوا  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللِا  قَ ْوِل  يف  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  اِهٍد، 

  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأْن يَ ت َُّقوا هللاَ َوُيْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنِهْم " لَّ َعزَّ َوجَ ْم{، قَاَل: " َهَذا خَمَْرٌج ِمَن هللِا َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنكُ 
 يد. # قال المحقق: إسناده ج

 

يَ ْعُقوَب،  -  10574 ْبُن  حُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  الد وِري    َأْخرَباََن  حُمَمٍَّد  ْبُن  َعبَّاُس  ثَ نَا  ثَ نَا  ْبُن هَ ،  ارُوُن 
َثِِن َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن   ْبِن َأيِب اْلَعْميَاِء، َعِن السَّاِئِب ْبِن ِمْهَجاٍن، ِمْن َأْهِل الشَّاِم ِمْن َمْعُروٍف، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحِديٍث ذََكَرُه، قَاَل: َلمَّا َدَخَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َّللَُّ  َصلَّى ااَن َقْد َأْدَرَك َأْصَحاَب َرُسوِل هللاِ َأْهِل ِإيِليَاَء، وَكَ 
ُ عَ   ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  اَم محََِد هللاَ َوأَْثََن َعَلْيِه َوَوَعَظ َوذَكََّر، َوَأَمَر اِبْلَمْعُروِف، َوَنَى َعِن اْلُمْنَكرِ الشَّ  ْيِه َوَسلََّم قَاَم لَ اَّللَّ

الرَّحِ  َوِصَلِة  هللِا  بِت َْقَوى  فَأََمَر  ِفيُكْم  َخِطيبًا َكِقيَاِمي  َعَلى ِفينَا  هللِا  َيَد  فَِإنَّ  اِبجْلََماَعِة؛  َعَلْيُكْم   " َوقَاَل:  اْلَبنْيِ  َذاِت  َوَصاَلِح  ِم 
َساَءْتهُ َسيِّئ َُتُه، ثْ َننْيِ أَبَ ْعُد، اَل ََيُْلَونَّ رَُجٌل اِبْمرََأٍة، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن ََثلِثُ ُهَما، َوَمْن  اِل َو ِمَن اَوِإنَّ الشَّْيطَاَن َمَع اْلَواِحِد َوهُ اجْلََماَعِة،  

هُ َحَسن َُتهُ ِإْن َعِمَل َخرْيًا مَلْ يَ ْرُج ِمَن ر  َواَل َتسُ   اِفِق الَِّذي اَل َتُسوُءهُ َسيِّئ َتُهُ َوَسرَّْتهُ َحَسن َُتهُ فَ ُهَو َأَمارَةُ اْلُمْسِلِم اْلُمْؤِمِن، َوَأَمارَةُ اْلُمنَ 
نْ يَا فَِإنَّ هللاَ  هللِا يف َذِلَك ثَ َوااًب، َوِإْن َعِمَل َشرًّ  َقْد َتَكفََّل أبَِْرزَاِقُكْم  ا مَلْ ََيَْف ِمَن هللِا يف َذِلَك الشَّرِّ ُعُقوبًَة، َوَأجُِْلوا يف طََلِب الد 

ُ  َعَمُلهُ الَِّذي َكاَن َعاِماًل، اْسَتِعيُنوا اِبهلِل َعَلى َأْعَماِلُكْم فَِإنَّهُ مَيُْحو َما  هُ َيسٌَّر لَ وَُكلٌّ مُ  َيَشاءُ َويُ ْثِبُت َوِعْنَدهُ أُم  اْلِكتَاِب " َصلَّى اَّللَّ
السَّاَلُم َعَلْيُكْم " َهِذِه ُخْطَبةُ ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َعَلى َأْهِل الشَّاِم،   .ةُ هللاِ ٍد َوآِلِه، َوَعَلْيِه السَّاَلُم َوَرمحَْ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى نَِبيِّنَا حُمَمَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَثَ َرَها   َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

أانَ   َأْخرَبانَ   -  10575 ُبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  احلَْ   أَبُو  ثَ نَا أَبُو  اْلِفْراَييِب ،  ثَ نَا  َمْرمَيَ،  َأيِب  اْبُن  ثَ نَا  اْلِمْصِري ،  حُمَمٍَّد  ْبُن  َعِلي    َسِن 
ن َنَا. فَ قَ ِإْسَرائِيُل، ثَ نَا هَبُْز ْبُن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإانَّ قَ وْ  َأُل الرَُّجُل يف سْ اَل: " يَ ٌم َنْسَأُل أَْمَوالَنَا بَ ي ْ

َكرِ  َأْو  بَ َلَغ  فَِإَذا  قَ ْوِمِه  َبنْيَ  لُِيْصِلَح  اْلِعْتِق  َأِو  "، اجْلَاِئَحِة  اْست ََعفَّ   "  : السَّْهِميِّ رَِوايَِة  َويف   " فَ ْلَيْسَتِعفَّ   َب 
 

ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، ثَ نَا السَّْهِمي  يَ ْعِِن َعْبَد هللِا ْبَن  ،  ُعب َْيدٍ َد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبنُ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   -  10576
 نَا هَبُْز ْبُن َحِكيمٍ َبْكٍر، ث َ 

 # قال المحقق: إسناده رجاله ثقات. 
 

، عَ   َوَرَوى يُوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َما َعِمَل  هُ ْن َأيِب  َعْن َأيِب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلِنِّ َريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ئً  َشي ْ آَدَم  " اْبُن  َحَسٍن  َوُخُلٍق  اْلَبنْيِ  َذاِت  َوَصاَلِح  الصَّاَلةِ  ِمَن  أَْفَضَل   ا 
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، أاََن أَبُو ِإْسَحاَق  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبكْ   -  10580 ِن ، ثَ نَا أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِري ،  ااأْلَْصب َهَ ٍر اْلَفاِرِسي 

 َبٍس َفذََكَرهُ َلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َحجَّاٍج، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبِن ُحلَ ثَ نَا سُ 
 .# قال المحقق: إسناده حسن

 

الرَّ   -  10581 َعْبُد  ثَ نَا  يَزِيَد،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثَ نَا  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  حُمَمَُّد  َوَحدَّثَ نَا  هللِا قَاَل:  َعْبِد  ْبِن  رَاِشِد  َعْن  زاَِيٍد،  ْبُن  مْحَِن 
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، َعنْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفَضُل الصََّدَقِة َصاَلُح هللاِ  َرُسوُل  َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَالَ اْلَمَعاِفرِيِّ  َصلَّى اَّللَّ

 َذاِت اْلَبنْيِ " 
 قق: إسناده ضعيف. # قال المح

 

ْبُن حمَُ   -  10582 َأمْحَُد  َحاِمٍد  أَبُو  َأاَن  احْلَاِفُظ،  َعْبِد هللِا  أَبُو  اْْلُْسَرْوِجرْ َأْخرَباََن  احْلَُسنْيِ  ْبِن  ثَ نَ مَِّد  ْبِن   اِدي ،  حُمَمَِّد  ْبُن  ِعيَسى 
ْبُن َثَ  ثَ نَا َعِلي   ْبُن َحَجٍر،  ثَ نَا َعِلي   اْلَمْرَوِزي ،  أَي وَب، قَاَل: قَاَل يل ِعيَسى  َأيِب  َأيِب َسَلَمَة، َعْن  اْلَوازِِع، َعْن  اجْلََزِري ، َعِن  ِبٍت 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرُسوُل هللاِ  يف ِإْصاَلِح النَّاِس    أَي وَب، َأاَل ُأْخرِبَُك ِِبَا يُ َعظُِّم هللاُ ِبِه اأْلَْجَر َومَيُْحو بِِه الذ نُوَب؟ ْتَِْشي  " اَي َأابَ  َصلَّى اَّللَّ
َا َصَدقٌَة َيُِب  هللاُ َمْوِضَعَها "    ِإَذا تَ بَاَغُضوا َوتَ َفاَسُدوا؛ فَِإنَّ

 ِوي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف، َعْن َأيِب أَي وبَ رُ َلَمَة، وَ تَ َفرََّد بِِه اْلَوازُِع، َعْن َأيِب سَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

َأخْ   -  10583 أَبُ َكَما  ثَ نَا  َحبِيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثَ نَا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأاَن  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  الصَّبَّاِح  رَباََن  أَبُو  ثَ نَا  َداُوَد،  و 
، َعْن أَبِيِه،نْ اِمي ، عَ الشَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لَُه: " اَي أاََب أَي وَب، َأاَل َأُدل َك  َعْن َأيِب أَي وَب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ    َعْبِد اْلَعزِيِز الشَّاِميِّ

ن َُهْم ِإَذا تَ بَاَعُدوا "  حُ : " َتْصلُ وَلهُ َمْوِضُعَها؟ " قَاَل: بَ َلى. قَالَ َعَلى َصَدَقٍة يُ ْرِضي هللاَ َوَرسُ   َبنْيَ النَّاِس ِإَذا تَ َفاَسُدوا، َوتُ َقرُِّب بَ ي ْ
 ه ضعيف. # قال المحقق: إسناد

 

مْحَُد ْبُن ُماَلِعِب ْبِن  أَ ُز، ثَ نَا  َعْمرٍو الرَّزَّا  ْعَفٍر حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن اْلَغَضائِرِي ، َأاَن أَبُو جَ   -  10586
اْلَبْصِري  َمْسَلَمةُ ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعِن َحيَّاَن، ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َواِقٍد، ثَ نَا أَبُو حُمَمٍَّد  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَكِذَب اَل َيْصُلُح ِإالَّ يف الَ َعاَن، قَ لّزِْبرِقَاِن، َعِن الن َّوَّاِس ْبِن َسَْ ا  َثاَلٍث: احْلَْرِب  : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َا َخْدَعٌة، َوالرَُّجِل يُ ْرِضي اْمرَأَتَُه، َوالرَُّجِل ُيْصِلُح َبنْيَ اث ْ   َننْيِ " فَِإنَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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أَن  تَرْكَ ا :  صْلٌ قَالَ فَ  مَهْمَا فَسَدُوا وَاجِبًا فَمِنَ الْبَيِّنِ  ذَاتِ الْبَيْنِ  إِصْلَاحُ  الضَّرْبِ  وَإِذَا كَانَ  الن مَائِمِ وَاتِّقَاءِ  بِاجْتِنَابِ  بَيْنَ الن اسِ  لْإِفْسَادِ 

بَيْنَهُمْ أَوْ  بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ ى  وَتَعَالَ   وَأَلْزَمُ، وَذَم  اهللُ تَبَارَكَ   جَبُ وَالتَّحَرُّشِ  بِقَوْلِهِ: }فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ  هِ{ ]البقرة:  الس حَرَةَ 

 [ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ 102
 

، ثَ نَا   اْلُمَؤمَّ  َعْبِد اْْلَاِلِق، أاََن حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبنِ   -  10589 َهِقي  ِل ْبِن احْلََسِن، ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمٍَّد اْلب َي ْ
الن  َفْيلِ  َماِلٍك، قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللِا صَ أَبُو َجْعَفٍر  ْبِن  أََنِس  ْبُن َدْعَلٍج، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن  ثَ نَا ُخَلْيُد   ، ِبَرُجلٍ ي  َعَلْيِه َوَسلََّم   ُ  لَّى اَّللَّ

