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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصاحلات، اي رّب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، اللهّم اغفر لنا 
وارمحنا وارض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النّار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران 

ب األخرة. اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي عظيم  من خزي الّدنيا وعذا
 العفو وحسن التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم. 

احلافظ أبو نُعيم أمحد بن عبـد هللا بن  العالمةكتاب نفيس من كتب الرتاجم ألفه   كتاب حلية األولياء وطبقات األصفياء،
  800هـ(، ولقد تضمن الكتاب زهاء   -430 هـ 336أبيب نعيم األصفهاين )  أمحد بن إسحاق بن موسى ابن مهران املعروف

الكتاب  من األئمة، مع بعض أحاديثهم وكالمهم. واشتمل   ومن بعدهم والتابعني الصحابة ترمجة، ويتضمن أمساء مجاعة من
واحتوى    .من طرق تفرد هبا أصحاهبا واليت قلما توجد مسندة إال يف كتاب حلية األولياء  األحاديث على رواية عدد كبري من

ولذلك مجعها املرفوعة،  األحكام  أحاديث  وافرة من  اهليثمي الكتاب على مجلة  الدين  نور  اإلمامان  وابن حجر  احلافظان 
 .برتتيب أحاديث احللية العسقالين يف كتاب تقريب البغية  

نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري يف بيان زوائد كتاب حلية األولياء من األحاديث املرفوعة على ويف هذا العمل 
 األصول الستة )صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي الصغرى، سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن ابن ماجه(.  

 وائد اليت على إحدى الصور االتية: وقد قمت ابستخراج الز 

 منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف الكتب الستة.     .1

 ان يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب الستة ولكن عن طريق صحايب آخر.     .2

 مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة. أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب الستة بلفظه او     .3

 خمرجا يف الكتب الستة بلفظه او مبعناه ولكن احلديث مل يرد مرسال أو معضال. أن يكون احلديث     .4

وقد قمت برتتيب الزوائد حبسب ورودها يف تقريب البغية على شكل جدول مكون من ستة أعمدة، العمود األول هو رقم 
لعمود الثاين هو رقم احلديث يف تقريب البغية "طبعة العلمية"، والعمود الثالث هو نص احلديث كما احلديث يف الزوائد، وا 

القاهرة، وقد أخذت النص من املكتبة الشاملة. والعمود الرابع فيه تعقيبات وأحكام   –ورد يف حلية األولياء، طبعة السعادة  
جامعة أم   –والعمود اخلامس فيه غالبا أحكام حمققي تقريب البغية  احلافظ أيب نعيم اليت أوردها عقب الكثري من األحاديث،

القرى، أو حمققي طبعة العلمية. والعمود السادس فيه أحكام جمموعة من العلماء األجالء املتقدمني واملعاصرين اليت وردت 
 يف حتقيق وختريج الكثري من كتب احلديث. 

ن ربع هذه األحاديث تقريبا هي موجودة يف مسند اإلمام أمحد وصحيح  حديثا، على أ 2072وقد بلغت األحاديث الزائدة 
حديثا وقد علمت أحكامها ابللون األمحر. بينما جتاوزت األحاديث   160ابن حبان. وقد بلغت األحاديث املوضوعة والباطلة  

واملنكرة   الن  250الضعيفة جدا  من  تقرتب  بنسبة  الزوائد  الضعيفة جل  األحاديث  بينما شكلت حديثا. وشكلت  صف. 



األحاديث املقبولة )صحيح وحسن( ما يقرب ربع الزوائد. وجيب التنويه أن هذه األرقام لغرض إعطاء صورة عامة وليست 
 دقيقة بسبب عدم توافر بعض األحكام على بعض األحاديث، وبسبب اختالف أحكام احملققني. 

  

 أبو نورالدين حممد حمسن الشدادي 
 ه   1442  اثينربيع  1صنعاء 

m.alshadadi@gmail.com 
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، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َعْبٍد اْلَمِلِك َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الدِ  َحدَّ
ْحَمِن  ، َعْن َعْبِد الرَّ ، َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ْحَمِن الزَُّبْيِديُّ ْلُت ْبُن َعْبِد الرَّ ْحَمِن، َثَنا الصَّ َعْبِد الرَّ
ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي َمْخَلٍد، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل َرُسوُل 