اَبِن يف َكِبرٍي " اَل   َقرْبِِه ِمَن النَِّميَمِة، َقرْبِِه ِمَن اْلِغيَبِة َورَُجٍل يُ َعذَُّب يف َقرْبِِه ِمَن اْلب َْوِل َوِبَرُجٍل يُ َعذَُّب يف يف  يُ َعذَّبُ  َوقَ ْولُُه: " َما يُ َعذَّ
َا يَ ْقِصَد ِبِه َتْسِهييَ ْقِصُد ِبِه َتْصِغرَي الذَّ   يف تَ َوقِّيِهَما َوهللاُ َأْعَلمُ  رِ َل اأْلَمْ ْنِب، َوِإَّنَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

حُمَمَُّد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمََّد  ِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِوي ، َوأَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، قَااَل: َأاَن أَبُو طَاِهٍر  َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ   -  10594
، َعْن ُعْرَوَة ْبِن مُحَْيٍد، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثَ نَا اْبُن أَ   ا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاِن ،نَ ِدي ، ث َ آابَ  ، َعِن الز ْهرِيِّ ِخي الز ْهرِيِّ

ْعُت َأاَب أَي وَب، َعِن ال ُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل: َسَِ َهْل َتْدرُوَن َما اْلَعْضُه؟ " قَالُوا: هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم. قَاَل: " نَ ْقُل  " َم، قَاَل:نَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ن َُهْم " َوَقْد رُوِّينَا ِمْن َحِديِث أََنِس ْبِن َماِلكٍ اأْلََحاِديثِ    هِبََذا اللَّْفظِ  ِمْن بَ ْعِض النَّاِس ِإىَل بَ ْعٍض يُ ْفِسُد بَ ي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق: إسناده
 

أَبُو اْلَعاَلِء اْلُكويف ، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثَ نَا اجْلَرَّاُح َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثَ نَا    -  10595
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَمْكُر َواْْلَِديَعةُ يف النَّارِ  ْواَل َأّنِ ِفٍع، َعْن قَ ْيِس ْبِن َسْعٍد، قَاَل: لَ ْبُن َمِليٍح، ثَ نَا أَبُو رَا ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ  َسَِ

 " َلُكْنُت ِمْن أَْمَكِر النَّاِس  
 اجْلَرَّاُح ْبُن َمِليٍح َهَذا ُهَو الن َّْهَراِن  مِحِْصيٌّ 

 محقق: إسناده ال بأس به. # قال ال
 

أَبُ َأْخربََ   -  10596 ِإْسَحاَق،و  اَن  ْبِن  ْبُن حُمَمَِّد  احْلََسُن  أاََن  اْلُمْقِرُئ،  ْبُن حُمَمٍَّد  ثَ نَا َعْبُد   ثَ نَا  احْلََسِن َعِلي   يَ ْعُقوَب،  ْبُن  يُوُسُف 
، َعْن َشْهِر ْبنِ اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّاٍد، ثَ نَا َداُوُد اْلَعطَّاُر، َحدََّثِِن اْبنُ  ثَ ْتُه، َأنَّ َرُسوَل عَ   َحْوَشٍب،   ُخثَ ْيٍم اْلَمكِّي  ْن َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد، َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   قَاَل: " اَي أَي  َها النَّاُس " هللِا َصلَّى اَّللَّ
ْلَوهَّاِب، ثَ نَا اْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْبِن ُخثَ ْيٍم  ا  نَا َعْبدُ ب َْيٍد، ثَ نَا ُعب َْيُد ْبُن َشرِيٍك، ث َ َوَأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن عُ 

ْبِن َحْوَشٍب، َعنْ  ، َعْن َشْهِر  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ   اْلَمكِّيِّ اأْلَْنَصارِيَِّة، قَاَلْت: َسَِ ْبِن السََّكِن  يَزِيَد  بِْنِت  َعَلْيِه َوَسلََّم    َأَْسَاَء 
ا رُُءوا ذُِكَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، َوِشَرارُُكُم يَارُِكْم َوِشَرارُِكْم؟ " قَالُوا: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل: " ِخيَارُُكُم الَِّذيَن ِإذَ ِِبِ رِبُُكْم  يَ ُقوُل: " َأاَل ُأخْ 

رَِوايَِة َداُوَد: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم ِِبِيَارُِكْم؟ " قَالُوا: بَ َلى. قَاَل:   َنَت " َويف ِحبَِّة اْلبَاُغوَن لِْلرُبَآِء اْلعَ اْلَمشَّاُءوَن اِبلنَِّميَمِة اْلُمَفّرِقُوَن َبنْيَ اأْلَ 
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ِة  بَّ  اأْلَحِ اُءوَن اِبلنَِّميَمِة اْلُمْفِسُدوَن َبنْيَ ِذيَن ِإَذا رُُءوا ذُِكَر هللاُ، ُأخرِبُُكْم ِبِشَرارُِكْم؟ " قَالُوا: بَ َلى. قَاَل: ِشَرارُُكُم اْلَمشَّ " ِخيَارُُكُم الَّ 
 اْلبَاغُوَن لِْلرُبَآِء اْلَعَنَت " 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى حْلََسِن، أاََن ِبْشٌر، َأاَن َأمْحَُد، َأاَن َعِليٌّ، ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ، قَاَل:  َوَأْخرَباََن أَبُو ا  -  10600
ُ َعلَ  ئًا؛ فَِإّنِ ُأِحب  َأنْ ْيِه َوَسلَّ اَّللَّ   َأْخُرَج ِإلَْيُكْم َوقَ ْلِب َلُكْم َساملٌ " َم َعَلى َأْصَحاِبِه، فَ َقاَل: " اَل يُ ب َلِّْغِِن َأَحٌد َعْن َأَحٍد َشي ْ

َوَسلََّم اَل يَ ْقَبُل اْلَقْذَف َواَل ُيَصدُِّق َأَحًدا َعَلى    َعَلْيهِ اَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َورُوِّينَا، َعِن احْلََسِن، ُمْرَساًل، قَ   َهَذا ُمْرَسلٌ 
 َأَحٍد " 

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
 

نَا َعْبُد هللِا  ث َ   َسوَّاٍر،  َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبنِ   ِنٍئ، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َها   -  10605
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،    ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َهاِنٍئ، ثَ نَا أَبُو ُسَحْيٍم ُمبَاَرُك ْبُن ُسَحْيٍم، ثَ نَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُصَهْيٍب، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 ِقيَاَمِة "  هُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن َسَعى ِِبُْؤِمٍن أَقَاَمهُ هللاُ َمَقاَم ِخْزٍي َوُذلٍّ يَ ْوَم الْ تَ  َرْوعَ َمْن رَوََّع ُمْؤِمنًا مَلْ يُ َؤمِِّن هللاُ  قَاَل: "
 تَ َفرََّد بِِه ُمبَاَرُك ْبُن ُسَحْيٍم، َعْن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ا ُجَرْيٌج، ثَ نَا   أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوي ، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَ انَ اَدَة، أَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَ   -  10606
َعلَ   ُ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ َأْصَحاِب  ِإْسَحاَق، َعْن َعْمرٍو، َعْن رَُجٍل، ِمْن  تَ َعجََّل ُموسَ أَبُو  ِإىَل رَبِِّه،   ى َعَلْيهِ ْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "  السَّاَلُم 

[،  83قَاَل ُهْم أُواَلِء َعَلى أَثَِري َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِّ ِلرَتَْضى{ ]طه:  فَ َقاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َأْعَجَلَك َعْن قَ ْوِمَك اَي ُموَسى  
؟ قَاَل: اَل ُأَحدُِّثَك َمْن ُهَو َوَلِكْن َسُأْخرِبُُكْم بَِثاَلٍث ِفيِه: َكاَن  ا  َمْن َهذَ   اْلَعْرِش رَُجاًل فَ َعِجَب َلهُ فَ َقاَل:قَاَل: فَ َرَأى يف ِظلِّ  اَي َربِّ

 ِة " ِسُد النَّاَس َعَلى َما آََتُهُم هللاُ ِمْن َفْضِلِه َواَل َيَِق  َما َلَدْيِه َواَل مَيِْشي اِبلنَِّميمَ اَل َيَْ 
 # قال المحقق: إسناده جيد. 
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يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا   لس بْعُونَ مِنْ شُعَبِ الْإِميَانِ وَهُو بَابٌ فِي أَنْ يُحِب  الر جُلُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا ا ابِعُ وَ الس 

 رِيقِ يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّ 
 

َقاِضي، ِإْماَلًء، ثَ نَا أَبُو  َمْنُصوٍر الْ  ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن رََجاٍء اأْلَِديُب ِمْن َأْصِلِه، ثَ نَا ََيََْي ْبنُ  حُمَمَّدُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر  - 10617
ْعُت َخاِلَد ْبَن َعْبِد هللِا  اٍر َأيِب اْلَواِسِطي ، َعْن ُهَشْيٍم، َعْن َسيَّ  َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن أَي وَب الرَّاِزي ، َأاَن َعْمُرو ْبُن َعْونٍ  احْلََكِم، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي يَزِيُد ْبَن َأَسٍد، َأِحبَّ لِ اْلَقْسِريَّ، َُيَدُِّث، َعْن أَبِيِه، َعْن جَ  لنَّاِس َما حتُِب   دِِّه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
 لِن َْفِسَك " 

 اده حسن.سنلمحقق: إ# قال ا
 

اأْلََصم ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلَورَّاُق، ثَ نَا    أَبُو اْلَعبَّاِس ُهوَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، قَااَل: ثَ نَا  -  10618
ْبُن رَجَ  ْبُن َحسَّاَن، حَ َعْبُد هللِا  أاََن َعْبُد هللِا  َثِِن اٍء،  ْبَن َعْبِد هللاِ   دَّ َأنَّ َحْرَمَلَة  َبَة:  تَا ُعَلي ْ َبُة، بِن ْ َوُدَحي ْ ْبُن َعاِصٍم، َوَصِفيَُّة،  ، ِحبَّاُن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احلَْ  ، َما َتَُْمُرِن؟ قَاَل: "  ُسوَل هللاِ ِديَث ِإىَل َأْن قَاَل: قُ ْلُت: اَي رَ َأْخرَبَُهْم أَنَّهُ َخَرَج َحّتَّ أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
الَِّذي َيُسر  أُُذنَ ْيَك َأْن يَ ُقوَل َلَك اْلَقْوُم ِإَذا قُْمَت ِمْن ِعْنِدِهْم فَْأتِِه، َواْنظُِر  اَي َحْرَمَلُة، اْئِت اْلَمْعُروَف َواْجتَِنِب اْلُمْنَكَر، َواْنظُِر  

 ْن ِعْنِدِهْم فَاْجَتِنْبهُ " مِ  ا قُْمتَ ِذي َتْكَرهُ َأْن يَ ُقولُوهُ َلَك ِإذَ الَّ 
   َعاِصٍم، قَاَل: َحدََّثِِن َحْرَمَلةُ ْبُن ِإاَيٍس، َفذََكَرُه، َوُهَو َحْرَمَلةُ ْبُن َعْبِد هللِا ْبنِ َوَرَواهُ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، َعْن ِحبَّاِن ْبنِ 

 ِإاَيسٍ 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ْبُن َشرِيٍك اْلب َزَّاُر، ثَ نَا ُسَلْيَماُن، يَ ْعِِن اْبَن    اَن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا ُعب َْيدُ ربََ َأخْ   -  10619
يُوُنسَ  ْبُن  ثَ نَا ِعيَسى  الرَّمْحَِن،  ْبِن مُ َعْبِد  اأْلَْعَمُش، َعْن َعْمرِو  ثَ نَا  أَتَ ْيُت عَ رََّة،  ،  ِه،  َأْو َعْن َعمِّ أَبِيِه،  ْبِن َسْعٍد، َعْن  اْلُمِغريَِة  ِن 

 ُ وُه، فََأَرٌب َما ِجيَء ِبِه " قُ ْلُت: َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرَفَة فََأَخْذُت ِبزَِماِم النَّاَقِة أَْو ِخطَاِمَها، َفَدفَ ْعُت، فَ َقاَل: " َدعُ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ِإىَل السََّما  بِّْئِِن ن َ  النَّاِر. فَ َرَفَع رَْأَسهُ  ِمَن  َويُ بَاِعُدِن  ِمَن اجْلَنَِّة  يُ َقّرُِبِِن  اْْلُْطَبِة َلَقْد  ِبَعَمٍل  لَِئْن ُكْنَت َأْوَجْزَت يف  ِء َساَعًة ُثَّ قَاَل: " 

ئًا، َوتُقِ َأْعظَْمَت َوَأطَْلَت؛ تَ ْعُبُد   اَلَة، َوتُ ْؤِت الزََّكاَة، َوحَتُج  اْلب َْيَت، َوَتُصوُم رََمَضاَن، َوَتَِْت ِإىَل النَّاِس  يُم الصَّ هللاَ َواَل ُتْشِرُك ِبِه َشي ْ
 لنَّاَقِة "  ِذي حتُِب  َأْن يُ ْؤتُوهُ ِإلَْيَك، َوَما َكرِْهَت لِن َْفِسَك َفدَِع النَّاَس ِمْنهُ َخلِّ َعْن زَِماِم االَّ 

ِه، َعِن ِلي ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن َسْعِد ْبِن اأْلَْخَرِم،  مْ ى الرَّ َوَرَواهُ ََيََْي ْبُن ِعيسَ  َعْن أَبِيِه، َأْو َعْن َعمِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
 ن.# قال المحقق: إسناده حس
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ُن اجْلَْعِد، ثَ نَا َِهَّاٌم، َعْن احْلُْلَواِن ، ثَ نَا َعِلي  بْ   ْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ََيََْي عَ ِن ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ   -  10620
اْلَيْشكُ  َعْبِد هللِا  ْبِن  اْلُمِغريَِة  َعِن  ُجَحاَدَة،  ْبِن  الْ حُمَمَِّد  َقِدْمُت  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن   ، نَِعااًل، أَ ُكوَفةَ  ِريِّ َها  ِمن ْ أِلَْجِلَب  َوَصاِحٌب يل  اَن 

َتِفِق، َوهُ فَ َعَدْواَن ِإىَل الس وِق َوَلمَّا تُ َقْم، فَ ُقْلُت   َو يَ ُقوُل:  ِلَصاِحِب: لَْو َدَخْلنَا اْلَمْسِجَد. فَِإَذا رَُجٌل ِمْن قَ ْيٍس يُ َقاُل َلُه: اْبُن اْلُمن ْ
ُتهُ ِِبًَِن، َفِقيَل يل ى اَّللَُّ ُوِصَف يل َرُسوُل هللِا َصلَّ  ُتهُ ِِبَكََّة، َفِقيَل: ُهَو ِِبًَِن، َفطََلب ْ : ُهَو ِبَعَرفَاٍت، فَانْ ت ََهْيُت ِإلَْيِه   َعَلْيِه َوَسلََّم َفطََلب ْ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َدُعوا الرَُّجَل َأَرٌب َما لَهُ َّللَُّ َصلَّى اِق َرُسوِل هللِا. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  َوُهَو يف رَْكٍب ِمْن َأْصَحابِِه َفِقيَل: تَ َنحَّ َعْن طَرِي
ئَانَ ". َفَدنَ ْوُت َحّتَّ اْخت ََلَفا ِعنَاُق   ، فَ ُقْلُت: َشي ْ نَا َوَأَخْذُت بِزَِماِم رَاِحَلِتِه فََما يَ ُرْعِِن َأْو َما َعاَب َعَليَّ ُهَما؛ َما رَاِحَلت َي ْ  َأْسأَُلَك َعن ْ

ِئْن ُكْنَت َأْوَجْزَت يف اْلَمْسأَلَِة َلَقْد َسأَْلَت َويُ ْنِجيِِن ِمَن النَّاِر؟ قَاَل َعِلي  ْبُن اجْلَْعِد: يف َهَذا احْلَِديِث َمرًَّة ُأْخَرى: " لَ  ةَ اجْلَنَّ يُْدِخُلِِن 
: تَ ْعُبُد هللاَ اَل  ئًا، َوتُِقيُم الصَّ َعْن َعِظيٍم؛ اْحَفْظ َعَليَّ ْكُتوبََة، َوتُ َؤدِّي الزََّكاَة اْلَمْفُروَضَة، َوَتُصوُم رََمَضاَن، َوَما مَ اَلَة الْ  ُتْشِرُك بِِه َشي ْ

النَّاُس ِبَك َفَذِر النَّاَس ِمْنُه، خَ   حتُِب  َأْن يَ ْفَعَلهُ  َأْن يَ ْفَعُلهُ  هِبِْم، َوَما َتْكَرهُ  َعْلهُ  "  اِحَلِة  لِّ َسِبيَل النَّاَقِة أَْو قَاَل: الرَّ النَّاُس ِبَك فَاف ْ
َوَقْد َرَواهُ اْبُن َعْوٍن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة َفَخَلَط   حَِّة،قَاَل َِهَّاٌم: " َوأَمَّا احْلَج  فَ َقْد َحجَّ َحْيُث َسأََلُه. َهَذا اإْلِْسنَاُد َأْوىَل اِبلصِّ 

َتِفقِ نَّهُ ملَْ و ِإْسَحاَق، َعِن اْلُمِغريَِة، َغرْيَ أَ يف ِإْسنَاِدِه، َوَرَواهُ أَبُ    يَ ْنِسْبُه، َومَلْ يَ ْنِسِب اْبَن اْلُمن ْ
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 

َمٌر،  وٍر، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، أاََن َمعْ بُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَاَن، َأاَن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنصُ َأْخرَباََن أَ   -  10621
ُ   َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلُمِغريَِة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: انْ ت ََهْيُت ِإىَل رَُجٍل َُيَدُِّث قَ ْومً نْ عَ  ا َفَجَلْسُت، فَ َقاَل: ُوِصَف يل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

َوَأاَن ِِبًَِن غَاِدايً  أَتَ   َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإىَل الَشرَُّف  ِإىَل َعَرفَاٍت، قَاَل: َفَجَعْلُت  أَتَ ْيُت  ِإلَْيِهْم َحّتَّ  رَِّكاَب ُكلََّما رُِفَعْت يل َجَاَعٌة َدفَ ْعُت 
ْمُت َبنْيَ َيَدِي الرِّكَ َجَاَعٍة ِمْن َر  َفِة، فَ ت ََقدَّ  ْم: َخلِّ اِب، فَ َلمَّا َدنَ ْوُت فَ َقاَل بَ ْعُضهُ ْكٍب، فَاْنطََلَقْت فَ َقِدْمتُ ُهْم فَ َنظَْرُت فَ َعَرف ُْتهُ اِبلصِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َدُعوهُ فََأَرٌب َما َلهُ " قَاَل: َفَدنَ ْوُت، فََأَخْذُت اِبلّزَِماِم   َعْن ُوُجوهِ الرَِّكاِب اَي َعْبَد هللِا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
، ِِن ِإىَل اجْلَنَِّة َويُ بَاِعُدِن ِمَن النَّاِر. قَاَل: " تُِقيُم الصَّاَلَة، َوتُ ْؤِت الزََّكاةَ بُ يُ َقرِّ  : اَي َرُسوَل هللِا، َحدِّْثِِن ِبَعَملٍ اِبْْلِِطاَم، فَ ُقْلتُ  َأْو قَاَل:

َوَتْكرَ  ِإلَْيَك،  يُ ْؤَتى  َأْن  حتُِب   َما  لِلنَّاِس  َوحتُِب   رََمَضاَن  َوَتُصوُم  اْلب َْيَت،  ِإلَ َوحَتُج   يُ ْؤَتى  َأْن  َتْكَرهُ  َما  َْلُْم  خَ هُ  ُوُجوِه لِّ ْيَك،  َعْن   
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الثَّاِلِث َواْْلَْمِسنَي ِمَن اأْلََمايل الرَِّكاِب " ورُّوِينَاهُ أَْيًضا يف َحِديِث َمْعِن ْبِن يَزِيَد، َعِن النَِّبِّ صَ   لَّى اَّللَّ

 # قال المحقق: إسناده صحيح. 
 

َبةُ ْبُن َعْبِد هللِا، ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن اْلَفِقيُه، ثَ نَا ََيََْي ْبُن َساَسَوْيِه، ثَ نَا ظُ احْلَافِ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 10625 ُعت ْ
ْنِصُفوا النَّاَس ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َوُخُذوا أَ ُكْم، وَ ِقتَاِل َعُدوُِّكْم، َواَل تَ غُل وا ِفيقَاَل: " َمْن َضِمَن يل ِستًّا َضِمْنُت َلهُ اجْلَنََّة: اَل جَتْبُ ُنوا َعْن 

 ُم اجْلَنََّة " ِقْسَمِة َمَوارِيِثُكْم، َواَل حَتِْمُلوا ُذنُوَبُكْم َعَلى رَبُِّكْم، فَِإَذا فَ َعْلُتْم َذِلَك َدَخْلتُ  ِلَمظُْلوِمُكْم ِمْن ظَاِلِمُكْم َواَل َتظَّاَلُموا يف 
 فه. عر من لم أ # قال المحقق: إسناده فيه

 
َعبَّاُس ُهَو الد وِري ، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن ِعيَسى ْبِن الطَّبَّاِع، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا اْلَعبَّاُس ُهَو اأْلََصم ، ثَ نَا الْ   -  10626

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْبِن حمَُ ِعْمَراَن، َعِن اْلَقاِسمِ   ِد ْبِن َأيِب ثَ نَا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َخالِ  مٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
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قَبُِلوهُ َوِإَذا    احْلَقَّ   َلُم. قَاَل: " الَِّذيَن ِإَذا أُْعطُوا َمِن السَّابُِقوَن ِإىَل ِظلِّ هللِا َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة؟ " قَالُوا: هللاُ َوَرُسولُهُ َأعْ أََتْدرُونَ 
 ْم " ُسئُِلوهُ َبَذلُوُه، َوُحْكُمُهْم لِلنَّاِس َكُحْكِمِهْم أِلَنْ ُفِسِهْم َوَأْهِليهِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن َكْعٍب عُ ، ثَ نَا ِر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يُوُسفَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، ثَ نَا أَبُو النَّضْ  - 10630
ُ َعَلْيِه  ْبِن حُمَمٍَّد، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ   ْن زَُهرْيِ اأْلَْنطَاِكي ، ثَ نَا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، عَ  ى اَّللَّ

  اْلُمْؤِمُن َيَْمَلُ ِِبَا ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن "  ْلُمْؤِمِن ِِبَْنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اجْلََسِد َيَْمَلُ الرَّْأَس َما ُيِصيُب اجْلََسَد، وََكَذِلكَ ا ُن ِمنَ َوَسلََّم: " اْلُمْؤمِ 
 حسن في الشواهد# قال المحقق: إسناده 

 