ُجِل، َفِإْن َكاَن ِسَناُنُه ِعْنَد َثْغَرِة : " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْمِح ِإَلى الرَّ ِإَذا َأْشَرَع َأَحُدُكْم ِبالرُّ
ْمَح : َحْلِقِه َفَقاَل ".ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َفْلَيْرَفْع َعْنُه الرُّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
ْلِت َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

 السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2332)

28
ِ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َمْعُروٍف، ثنا َأِبي، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد،  َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ

ْرَداِء، َيُقوُل: ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َحِكيٍم َقاَل : َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َأَبا الدَّ
ُ َأْو َقاَل"  ِ َشْيًئا َدَخَل اْلَجنََّة : َمْن َماَت َوُهَو َيْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ "ََل ُيْشِرُك ِباَّللَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل : (القرى

عبدهللا بن محمد بن معروف 
.فلم أجد فيه جرحا وَل تعديال

 تخريج مشكل اآلثار 
.إسناده ضعيف: (4002)

39

ْنَباِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، نا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد  اِن، ثنا َأُبو الزِ  يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ َحدَّ
، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف،  ، نا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، نا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ اْلَحرَّاِنيُّ

، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل ََل ِإَلَه : َمْن َقاَل: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْْلََغرِ 
ْهِر َأَصاَبُه َقْبَلَها َما َأَصاَبُه  "ِإَلَّ هللُا، َأْنَجْتُه َيْوًما ِمَن الدَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َوَمْنُصوٍر، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

 السلسلة الصحيحة 
.إسناده صحيح: (1932)

410

، ثنا  ، ثنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد اْلِمْصِريُّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َمْهِديٍ 
ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن ُسْفَياَن ْبِن َسِعيٍد، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعِن 

، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ : َمْن َقاَل: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْْلََغرِ 
"َأَصاَبُه َما َأَصاَبُه َقْبَل َذِلَك ، هللُا َأْنَجْتُه َيْوًما ِمْن َدْهرِِه 

َد ِبِه َعْن ُسْفَياَن، ِعيَسى  َتَفرَّ
َوالَِّذي َقْبَلُه ِفي ، ْبُن ُيوُنَس 

اْلَكْسِب َعبَّاُد ْبُن َكِثيٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.إسناده صحيح: (1932)
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َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َقاَل ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر، َعْن ُحْمَراَن ْبِن : َعَطاٍء، َقاَل

اَن، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َرِضَي هللِا َتَعاَلى َعْنُهْم َقاَل َسِمْعُت : َأَباَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
َم : " َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ا ِإَلَّ ُحرِ  ِإنِ ي َْلَْعَلُم َكِلَمًة ََل َيُقوُلَها َعْبٌد َحقًّ

اِر "ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا : َعَلى النَّ

ِ  َهَذا َحِديٌث َثاِبٌت َصِحيٌح 
َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِفي َصِحيِحِه 

ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة، َوِبْشِر ْبِن 
ِل، َواْبِن ُعَليََّة َعْن  اْلُمَفضَّ

َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعِن اْلَوِليِد ْبِن 
ُمْسِلٍم، َعْن ُحْمَراَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (204)
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َقاََل ثنا : ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ

اْعَلْم َأنَُّه َمْن »: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلُمَعاٍذ" ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، 
َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر ِفي « َوَأنِ ي َرُسوُل هللِا َدَخَل اْلَجنََّة، َماَت َيْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا 

«َصاِدًقا ِمْن َقْلِبِه»: َحِديِثِه

 َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ُمتََّفٌق 
َعَلْيِه ِلُشْعَبَة ِفيِه ِرَواَياٌت 
َسْبٌع ِمْنَها ِرَواَيُتُه َعْن 

، َعْن َأَنٍس ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح لغيره: (القرى

تخريج المسند 
حديث صحيح، :(12332)

وهذا إسناد حسن في 
.المتابعات
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َثِني َأِبي، ثنا  َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َقاَل : َسِمْعُت َأَبا َحْمَزَة، َجاَرَنا َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، َقاَل

اْعَلْم َأنَُّه َمْن َماَت ِبَشَهاَدِة َأْن ََل ِإَلَه »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل
َة «ِإَلَّ هللُا َدَخَل اْلَجنَّ

َرَواُه َعْن ُشْعَبَة، َعْمُرو ْبُن 
َوَعْبَداُن، ِفي آَخِريَن ، َحكَّاٍم 

َواْسُم َأِبي َحْمَزَة، َعْبُد ، 
ْحَمِن ْبُن َأِبي َعْبِد هللِا   الرَّ

َياِديُّ الزِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (12332)تخريج المسند 
حديث صحيح، وهذا إسناد 