ا حُمَمَُّد  َلِوي  َرمِحَهُ هللاُ، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن احْلَُسنْيِ النَّْصَر آاَبِدي ، ثَ نَ عَ َسِن الْ اَن أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احلَْ َأْخربََ   -  10643
، ثَ نَا رََجاٌء أَبُو ََيََْي اجلُْ  ْقِط، َعْن ََيََْي ْبُن ََيََْي، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْْلُزَاِعي  يِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن أَ  ْبِن َرِشي ، َصاِحُب السِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َشَفَع َشَفاَعًة َحاَل ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللِا، ف َ   َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللاِ  َقْد َصلَّى اَّللَّ
َمَع قَ ْوٍم يَ َرى أَنَّهُ   ى ُخُصوَمٍة اَل يَ ْعَلُم َأَحقٌّ أَْم اَبِطٌل فَ ُهَو يف َسَخِط هللِا َحّتَّ يَ ْنزَِع، َوَمْن َمَشىلَ َعاَن عَ َضادَّ هللاَ يف ُمْلِكِه، َوَمْن أَ 

  اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقتَالُهُ ُكْفٌر " ابُ  َوِسبَ ِذاًب ُكلَِّف َأْن يُ ْعَقَد يف َشِعريَةٍ َشاِهٌد َولَْيَس ِبَشاِهٍد فَ ُهَو َكَشاِهِد زُوٍر، َوَمْن حَتَلََّم ُحُلًما َكا
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

 ا حُمَمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، اِهٍر اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمَعاِويََة الن َّْيَسابُورِي ، ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو طَ   -  10649
ثَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهرَ   ََيََْي ْبُن مَحَّاٍد، ثَ نَا أَبُو َعَوانََة،ِِن َحدَّ يْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ

ُكلِّ َعْظٍم يف ُكلِّ يَ ْوٍم َصَدَقٌة " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، َفَمْن مَلْ يَِْد؟    َمى يف وَن َعْظًما َوِستٌَّة َوَثاَلثُوَن ُساَل " ِلْلِْنَساِن َثاَلَُثِائٌَة َوِست  
َيْسَتِطْع قَاَل: " فَ ْلي َْهِدي َسبِ قَاَل: " لِ  َهى َعْن ُمْنَكٍر قَاَل: " َفَمْن مَلْ  َيْسَتِطْع؟ قَ يَْأُمْر ِِبَْعُروٍف َأْو لِي َن ْ اَل: "  ياًل " قَاَل: َفَمْن مَلْ 

َيْسَتِطْع َذِلَك؟ قَاَل: " فَ ْلَيدَِع  ْلرَيَْفْع َعْظًما ِمَن الطَّرِيِق " قَاَل: َفَمْن مَلْ َيْسَتِطْع َذِلَك؟ قَاَل: " فَ ْلُيِعْن َضِعيف َ  ًفا " قَاَل: َفَمْن مَلْ 
 النَّاَس ِمْن َشّرِِه " 

 ده جيد. # قال المحقق: إسنا
 

ثَ نَا حُمَمَّدُ ا  ِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  10655 يَ ْعُقوَب،  ْبُن  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد  أاََن  ِإْسَحاَق الصَّغَا   حْلَاِفُظ،  ْبُن  ْبُن  ِن ، ثَ نَا ُسَلْيَماُن 
قَ تَاَدُة،   ثَ نَا  ِهاَلٍل،  أَبُو  ثَ نَا  قَااَل:  اأْلَْشَيُب،  َوَحَسُن  ُسَلْيمَ َحْرٍب،  قَاَل  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َفاَل َعْن  َوقَاَل   اُن:  رَفَ َعهُ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ 

النَّ  تُ ْؤِذي  ِإنَّ َشَجَرًة َكاَنْت يف الطَّرِيِق  َعَلْيِه احْلََسُن: "   ُ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ اأْلَْشَيُب: قَاَل  اَس فَ َقطََعَها رَُجٌل فَ َنحَّاَها " قَاَل 
 ا يف اجْلَنَِّة " هَ  ِظلِّ َم: " فَ َلَقْد رَأَيْ ُتهُ يَ ت ََقلَُّب يف َوَسلَّ 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
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احْلَاِفُظ، ث َ   -  10656 ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  اأْلَنْ بَاِري ،  َبْكِر ْبُن  أَبُو  أاََن  ْبُن ُشَجاٍع الص ويف ،  احْلَُسنْيُ  ْبِن  نَا  مَِّد 
َهاُل ْبُن َخِليَفَة، َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَُّد ْبُن ُموَسى، ثَ نَا أَبُو ا   ، َساِبقٍ َشاِكٍر، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبنُ  ْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا  ثَ نَا اْلِمن ْ

َهاُل ْبُن َخِليَفَة، َعنْ ََيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َأاَن أَبُو َأمْحََد الز َبرْيِي   ثَ نَا َرُسوُل هللِا     ََثِبتٍ ، ثَ نَا اْلِمن ْ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َحدَّ اْلبُ نَاِنِّ
َوَسلََّم   َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ي ُ َصلَّى  اْلُمْؤِمَن  ِإنَّ   " قَاَل:  ِبِه،  فَ َرَحنَا  اإْلِْساَلَم  َعَرف ْنَا  ُمْنُذ  ِبَشْيٍء  َفرِْحنَا  َما  السَِّبيَل،  َحِديثًا  ِهَدايَِتِه  ْؤَجُر يف 

، َوأَنَّهُ يُ ْؤَجُر يف    َماطَِتهِ َوإِ  ْلَعِة َتُكوُن يف اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق، َويف تَ ْعِبريِِه بِِلَسانِِه َعِن اأْلَْعَجِميِّ ِإت ْيَانِِه َأْهَلهُ َحّتَّ إِنَّهُ لَيُ ْؤَجُر يف السِّ
رُتَد  َعَلْيِه َويُْكَتُب َلهُ َأْجُرَها " َلْفُظ َحِديِث اْبِن َساِبٍق َوَحِديِث الز برَْيِي   فَ   َؤاُدهُ فَ ُيْخِطئُ َها َكف هُ فَ َيْخِفُق َْلَا ف ُ طََرِف ثَ ْوبِِه، فَ ي َْلَبُسَها  

 خُمَْتَصرٌ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

اَن ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد الصَّفَّاُر، أاََن ََيََْي ْبُن َأيِب أَ   فَّاُر،َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمٍَّد الصَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشرَاَن، أاََن أَبُو    -  10658
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ، َأاَن إِبْ َراِهيُم اْْلََجِري ، َعْن َأيِب ِعيَاٍض، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا طَاِلٍب، َأاَن َعِلي  ْبُن َعاِصمٍ  َصلَّى اَّللَّ

َتْسِليَمَك َعَلى الرَُّجِل َصَدقٌَة، َوِإَماطَُتَك    ْسِلٍم يف ُكلِّ يَ ْوٍم َصَدَقٌة " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوَمْن يُِطيُق َهَذا؟ قَاَل: " ِإنَّ مُ   ى ُكلِّ َعلَ 
اْلمَ  َوِعياَدُتَك  الطَّرِيِق َصَدقٌَة،  َعِن  اْلَمْلُهو اأْلََذى  َوِإغَاثَ ُتَك  َمْعُروٍف ةٌ َف َصَدقَ رِيَض َصَدقٌَة،  َوِهَدايَ ُتَك الطَّرِيَق َصَدَقٌة، وَُكل    ،

 َصَدَقٌة " 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ثَ نَا َأمْحَُد   ،َزمْيَةَ مَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، اَن َمِعنُي ْبُن خُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبَِن أَبُو َأمْحََد ْبُن َأيِب احْلََسِن، ثَ نَا حمَُ   -  10660
ِْمِذي ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َعْرَعَرَة، َبَة، قَاَل: َكاَن ُمَعاٌذ مَيِْشي َورَُجٌل َمَعهُ   ثَ نَا ُشْعَبُة، َعنْ   ْبُن احْلََسِن الرتِّ ْعُت َأاَب َشي ْ َأيِب اْلَفْيِض، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َمْن رََفَع َحَجًرا ِمَن الطَّ لَ ا؟ فَ َقاَجًرا ِمَن الطَّرِيِق، فَ َقاَل: َما َهذَ فَ َرَفَع حَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ رِيِق  : َسَِ
 ُكِتَبْت َلهُ َحَسَنٌة، َوَمْن ُكِتَبْت لَهُ َحَسَنٌة َدَخَل اجْلَنََّة " 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

ْعِِن اْبَن يُوُنَس، ثَ نَا َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثَ نَا َأمْحَُد ي َ  َد ْبنِ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ  - 10665
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ   زَُهرْيٌ، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ْعُت أَْو قَاَل َرُسوُل  عَ   َسْعٍد،  ِد ْبِن َأيِب َعِتيٍق، َعْن َعاِمِر ْبنِ َحدَّ ْن أَبِيِه، قَاَل: َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا تَ نَ   ِذيِه، َأْو يُ ْؤِذيِه " خََّم َأَحدُُكْم يف اْلَمْسِجِد، فَ ْليُ َغيِّْب َُنَاَمَتهُ اَل ُيِصيُب ِجْلَد ُمْؤِمٍن أَْو ثَ ْوبَهُ ُمؤْ هللِا َصلَّى اَّللَّ
 ن.سناده حس# قال المحقق: إ

 

، ثَ نَا َعْبُد الصََّمِد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أاََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلفَ   -  10666 حَّاُم، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ََيََْي الذ ْهِلي 
ُ عَ اَدَة،  َشاُم ْبُن َأيِب َعْبِد هللِا، َعْن قَ تَ َعْبِد اْلَواِرِث، ثَ نَا هِ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ

وَ  اْلَمعْ َعَلْيِه  فَأَمَّا  اْلِقيَاَمِة؛  يَ ْوَم  تُ ْنَصبَاِن  َخِليَقتَاِن  َواْلُمْنَكَر  اْلَمْعُروَف  ِإنَّ   " َويَِعدُ َسلََّم:  َأْصَحابَهُ  َر  فَِليُ َبشِّ اْلَْ ُروُف  َوَأمَّا  ُهُم  رْيَ، 
 اْلُمْنَكُر فَ ي َُقوُل: ِإلَْيُكْم ِإلَْيُكْم، َفَما َيْسَتِطيُعوَن ِإالَّ لِزما " 
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 قال المحقق: إسناده حسن.# 
 

َثِِن َأيِب، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن  ن ْ ْبِن حَ   ب َْيٍد، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحَدَ َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أاََن َأمْحَُد ْبُن عُ   -  10667 َبَل، َحدَّ
وَ  َسَنَة ََخٍْس  اْلَمَداِئِِن ،  ُعْثَماَن  أَبُو  اْلَفارِ اَلِحٍق  َسْلَماَن  َعْن   ، الن َّْهِديِّ ُعْثَماَن  َأيِب  َعْن  اأْلَْحَوُل،  َعاِصٌم  ثَ نَا  َوِمائٍَة،  ، ََثَاِننَي  ِسيِّ

ِة، َوِإنَّ َأْهَل اْلُمْنَكِر يف َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َأْهَل اْلَمْعُروِف يف الد نْ يَا ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروِف يف اآْلِخرَ   ى اَّللَُّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ 
 الد نْ يَا ُهْم َأْهُل اْلُمْنَكِر يف اآْلِخَرِة " 

 ه ضعيف. # قال المحقق: إسناد
 

ثَ نَا أَبُو َحازِ   -  10668 يَاَن، قَاَل: ثَ نَا ِهَشاُم  ْبُن َأمْحََد احْلَاِفُظ، َأاَن حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن قُ َرْيٍش، َأاَن احْلََسُن ْبُن ُسفْ   ٍم ُعَمرُ َحدَّ
، َعْن ُعمَ ْبُن َعمَّاٍر، ثَ نَا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعنْ  ْْلَطَّاِب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ا  َر ْبنِ  َأيِب ُعْثَماَن الن َّْهِديِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْهُل اْلَمْعُروِف يف   الد نْ يَا ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروِف يف اآْلِخَرِة "  َصلَّى اَّللَّ
، َعْن َعاصِ قَاَل أَبُو َحازٍِم: َوَرَواهُ اْلُمَؤمَُّل ْبُن ِإَسَْ  ُ َعَلْيِه أَ  ِم، َعنْ اِعيَل، َعِن الث َّْوِريِّ يِب ُعْثَماَن، َعْن َأيِب ُموَسى، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرَواهُ اُم ْبُن اَلِحٍق اْلَمَداِئِِن ، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن، َعِن النَِّبِّ َصلَّ َوَرَواهُ ِهشَ   َوَسلََّم، اْبُن    ى اَّللَّ
َوَسلَّمَ لْ ا َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َأنَّ  ُعْثَماَن،  َأيِب  َعْن  َعاِصٍم،  َعْن  اْبُن ُمبَاَرِك،  رََواهُ  َما  ِإىَل  رَاِجٌع  َواحْلَِديُث  ُمْرَساًل،  قَاَل:   ،

 اْلُمبَاَركِ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

نْ يَا، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ْبِن َأيِب الد    ْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّدِ عَ َد ْبِن  َأْخرَباََن َعِلي  ْبُن َأمحَْ   - 10671
ْعُت احْلََسَن، َُيَدُِّث، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما يَ ْرِوي  وُل هللاِ ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرسُ ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَا َصاِلٌح اْلُمّرِي ، َسَِ َصلَّى اَّللَّ

َنَك َوَبنْيَ عِ َعْن رَبِِّه َعزَّ َوَجلَّ: " َأرَْبُع ِخَصاٍل: وَ  َنَك َوَواِحَدٌة ِفيَما بَ ي ْ بَاِدي؛ فََأمَّا اِحَدةٌ يل َوَواِحَدٌة َلَك َوَواِحَدٌة ِفيَما بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
ئًا، َوأَمَّا الَّيِت َلَك َفَما َعِمْلَت ِمْن َخرْيٍ ُيْزُِئَك، َوَأمَّا الَّيِت ب َ تُ  َواَل  الَّيِت يل فَاْعُبْدِن  َوَعَليَّ ْشِرْك يِب َشي ْ َنَك َفِمْنَك الد َعاءُ  ْيِِن َوبَ ي ْ

َنَك َوَبنْيَ ِعبَاِدي،   فَاْرَض َْلُْم َما تَ ْرَضى لِن َْفِسَك " اإْلَِجابَُة، َوأَمَّا الَّيِت بَ ي ْ
 قق: إسناده ضعيف. مح# قال ال

 

 فَصْلٌ فِي حِفْظِ الْمُسْلِمِ سِر  أَخِيهِ 
 

اِهيَم، َأاَن َعْبُد الرَّزَّاِق، أاََن  احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الصَّغَاِن ، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ رَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  - 10677
َا َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، قَا، َمْعَمرٌ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَّنَّ َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َعَلى َصاِحِبِه َما َيْكَرهُ "   يَ  يُ ْفشِ َمانَِة َفاَل َيَِل  أِلََحِدِِهَا َأنْ يَ َتَجاَلُس اْلُمَتَجاِلَساِن اِبأْلَ 
 َهَذا ُمْرَسٌل َجيِّدٌ 

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
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ْعتُ َأْخربََ   -  10681 ْعُت َأمْحََد ْبَن ِإَْسَاِعيَل اأْلَْزِديَّ، َسَِ ْعُت حُمَمَّدَ الْ   اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن الس َلِمي ، َسَِ ْبَن    َفْضَل ْبَن َجْعَفٍر، َسَِ
ْعُت اْْلَِليَل ْبَن َأمْحََد، يَ ُقوُل: َمْن َِنَّ ِإلَْيَك َِنَّ َعَلْيَك، َوَمْن َأْخربََ الَّ سَ  ُ ٍم، َسَِ َك ِِبَرَبِ َغرْيَِك َأْخرَبَ َغرْيََك ِِبَرَبَِك. َوقَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَّ

 " اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة قَ تَّاٌت " َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 إسناده ال بأس به.  ق:ال المحق# ق

 

 وَى مَا تَقَد مَ فِي الْأَبْوَابِ قَبْلَهُ فَصْلٌ فِي تَرْكِ تَتَبُّعِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيَ وَفِي قَبُولِ عُذْرِهِمْ سِ 
 

ْبنُ   -  10682 حُمَمَُّد  احْلََسِن  أَبُو  السَّيُِّد  أَبُو  َحدَّثَ نَا  أاََن  اْلَعَلِوي ،  احْلَُسنْيِ  أَبُو َبْكٍر حمَُ   ثَ نَا  اْلُمذَكُِّر،  مَحَْدَوْيِه  ْبِن  ِحبَّاَن  ْبُن  مَُّد 
ِت، عَ َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن يُوُنَس الْ  ٍم، َعْن مَحَْزَة الزَّايَّ ، َعِن َقْزِويِِن ، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن تَ ْوبََة، ثَ نَا ُمْصَعُب ْبُن َسالَّ ْن َأيِب ِإْسَحاَق السَّبِيِعيِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحّتَّ َأَْسََع اْلعَ   ءِ اْلرَبَا َواِتَق يف بُ ُيوَِتَا أََو قَاَل: يف ُخُدورَِها ُثَّ قَاَل: " اَي ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: َخطَب َنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َوملَْ  بِِلَسانِِه  آَمَن  َمْن  اَمْعَشَر  تَ ْغتَابُوا  اَل  ِبَقْلِبِه  يُ ْؤِمْن  تَ ت َبََّع  مِ ْلُمْسلِ   اْلُمْسِلِم  َأِخيِه  َعْورََة  تَ ت َبََّع  َمْن  فَِإنَّهُ  َعْورَاَِتِْم  تَ تَِّبُعوا  هللاُ  نَي َواَل 

 َعْورََتُه، َوَمْن تَ ت َبََّع هللاُ َعْورَتَهُ يَ ْفَضُحهُ َوَلْو يف َجْوِف بَ ْيِتِه " 
 إسناده حسن.# قال المحقق: 

 

 كَارِ فَصْلٌ فِي تَرْكِ الِاحْتِ 
 

بَاِن  اِبْلُكوفَِة، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، ثَ نَا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأاَن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ الشَّي ْ   -  10699
ُ َعَلْيِه  ٍر، َعنِ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجابِ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن عَ  اْلَقاِسِم ْبِن يَزِيَد، َعْن َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: " َنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 َوَسلََّم َأْن َُيَْتَكَر الطََّعاُم " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أاََن اْلُمْعَتِمُر  ا  ٍر، ثَ نَ َشاَذاَن، أاََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليِّ ْبُن    -  10701
ْمَداَن،  هبَِ   َهارُونَ و َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َسِعيٍد الس كَِّري ، أاََن أَبُ وَ   ْبُن ُسَلْيَماَن،

ْعُت زَْيًدا َأاَب اْلُمَعلَّى، َُيَدُِّث، َعِن ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُعْبُدوَس ْبِن َكاِمٍل السَّرَّاُج، ثَ نَا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ  َبَة، ثَ نَا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َسَِ
ْعُت َرُسو احْلََسِن، عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َمْن َدَخَل يف َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِمنَي ي ُ صَ   َل هللاِ ْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َسَِ ْغِلي  لَّى اَّللَّ

   َعَلْيِهْم َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يَ ْقِذَفهُ يف َجَهنََّم "
َع، أَ َويف رَِوايَِة ِإْسَحاَق: َأنَّ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى قِ نَّ َمعْ  ُعب َْيَد هللِا ْبَن زاَِيٍد َسَِ َل ْبَن َيَساٍر رََجَع فََأََتُه، فَ َقاَل َمْعِقُل ْبُن َيَساٍر: َسَِ

ئًا يف َأْسَعاِر اْلُمْسِلِمنَي لَيُ ْغِلَي َعَلْيِهمْ اَّللَُّ   ظَِم َجَهنََّم " عْ  يف مُ َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يَ ْقِذَفهُ    َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َمْن َأْدَخَل َشي ْ
 # قال المحقق: إسناده صحيح. 

 



826 

 

أانَ   -  10702 اْلَمالِيِِن ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبنِ   َأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبُن  َعِلي   ثَ نَا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  حِبَ   أَبُو  اجْلُْرَجاِن   ِعْمَراَن  ْبِن  ثَ نَا  َعِليِّ  َلَب، 
َثِِن َعِطيَّةُ ْبُن بَِقيََّة، حَ  ُ َعَلْيِه  يِب، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: قَاَل  أَ   دَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ْسَعاَر َحِزَن، َوِإَذا غَلَّى َفرَِح "َوَسلََّم: " بِْئَس اْلَعْبُد اْلُمْحَتِكُر ِإَذا رَخََّص هللاُ اأْلَ 
 حقق: إسناده ضعيف. لم# قال ا

 

َبَة، قَاَل: َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  -  10703  احْلَاِفُظ، أاََن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
ثَ نَا ، ثَ نَا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َأاَن الرَّبِيُع ْبُن َحِبيٍب، عَ اءُ نَا رَجَ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُعَمَر، ث َ  َوَحدَّ ْن نَ ْوَفِل ْبِن َعْبِد   ْبُن حُمَمٍَّد اْلَعْرزَِمي 

، قَاَل: " َنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ  " زَاَد رََجاٌء: َوَنَى َعِن الت ََّلقِّي،   ةِ ْلب َْلدَ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن احْلُْكَرِة ابِ   اْلَمِلِك، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ
 َقِِنِّ اْلَغَنمِ  َوَعِن السَّْوِم قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس، َوَعْن َذْبحِ 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ثَُم ْبُن رَاِفٍع، ثَ نَا أَبُو    ، َحِبيبٍ  هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يُوُنُس ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، َأاَن َعْبدُ   -  10704 ثَ نَا أَبُو َداُوَد، ثَ نَا اْْلَي ْ
، َعْن ُعَمَر بْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََيُْطُب َوُهَو يَ ُقوُل: " َمِن  ََيََْي اْلَمكِّي  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِن اْْلَطَّاِب، َسَِ

ْفاَلِس " اَل ُم ابْ تَ طََعاَمهُ   هُ هللاُ اِبجْلَُذاِم َأْو اِبإْلِ
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 

 

ا ، ثَ نَا َمكِّي  ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثَ نَ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّدٍ َأْخرَباََن َعِلي    -  10705
اَن، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َخَرَج ِمَن اْلَمْسِجِد فَ َرَأى  َثُم ْبُن رَاِفٍع اْلَبْصِري ، َحدََّثِِن أَبُو ََيََْي، َعْن فَ ر وٍخ، َمْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ي ْ اْلَْ 

َهذَ  َما  فَ َقاَل:  ثُورًا،  َمن ْ َأرْ طََعاًما  ِمْن  ُجِلَب  قَالُوا:  الطََّعاُم؟،  فَ َقاَل وَ   ِض َكَذاا  َجَلَبُه،  َوَمْن  الطََّعاِم  َهَذا  يف  اَبَرَك هللاُ  قَاَل:  َكَذا، 
؟ ا َعَلى اْحِتَكاِر طََعاِم اْلُمْسِلِمنيَ ِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اْحَتَكَرهُ فَ ر وٌخ َوُفاَلٌن َمْوىَل ُعَمَر، َفَدَعاُِهَا، فَ َقاَل: َما مَحََلُكمَ بَ ْعُض َأْصَحابِِه: اَي أَ 