.حسن في المتابعات

817

َثَناُه َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َوَأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاََل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن : َحدَّ
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َصَدَقَة، َعْن َأَنِس  اٍر، ثنا اْبُن َأِبي َعِديٍ  َمْنَدْه، ثنا ُبْنَداٌر ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ

َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا »: ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل
َة «َدَخَل اْلَجنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

918

َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َصَدَقَة، ثنا ِبْشُر ْبُن آَدَم، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد  َحدَّ
، َأنَُّه َسِمَع َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َيُقوُل ، ثنا َأِبي، َعْن ُشْعَبَة، ثنا َعيَّاٌش اْلُكَلْيِبيُّ َقاَل : اْلَحَنِفيُّ

َوَأنَّ ُمَحمًَّدا ، َمْن َماَت َوُهَو َيْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َرُسوُل هللِا َدَخَل اْلَجنََّة

َعْن ، َرَواُه َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر 
َوُهَو َأْشَهُر . ُشْعَبَة ِمْثَلُه

َوَرَواُه ُشْعَبُة َعْن ُيوُنَس ْبِن 
ُعَبْيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل أن : (القرى

عبد هللا بن عبد الواحد 
الحنفي وأباه لم أجد لهما 

...ترجمة

[إسناده ضعيف]

كتاب التوحيد 
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ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر َقاَل ثنا ُشْعَبُة، : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب َقاَل: َحدَّ
َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعِن اْْلَْعَمِش، َوَعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفْيٍع، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن 

اَس َأنَُّه َمْن َقاَل: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َذرٍ  َقاَل ِر النَّ ، ِبشِ  : َيا َأَبا َذرٍ 
"ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َدَخَل اْلَجنََّة 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى
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اِع، ثنا َأُبو ُنَعْيٍم،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبِن الطَّبَّ َحدَّ
َأْخَبَرِني َمْن، : َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، َيُقوُل: ثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َقاَل

َثُكْم : َفَقاَل، َشِهَد ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، ِحيَن َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة  اْكِشُفوا َعنِ ي ِسْجَف اْلُقبَِّة َحتَّى ُأَحدِ 
َثُكُموُه ِإَلَّ َأْن َتتَِّكُلوا ، َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َما َيْمَنُعِني َأْن ُأَحدِ 

ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا : َمْن َقاَل: " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل، َعَلى اْلَعَمِل 
اُر  ُه النَّ "ُمْخِلًصا َوَيِقيًنا ِمْن َقْلِبِه َدَخَل اْلَجنََّة َوَلْم َتَمسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (22060)تخريج المسند 
.صحيح

1224

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن  َحدَّ
َأِبي َشْيَبَة، َثَنا ُعَباَدُة ْبُن ِزَياٍد، َثَنا َيْحَيى ْبُن اْلَعاَلِء، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، 

َيا ُمَحمَُّد، اْعِرْض : َفَقاَل، َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : " َعْن َجاِبٍر َقاَل
ْساَلَم، َفَقاَل َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه ، َتْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه »: َعَليَّ اْلِْ

َة ِفي اْلُقْرَبى»: َتْسَأُلِني َعَلْيِه َأْجًرا، َقاَل: َقاَل« َوَرُسوُلُه ُقْرَباَي َأْو : ، َقاَل«ََل، ِإَلَّ اْلَمَودَّ
َهاِت ُأَباِيُعَك، َفَعَلى َمْن ََل ُيِحبَُّك َوََل ُيِحبُّ ُقْرَباَك َلْعَنُة هللِا، : ، َقاَل«ُقْرَباَي»: ُقْرَباَك؟ َقاَل

.«آِميَن»: َقاَل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ٍد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ  َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ِمْن َحِديِث َيْحَيى ْبِن اْلَعاَلِء، 

ُكوِفيٌّ َوِلَي َقَضاَء الرَّيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  ٍم ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ ، َحدَّ ثنا َأُبو ، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َسالَّ

َقاَل : َقاَل، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َأِبي َذرٍ  ، َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفْيٍع 
«َمْن َماَت ََل ُيْشِرُك ِباَّلِل َشْيًئا َدَخَل اْلَجنََّة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َمْشُهَوٌر ِمْن َحِديِث َعْبِد 
اْلَعِزيِز َرَواُه َعْنُه َسِعيٌد 