ْعُت َرُسوَل هللاِ اَل فَ َقا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمِن اْحَتَكرَ : اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َنْشرَتِي أبَِْمَوالِنَا َوَنَضُع، فَ َقاَل ُعَمُر: َسَِ َعَلى    َصلَّى اَّللَّ
ْفاَلِس " قَاَل ف َ اْلُمْسِلِمنَي طََعاًما َضَربَهُ هللاُ  أَُعاِهُدَك هللاَ َعزَّ َوَجلَّ اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َوأَُعاِهُد هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َأْن  " ر وٌخ: اِبجْلَُذاِم َواإْلِ

ْوىَل ُعَمَر فَ َقاَل:  مَ َأمَّا  َمْشُدوًخا؟ " زَاَد ِفيِه َغرْيُُه: " وَ    َأْشرَتَِي طََعاًما أََبًدا " َوأَمَّا َمْوىَل ُعَمَر: " فَ َزَعَم أَبُو ََيََْي أَنَّهُ رَآهُ ََمُْذوًمااَل 
  ُعَمَر بَ ْعَد ِحنٍي ََمُْذوًما " َنْشرَتِي أبَِْمَوالِنَا َونَِبيُع. فَ َزَعَم أَبُو ََيََْي أَنَّهُ رََأى َمْوىَل 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  10708 ْبُن َأيِب حَ َأْخرَباََن  َوأَبُو حُمَمَِّد  ا اِفُظ،  ثَ نَالْ اِمٍد  ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن   ُمْقِرُئ، قَااَل:  اأْلََصم ،  اْلَعبَّاِس ُهَو  أَبُو 
ُه، َن ُعَمَر، طََلَب رَُجاًل َفَسَأَل َعنْ َعاِصٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعطَاٍء، َأنَّ ابْ   ِسنَاٍن، ثَ نَا أَبُو

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  : َذَهَب لَِيْشرَتَِي طََعاًما فَ َقاَل لِْلب َْيِت َأْو لِْلب َْيِع، فَ َقالُوا: لِْلب َْيِع، فَ َقاَل: الَ فَ قَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ َأْخرَبُوهُ َأّنِ َسَِ
 اِم ِِبَكََّة ِإحْلَاٌد " يَ ُقوُل: " اْحِتَكاُر الطَّعَ 

 ف. عي إسناده ض# قال المحقق: 
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 فَصْلٌ فِي إِصَابَةِ الْعَيْنِ 
 

َثِِن َسِعيُد ْبُن َأَسٍد، ثَ نَ   ُن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَاَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّا   - 10713 ا  يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
اْبِن َشْوَذٍب، قَاَل:   فَ َيْدُخُل النَّاُس، فَ يَأْ عُ " َكاَن  َضْمَرُة، َعِن  ُم الرَّْطِب، قَ لََّم َحاِئطَهُ  َأايَّ ِإَذا َكاَن  الز َبرْيِ  ْبُن  ُكُلوَن َوََيِْمُلوَن  ْرَوةُ 

 اَل قُ وََّة ِإالَّ اِبهلِل{ ]الكهف:  هللاُ ا َشاَء  ْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجن ََّتَك قُ ْلَت مَ وََكاَن ِإَذا َدَخَلهُ رَدََّد َهِذِه اآْليََة ِفيِه َحّتَّ ََيُْرَج ِمْنهُ ": }َولَ 
39 ] 

 # قال المحقق: إسناده حسن.
 

 الد يْنُ   فَصْلٌ فِي إِحْسَانِ قَضَاءِ 
 

 ْبُن ُمَعاٍذ، ثَ نَا َأيِب، ثَ نَا ْيُد هللاِ ثَ نَا ََيََْي ْبُن حُمَمٍَّد، ثَ نَا ُعب َ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أاََن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمطٍَر،  -  10717
 ْعِِن اْبَن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، قَاَل: َجاَء يَ ُهوِديٌّ يَ ت ََقاَضى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ ُشْعَبُة، َعْن َِسَاٍك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن ي َ 

ُ َعَليْ لَّ ِبِّ صَ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْغَلَظ لِلنَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َهمَّ ِبِه َأْصَحابُُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم: " َما َقدََّس هللاُ " أَْو  ى اَّللَّ
ُهْم َحقَّهُ َغرْيَ ُمت َْعَتٍع " ُثَّ قَاَل: " َما يَ ْرَحُم هللاُ أُمًَّة اَل َيَُْخُذوَن لِلضَِّعيِف مِ  ِإىَل َخْوَلَة بِْنِت َحِكيٍم فَاْست َْقَرَضَها َْتًْرا فَ َقَضاُه،   لَ  َأْرسَ ن ْ

َقْد َكاَن ِعْندَ ُثَّ قَاَل النَِّب  َصلَّى اَّللَُّ  َقْد َكاَن ُغربًْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكَذِلَك يَ ْفَعُل ِعبَاُد هللِا اْلُمْؤِمنُوَن، أََما ِإنَّهُ    ا " َأوْ اَن َْتٌْر، َوَلِكنَّهُ 
ًزا "    قَاَل: " ُخب ْ

اْبتِ  يف  َعاِئَشَة،  َعْن  ُعْرَوَة  َعْن  آَخَر،  َوْجٍه  ِمْن  َورُِوي  ُمْرَسٌل  ِعْنَدهُ َهَذا  يَِْدهُ  مَلْ  َوأَنَّهُ  َْتٍْر،  ِمْن  بَِوْسٍق  َأْعَرايِبٍّ  ِمْن  َجُزورًا  يَاِعِه 
يُْذكُ   فَاْست َْقَرَضهُ  مَلْ  َوَأْوفَاُه،  َمَقااًل "، َوقَاَل يف آَخَر فَ َقاَل اأْلَْعرَ   َة الت َّْقِديَس،مَ ْر َكلِ ِمْن ُخَويْ َلَة  ِإنَّ ِلَصاِحِب احْلَقِّ  ايِب : فَ َقاَل: " 

هللِا صَ  رَُسوُل  فَ َقاَل  َوَأْطي َْبَت،  َأْوفَ ْيَت  َعَلْيَك، فَ َقْد  َواَبَرَك  َخرْيًا  أُولَ َجَزاَك هللاُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ِخيَ لَّى  يَ ْوَم ا ِئَك  هللِا  ِعبَاِد  ُر 
" اْلُمِطيبُوَن  اْلُموفُوَن   اْلِقيَاَمِة 

 # قال المحقق: إسناده مرسل. 
ِإَْسَاِعيلَ   -  10718 ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  أَبُو َسْهٍل،  َماُم  اإْلِ ثَ نَا  ْبُن قَ تَاَدَة،  َنْصِر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  احْلََسُن  ثَ نَا  اْلَمَحاِمِلي ،  ِن  بْ   َأمْحَدَ  

 َفِر ْبِن الز َبرْيِ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة هِبََذا احْلَِديثِ ُشَعْيٍب، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َجعْ 
 # قال المحقق: إسناده ال بأس به. 

 

َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن    ُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا النََّخِعي ، اِبْلُكوفَِة، َأاَن أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ثَ نَابْ مَُّد  َوَأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر حمَُ   - 10719
، َعْن َسْعِد ْبِن طَرِيٍف، َعْن بْ بَّاُن  ْن ِعبَاِد هللِا الصَّاحِلِنَي، ثَ نَا حِ َأيِب َغَرزََة، َأاَن أَبُو َعْمرٍو اْلَفرَّاءُ َحْفُص ْبُن َعْمرٍو، وََكاَن مِ  ُن َعِليٍّ

اْمَرأَِة مَحَْزَة،   نْ يَا،ُموَسى ْبِن طَْلَحَة، َعْن َخْوَلَة،  َعَلْيِه َوَسلََّم يَُذاِكُر مَحَْزَة الد   ُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْعُت  إِ   قَاَلْت: َسَِ الد نْ يَا فَقاَل: "  نَّ 
النَّارُ   اَأَخَذهَ   ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، َفَمنْ  ِفيَها، َوُربَّ ُمَتَخوٍِّض يف َماِل هللِا َوَماِل َرُسولِِه َلهُ  قَاَلْت: وََكاَن   يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  حِبَقَِّها بُوِرَك َلهُ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوْسَقاِن مِ  سَّاِعِدي  يَ ت ََقاَضاُه، فََأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى الفَأََتى  ْن َْتٍْر ِلَرُجٍل ِمْن َبِِن َساِعَدَة  َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل يَ ْقِضيهِ  : نَ َعْم، َوَمْن َأَحق  اِبْلَعْدِل  فََأْعطَاهُ َْتْرًا ُدوَن فَ َردَّهُ َعَلْيِه فَ َقاَل َلهُ الرَُّجُل: أَتَ ُرد  َعَلى َرُسوِل هللِا، قَالَ   اَّللَّ

نَا َرُسوِل هللِا َصلَّ    َرُسولِ ِمنْ  ؟ " َواْكَتَحَلْت َعي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُدُموِعِه ُثَّ قَاَل: " هللِا؟، قَاَل: " َصَدَق َوَمْن َأَحق  اِبْلَعْدِل ِمِنِّ ى اَّللَّ
َها َوُهَو َغرْيُ ُمت َْعَتٍع " ُثَّ قَاَل: " اَي َخْوَلُة، َغدِّيِه َواْدُهِنيِه  دِ ْن َشِديمًَّة اَل َيَُْخُذ َضِعيُفَها َحقَّهُ مِ اَل َقدََّس هللاُ َأْو َكْيَف يُ َقدُِّس هللاُ أُ 

هُ ميَ ِوي َغرِ ِض َونُوُن اْلِبَحاِر، َواَل َغِرميٌ يَ ْلهُ لَْيَس ِمْن َغِرمٍي يَ ْرِجُع ِمْن ِعْنِدِه َغرميُهُ رَاِضيًا ِإالَّ َصلَّْت َعَلْيِه َدَواب  اأْلَرْ َواْقِضيِه، فَِإنَّ 
َلٍة ِإَْثًا "   َوُهَو يَ ْقِدُر ِإالَّ َكَتَب هللاُ َعَلْيِه يف ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ

 : إسناده ضعيف. # قال المحقق 
 

أَبُو تَ ْوبََة، َأاَن َعْبُد الرَّمْحَِن ا  ، ثَ نَ أَي وَب، أاََن أَبُو َحاتٍِ الرَّاِزي    َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الر وْذاَبِري ، َأاَن احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبنِ   -  10720
أَ  َعْن   ، اْلَعْبِسي  اجْلَْوِن  َأيِب  ْبِن  ُسَلْيَماَن  اْبَن ْبُن  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ُمَعاِويََة  َعْن   ، اْلَقاصِّ َسْعٍد  يِب 

َرُسوُل هللِا صَ عَ  قَاَل  يَ ُقوُل:  اَّللَُّ بَّاٍس،  وَ لَّى  اأْلَْرِض،  َدَواب   َعَلْيِه  حِبَقِِّه َصلَّْت  ِإىَل َغرميِِه  َمْن َمَشى   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اْلَماِء،    نُوُن 
اجْلَنَّةِ  يف  تُ ْغَرُس  َشَجَرًة  ُخْطَوةٍ  ِبُكلِّ  َلهُ  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  هللاُ  " وََكَتَب  يُ ْغَفُر  َوَذنْ بًا    

 # قال المحقق: 

، ثَ نَا أَبُو َصاِلٍح   رَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أاََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن َعْبَدَة، ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللاِ خْ أَ  - 10724 حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجي 
ْبُن ُموَسى اْلَفرَّاُء، أانَ  اْلُمبَاَرِك، َعْن محَْ   حَمُْبوُب  ْبِن  ا َعْبُد هللِا  َأيِب لزَّ َزَة  َأيِب َصاِلٍح، َعْن  ََثِبٍت، َعْن  ْبُن َأيِب  ايَِّت، َحدََّثِِن َحِبيُب 

أَ  قَاَل:  هللِا صَ ُهَريْ َرَة،  َرُسوُل  لَهُ  فَاْسَتْسَلَف  َيْسأَلُهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ هللِا َصلَّى  َرُسوَل  رَُجٌل  وَ َتى  َشْطَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ ْسٍق  لَّى 
ُه، َفَجاَء الرَُّجُل يَ ت ََقاَضاهُ فََأْعطَاهُ َوْسًقا َوقَاَل: " ِنْصٌف َلَك َقَضاٌء،أَ فَ   َوِنْصٌف َلَك ََتِئٌل ِمْن ِعْنِدي "  ْعطَاهُ ِإايَّ

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

، ثَ نَ لِيِِن ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَما -  10725 َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم، ثَ نَا اْبُن ُمَصفًّى، ثَ نَا بَِقيَُّة، َعْن    ايٍّ
ِمْن ا ، َهذَ ، َواْْلُْبِز، فَ َقاَل: " ُسْبَحاَن هللاِ يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، أَنَّهُ ُسِئَل َعِن اْسِتْقَراِض اْْلَِمريِ ثَ ْوِر ْبِن 

ال  اْلَكِبرَي، َوُخْذ َلَك َكِبريًا َوَأْعِط  َوَأْعِط  اأْلَْخاَلِق، َفُخِذ الصَِّغرَي  صَِّغرَي "، َأْو قَاَل: " اْلَكِبرُي َخرْيُُكْم َأْحَسُنُكْم َقَضاًء "  َمَكارِِم 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَُّ    َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َذِلكَ َسَِ

 إسناده ال بأس به.  ق:ال المحق# ق
 

 وَالْوَضْعٍ عَنْهُ   فَصْلٌ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ وَالرِّفْقِ بِالْمُوسِرِ 
 

ْبِن ِإبْ َراِهيَم الشَّاِفِعي ، ثَ نَا   ِد هللاِ َعبْ   ، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَُّد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَرانَ   -  10740
َع الز ْهِريَّ َُيْرِبُ، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أَبِيِه، َعْن  حُمَمَُّد ْبُن اْلَفَرِح، ثَ نَا اْلَواِقِدي ، ثَ نَا ِهَشاُم   َأيِب ُهَريْ َرَة،  ْبُن َسْعٍد، أَنَّهُ َسَِ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَحبَّ هللاُ َعْبًدا ََسًْحا ِإَذا اَبَع، َوََسًْحا ِإَذا اْشرَتَى، َصلَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  َوََسًْحا ِإَذا َقَضى َوََسًْحا ِإَذا    ى اَّللَّ
 اق َْتَضى " 

 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
 

ِقيُه، أاََن أَبُو احْلََسِن َعِلي  ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُمَعاِويََة الن َّْيَسابُوِري ، ثَ نَا فَ َمٍش الْ اِهٍر حُمَمَُّد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حمَْ َأْخرَباََن أَبُو طَ   -  10744
َلى، َعْن أَ مَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ُشْعَبَة ْبِن َساِبٍق، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َأيِب حمَُ  ْن أَبِيِه، َعْن ُأيبَِّ عَ ِخيِه، قَ ْيٍس، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اْلَمْسِجَد َوُأيَب  ْبُن َكْعٍب ُماَلزٌِم رَُجاًل قَاَل: َفَصلَّى َوَقَضى َحاَجَتُه، قَاَل: ُثَّ  ْبِن َكْعٍب، قَاَل: َدَخَل َنِب  هللِا َصلَّى اَّللَّ
َع   ، َحّتَّ اآْلَن اَي ُأيَب  َمْن طََلَب َأَخاهُ فَ ْلَيطْلُْبهُ ِبَعَفاٍف َواٍف َأْو َغرْيَ َوافٍ يَب  َن اَي أُ َوُهَو ُماَلزُِمهُ قَاَل: " َحّتَّ اآْل   َخَرجَ  "، فَ َلمَّا َسَِ

اٍف " قَاَل: " نَ َعْم " قَاَل: اَي  وَ    َغرْيَ َخاهُ فَ ْلَيطْلُْبهُ ِبَعَفاٍف َواٍف أَوْ َذِلَك تَ رََكهُ َوتَِبَعهُ قَاَل: فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللِا، قُ ْلَت: " َمْن طََلَب أَ 
ٌش َعَلْيِه، َواَل ُمْؤِذيِه " قَاَل: َواٍف َأْو َغرْيِ َواٍف؟ قَاَل:  َنِبَّ هللِا َما اْلَعَفاُف؟ قَاَل: " َغرْيُ َشاْتِِه، َواَل مُ  "  َتَشدٌِّد َعَلْيِه، َواَل ُمت ََفحِّ

 هُ " ُمْست َْوٍف َحقَّهُ َأْو ََتِرٍك بَ ْعضَ 
 المحقق: إسناده ضعيف.  ال# ق

 

، ثَ نَا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثَ نَا   َعْبَدَة، ثَ نَا حُمَمَُّد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َأاَن أَبُو احْلََسِن ْبُن    -  10745 اْلُبوَشْنِجي 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ نَّهُ َسَِ ْبُن ُمْسِلٍم، ثَ نَا اْبُن ُجَرْيٍج، أَ   اْلَولِيدُ  اَل: " اَْسَْع َع َعطَاًء، َُيَدُِّث، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ

 ُيْسَمْع َلَك " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

 ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدُِّب، ثَ نَا َعفَّاُن، ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، دُ ا حُمَمَّ اَن، َأاَن َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد، ثَ نَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبدَ   -  10746
ُ َعَليْ َأْخرَبَِن أَبُو َجعْ  َأْو    َغِرميٍ ِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمْن نَ فََّس َعنْ َفٍر اْْلَْطِمي ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعْن َأيِب قَ تَاَدَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

 حَمَى َعْنهُ َكاَن يف ِظلِّ اْلَعْرِش يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " 
 # قال المحقق: إسناده حسن.

 

ثَ نَا  -  10747 َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأاَن  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  فَ ْرَوةُ  يَ ْعقُ   َأْخرَباََن  َحدََّثِِن  ُسْفيَاَن،  ْبُن  َأيِب وُب   ْبُن 
اْلُمَها َعِن  َحسَّاَن،  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَِّحيِم  َعْبُد  أاََن  قَاَل:  اْلَمْغَراِء،  َمْذِحٍج،  ِمْن  َحيٌّ  َوُهَو  الرََّبِضي ،  غَاِنٍِ  ْبِن  ِجِر 

ْعُت أاََب َعْبِد هللِا الص نَاحِبِ  ْعُت َأاَب َبْكٍر الصِّ َسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأَحبَّ َأْن ي َ   دِّيَق، ّي، يَ ُقوُل: َسَِ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
نْ يَا َواآْلِخَرِة، فَ ْليُ ْنِظْر ُمْعِسًرا َوْلَيدَْع َلُه، َوَمنْ َيْسَمَع هللاُ دَ  َم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  ِر َجَهنَّ  َسرَّهُ َأْن يُِظلَّهُ هللاُ ِمْن فَ وْ َعْوتَهُ َويُ َفّرَِج ُكْربَ َتهُ يف الد 

 ُكْن هِبِْم رَِحيًما "َوَيَْعَلهُ يف ِظلِِّه فاَل َيُكونَنَّ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي غَِليظًا، َوْليَ 
 # قال المحقق: إسناده ضعيف. 
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ُ،   أَبُو احْلََسِن السَّرَّاُج، ثَ نَا ُمطَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أانَ   -  10752 نَا َحَسُن ْبُن َعْبِد اأْلَوَِّل، ثَ نَا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، ث َ نيِّ
َأيِب َخا ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َعْن  أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا  ْبِن السَّاِئِب، َعْن  َعَلْيِه ِلٍد، َعْن َعطَاِء   ُ  َصلَّى اَّللَّ

َوَسلَّمَ 
  "  :

 اْْلرَْيُ 
َكِثرٌي 
َوَمْن 

يَ ْعَمْل 
ِبِه  

قَِليٌل 
 " 

قال   #
المحق

ق:  
إسناد

ه  
 ضعيف. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املواضيع 
 

 

 م الصفحة رق  ملوضوع ا 
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 4 اَبُب ِذْكِر احْلَِديِث الَِّذي َورََد يف ُشَعِب اإْلِميَانِ 
 8 َعزَّ َوَجلَّ اِبهلِل اأْلَوَُّل ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، وهو اَبٌب يف اإْلِميَاِن 

 11 َعَلْيِهْم َعامَّةً  هللِا اتُ الثَّاِن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبٌب يف اإْلِميَاِن بُِرُسِل هللِا َصَلوَ 
 14 الثَّاِلُث ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبٌب يف اإْلِميَاِن اِبْلَماَلِئَكةِ 

اإْلِ  ُشَعِب  ِمْن  َعلَ   ميَاِن،الَراِبُع   ُ اَّللَّ َصلَّى  حُمَمٍَّد  نَِبيِّنَا  َعَلى  اْلُمن َزَُّل  اِبْلُقْرآِن  اإْلِميَاِن  يف  اَبٌب  ْيِه  َوُهَو 
 َوَسائِِر اْلُكُتِب اْلُمن َزََّلِة َعَلى اأْلَْنبِيَاِء َصَلَواُت هللِا َعَلْيِهْم َأْجَِعنيَ  َسلَّمَ وَ 

19 

 20 َو اَبٌب يف اْلَقَدَر َخرْيَهُ َوَشرَّهُ ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِن، َوهُ اْْلَاِمُس ِمْن ُشَعِب اإْلِميَا
َعثُوَن ِمْن قُ ُبورِِهْم ِإىَل اْلَمْوِقِف الَِّذي  اِن، َوُهوَ الثَّاِمُن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَ   اَبٌب يف َحْشِر النَّاِس بَ ْعَد َما يُ ب ْ

 َبنيََّ َْلُْم ِمَن اأْلَْرِض  
23 

 29 آهَبُُم النَّارُ ِفرِيَن َومَ ُم اجْلَنَّةُ َوَداَر اْلَكاُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبٌب يف َأنَّ َداَر اْلُمْؤِمِننَي، َوَمآهبُ  ُع ِمنْ التَّاسِ 
 31 اْلَعاِشُر ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبٌب يف حَمَبَِّة هللِا َعزَّ َوَجلَّ 

 50 ميَاِن َوُهَو اَبٌب يف اْْلَْوِف ِمَن هللِا تَ َعاىَل ِب اإْلِ احْلَاِدَي َعَشَر ِمْن ُشعَ 
 59 ِمَن هللِا تَ َعاىلَ  ٌب يف الرََّجاءِ  ُشَعِب اإْلِميَاِن ابَ الثَّان َعَشَر ِمنْ 

 67 رِِه تَ َعاىَل يف ُكلِّ َشْيءٍ  أَلَمْ الثَّاِلَث َعَشَر ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبُب الت َّوَك ِل اِبهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوالتَّْسِليمِ 
 80  َعَلْيِه َوَسلَّمَ نَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ اَبٌب يف ُحبِّ ال الرَّاِبَع َعَشَر ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهوَ 

ُ َعلَ  لََّم َوِإْجاَللِِه َوتَ ْوِقريِهِ  ْيِه َوسَ اْْلَاِمَس َعَشَر ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف تَ ْعِظيِم النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى اَّللَّ

96 

 اْلَمْرِء ِبِديِنِه َحّتَّ َيُكوَن اْلَقْذُف يف النَّاِر َأَحبَّ إِلَْيِه  اإْلِميَاِن اَبٌب يف ُشحِّ   السَّاِدَس َعَشَر ِمْن ُشَعبِ 
 ِمَن اْلُكْفرِ 

107 

 109 اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف طََلِب اْلِعْلمِ ُشَعِب  السَّاِبَع َعَشَر ِمنْ 
 113  مَيْن ََعهُ َأْهُلهُ َأْهَلهُ ٌب يف َنْشِر اْلِعْلِم َوَأالَّ  اإْلِميَاِن َوُهَو ابَ الثَّاِمَن َعَشَر ِمْن ُشَعبِ 

 118 آِن " التَّاِسُع َعَشَر ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف " تَ ْعِظيِم اْلُقرْ 
 179 اْلِعْشُروَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف الطَّهاراتِ 

 187 اَلة  ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف الصَّ احْلَاِدي َواْلِعْشُروَن ِمنْ 
اإْلِميَاِن   ُشَعِب  ِمْن  َواْلِعْشُروَن   الثَّاِن 

 تَ َعاىَل َجد هُ َقرِيَنًة لِلصَّاَلةِ  ا هللاُ َوُهَو اَبٌب يف الزََّكاِة الَّيِت َجَعَلهَ 
219 

يَامِ ِب اإْلِميَاِن َوُهَو الثَّاِلُث َواْلِعْشُروَن ِمْن ُشعَ   246 اَبٌب يف الصِّ
 289  ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ااِلْعِتَكافِ الرَّاِبِع َواْلِعْشُرونَ 
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 290 ميَاِن َوُهَو اَبُب اْلَمنَاِسكِ ِب اإْلِ اْْلَاِمُس َواْلِعْشُروَن ِمْن ُشعَ 
 313 َهادِ َوُهَو اَبٌب يف اجلِْ السَّاِدُس َواْلِعْشُروَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن 

 320 ميَاِن َوُهَو اَبٌب يف اْلُمَراَبطَِة يف َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ السَّابع َواْلِعْشُروَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ 
َعَلى  اْلِعْشرُ التاسع وَ  َعاِمِلِه  أَْو  اإْلَِماِم  ِإىَل  اْلَمْغَنِم  َُخُِس  َأَداِء  اَبٌب يف  َوُهَو  اإْلِميَاِن  ُشَعِب  ِمْن  وَن 

 َّنِنَي اْلغَا 
323 

 324  َوُهَو اَبٌب يف اْلِعْتقِ الثَّاَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَانِ 
يَفاِء اِبْلُعُقودِ  اَبٌب  ِن َوُهوَ الثَّاِن َوالثَّاَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَا   325 يف اإْلِ

 327 َعزَّ َوَجلَّ، َوَما يَُِب ِمْن ُشْكرَِها اَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف تَ ْعِديِد نَِعِم هللِا الثَّاِلُث َوالثَّ 
 355 ا اَل ََيْتَاُج ِإلَْيهِ اللَِّساِن َعمَّ ِحْفِظ  الرَّاِبُع َوالثَّاَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف 

 385  ِمْن َأَدائَِها ِإىَل َأْهِلَها اَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف اأْلََمااَنِت َوَما يَِبُ اْْلَاِمُس َوالثَّ 
َهاالن  ُفوِس َواجْلِنَ ِرمِي السَّاِدُس َوالثَّاَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف حتَْ   391 ااَيِت َعَلي ْ

َهاْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف حَتْرمِِي اْلُفُروِج، َوَما السَّاِبُع َوالثَّاَلثُوَن مِ   393 يَُِب ِمَن الت ََّعف ِف َعن ْ
قَ بْ  َوُهَو اَبٌب يف  اإْلِميَِان  ُشَعِب  ِمْن  َوالثَّاَلثُوَن  اْليَ الثَّاِمُن  اْلمُ ِض  اأْلَْمَواِل  ِفيِه ِد َعِن  َويَْدُخُل  َحرََّمِة، 

 ِة، َوَقْطُع الطَّرِيقِ حَتِْرميُ السَّرِقَ 
403 

َها التَّاِسُع َوالثَّاَلثُوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ   410 ميَاِن َوُهَو اَبٌب يف اْلَمطَاِعِم واْلمشارِب َوَما يَُِب الت ََّور ُع َعْنهُ ِمن ْ
َها ٌب يف اْلَماَلِبِس َوالزِّيِّ َواأْلََواِن وَ ِن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو ابَ ُعوَن مِ اأْلَْرب َ   444 َما يُْكَرهُ ِمن ْ

 464 ميَاِن َوُهَو اَبٌب يف حَتِْرمِي اْلَماَلِعِب َواْلَماَلِهي احْلَاِدي َواأْلَْربَ ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ 
 467 بَاِطلِ يف الن ََّفَقِة َوحَتْرمِِي َأْكِل اْلَماِل الْ إْلِميَاِن َوُهَو اَبُب ااِلْقِتَصاِد ُشَعِب االثَّاِن َواأْلَْربَ ُعوَن ِمْن 

 471 اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف احلَْثِّ َعَلى تَ ْرِك اْلِغلِّ َواحْلََسدِ الثَّاِلُث َواأْلَْربَ ُعوَن ِمْن ُشَعِب 
ِمْن   َواأْلَْربَ ُعوَن  االرَّاِبُع  َأْعرَ ُشَعِب  حَتِْرمِي  اَبٌب يف  َوُهَو  اْلُوقُ إْلِميَاِن  تَ ْرِك  ِمْن  يَ ْلَزُم  َوَما  النَّاِس  وِع اِض 

 ِفيَها
475 

 483 َواأْلَْربَ ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ِإْخاَلِص اْلَعَمِل َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ َوتَ ْرِك الّراَِيءِ اْْلَاِمُس 
 495 يَِّئةِ لس ُروِر اِبحْلََسَنِة َوااِلْغِتَماِم اِبلسَّ اأْلَْربَ ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن اَبٌب يف ااِدُس وَ السَّ 

 497 أْلَرْبَ ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ُمَعاجَلَِة ُكلِّ َذْنٍب اِبلت َّْوبَةِ السَّاِبُع َوا
 517 ِر ِبُفُصوِْلَا َعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف طَاَعِة أُويل اأْلَمْ  ِمْن شُ التَّاِسُع واأْلَْربَ ُعونَ 

 530 ميَاِن: َوُهَو اَبٌب يف التََّمس ِك ِِبَا َعَلْيِه اجْلََماَعةُ اْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ 
 532 َبنْيَ النَّاسِ  حْلُْكمِ احْلَاِدي َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبٌب يف ا

 533 َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكرِ  يف اأْلَْمِر اِبْلَمْعُروفِ اِن َوُهَو اَبٌب الثَّاِن َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَ 
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 539 ْقَوى الثَّاِلُث َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعُب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبٌب يف الت ََّعاُوِن َعَلى اْلرِبِّ َوالت َّ 
 550 يَاِء بُِفُصوِلهِ الرَّاِبُع َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهَو اَبُب احلَْ 

 564 ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن، َوُهو اَبٌب يف ِبرِّ اْلَواِلَدْيِن اْْلامُس َواْْلَْمُسوَن  
 575 ِصَلِة اأْلَْرَحامِ  ٌب يف السَّاِدُس َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن: َوُهَو ابَ 

ا َكْظُم اْلَغْيِظ، َوِلنُي ُحْسِن اْْلُُلِق َوَدَخَل يف َهذَ َو اَبٌب يف  السَّاِبُع َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوهُ 
 اجْلَاِنِب، َوالت ََّواُضعُ 

581 

 618 ْحَساِن ِإىَل اْلَمَمالِيكِ  اإْلِ الثَّاِمُن َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف 
 621 الِيِك يف َحقِّ السَّادَِّة َعَلى اْلَممَ َوُهَو اَبٌب التَّاِسُع َواْْلَْمُسوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن 

ت وَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ُحُقوِق اأْلَْواَلِد َواأْلَْهِلنيَ   622 السِّ
َوالسِّ  َوُمَوادََّتِِ ت  احْلَاِدي  الدِّيِن  َأْهِل  ُمَقارِبَِة  يف  اَبٌب  َوُهَو  اإْلِميَاِن  ُشَعِب  ِمْن  َوِإْفَشاوَن  السَّاَلِم  ْم،  ِء 

ن َُهمْ   بَ ي ْ
632 

ت وَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف رَدِّ السَّاَلمِ الثَّاِن   660  َوالسِّ
ت وَن ِمْن ُشعَ   667 اِن َوُهَو اَبٌب يف ِعيَاَدِة اْلَمرِيضِ ِب اإْلِميَ الثَّاِلُث َوالسِّ

ت وَن ِمْن ُشَعِب  َلةِ اِن َوُهَو اَبٌب يف الصَّاَلِة َعَلى َمْن مَ اإْلِميَ الرَّاِبُع َوالسِّ  673 اَت ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ
ت وَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف َتْشِميتِ   679 اْلَعاِطسِ   اْْلَاِمُس َوالسِّ

ت وَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ُمبَاَعَدِة اْلُكفَّ ال  683 َواْلُمْفِسِديَن َواْلِغْلظَِة َعَلْيِهْم اِر سَّاِدُس َوالسِّ
ت وَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ِإْكَراِم اجْلَارِ ال  690 سَّاِبُع َوالسِّ

ت وَن ِمْن ُشَعبِ الثَّاِمُن   694 اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف ِإْكرَاِم الضَّْيفِ   َوالسِّ
ت وَن ِمْن ُشَعبِ التَّاِسُع   699 ْصَحاِب اْلُقُروفِ اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف السَّرْتِ َعَلى أَ  َوالسِّ

ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف الصَّرْبِ َعلَ  ةٍ  ى اْلَمَصاِئِب، َوَعمَّا تَ ْنِز السَّب ْ ُع إِلَْيِه الن َّْفُس ِمْن َلذَّ
 َوَشْهَوةٍ 

702 

ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ   744 َملِ ميَاِن َوُهَو اَبٌب يف الز ْهِد َوِقَصِر اأْلَ احْلَاِدي َوالسَّب ْ
ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف اْلَغريَْ   794 ِة َواْلِمَذاءِ الثَّاِن َوالسَّب ْ

ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف الثَّاِلُث َوالسَّ   795 اإْلِْعَراِض َعِن اللَّْغوِ  ب ْ
ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهوَ الرَّاِبعُ   796 اَبٌب يف اجْلُوِد َوالسََّخاءِ   َوالسَّب ْ

ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ   806 تَ ْوِقرِي اْلَكِبريِ ميَاِن َوُهو اَبٌب يف رَِحِم الصَِّغرِي وَ اْْلَاِمُس َوالسَّب ْ
ُعونَ  َفَسَدْت َذاُت   اإْلِْصاَلِح َبنْيَ النَّاِس ِإَذا َمَرُجوا وَ ِمْن ُشَعِب اإْلِميَاِن َوُهَو اَبٌب يف   السَّاِدُس َوالسَّب ْ

 بَ ْيِنِهمْ 
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ُعوَن ِمْن ُشَعِب اإْلِ  لِن َْفِسِه  ِخيِه اْلُمْسِلِم َما َيُِب   ميَاِن َوُهو اَبٌب يف َأْن َيُِبَّ الرَُّجُل أِلَ السَّاِبُع َوالسَّب ْ
 ُخُل ِفيِه ِإَماطَةُ اأْلََذى َعِن الطَّرِيقِ َوَيْكَرهُ لَهُ َما َيْكَرهُ لِن َْفِسِه َوَيدْ 
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