َوَخاَلَف اْلُعَطاِرِديُّ َأْصَحاَب 
َأِبي َبْكٍر َفَرَواُه َعْنُه َعْبُد 

اْلَعِزيِز َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة 

َعْن َأِبي َذرٍ 

 رجاله ثقات، إَل أبا بكر 
الطلحي لم أجد له ترجمة 

.والحديث صحيح

إسناده ضعيف والحديث ]
[صحيح
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َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلَحاِرِث، نا َأُبو ُحَذْيَفَة  َحدَّ
ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد، نا ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن 

َمْن َماَت ََل ُيْشِرُك »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسَلَمَة ْبِن ُنَعْيٍم اْْلَْشَجِعيِ  َقاَل
«ِباَّلِل َشْيًئا َدَخَل اْلَجنََّة، َوِإْن َزَنى َوِإْن َسَرَق

 َرَواُه ِكَناَنُة ْبُن َجَبَلَة، َعْن 
ِإْبَراِهيَم ْبِن َطْهَماَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

1539

، َثَنا  ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َجْهٍم، َثَنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
َأِبي، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِ  

ُعوَها، »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َ َتَعاَلى َفَرَض َفَراِئَض َفاَل ُتَضيِ  ِإنَّ َّللاَّ
َم َأْشَياَء َفاَل َتْقَرُبوَها، َوَتَرَك َأْشَياَء َغْيَر َنْسَياٍن؛ َرْحَمًة َلُكْم،  دَّ ُحُدوًدا َفاَل َتْعَتُدوَها، َوَحرَّ َوحَّ

«َفاَل َتْبَحُثوَها

أم ) محقق تقريب البغية 
رجال إسناده ثقات : (القرى

إَل أحمد بن إسحاق لم أجد 
له ترجمة، والحسن بن جهم 

.لم يذكر بجرح وَل تعديل

[إسناده ضعيف]
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َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، َوَنْصُر ْبُن  َحدَّ
اُء َقاََل ْحَمِن اْلَوشَّ ، َعْن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن ُعْثَماَن ْبِن : َعْبِد الرَّ ثنا اْلُمَحاِرِبيُّ

يُن : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل الدِ 
َشَهاَدُة َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه : َخْمٌس ََل َيْقَبُل هللُا ِمْنُهنَّ َشْيًئا ُدوَن َشْيٍء

اِر، َواْلَحَياِة َبْعَد اْلَمْوِت،  َوَرُسوُلُه، َوِإيَماٌن ِباَّلِل، َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْلَجنَِّة َوالنَّ
اَلِة، َوالزََّكاِة  يَماُن ِإَلَّ ِبالصَّ ْساَلِم، ََل ُيْقَبُل هللُا اْلِْ َلَواُت اْلُخْمُس َعُموُد اْلِْ َهِذِه َواِحَدٌة، َوالصَّ

اَلَة ِإَلَّ ِبالزََّكاِة، َمْن َفَعَل َهُؤََلِء ُثمَّ َجاَء  يَماَن َوالصَّ َطُهوٌر ِمَن الذُُّنوِب، ََل َيْقَبُل هللُا اْلِْ
اَلَة، َوََل الزََّكاَة، َوَمْن َفَعَل  يَماَن، َوََل الصَّ ًدا َلْم َيْقَبِل هللُا ِمْنُه اْلِْ َرَمَضاَن َفَتَرَك ِصَياَمُه ُمَتَعمِ 
ٍة، َوَلْم َيُحجَّ َعْنُه َبْعُض َأْهِلِه ََل  َر َلُه اْلَحجُّ َفَلْم َيُحجَّ َوَلْم ُيوِص ِبَحجَّ َهُؤََلِء اْْلَْرَبَع َوَتيسَّ
اَلَة، َوََل الزََّكاَة، َوََل ِصَياَم َرَمَضاَن، ِْلَنَّ اْلَحجَّ َفِريَضٌة ِمْن  يَماَن، َوََل الصَّ َيْقَبُل هللُا ِمْنُه اْلِْ

"َفَراِئِض هللِا، َوَلْن َيْقَبَل هللُا َتَعاَلى َشْيًئا ِمْن َفَراِئِضِه، َبْعَضَها ُدوَن َبْعٍض 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر 
ِبَهَذا اللَّْفِظ، َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ 

َعَطاٌء، َوََل َعْنُه ِإَلَّ اْبُنُه 
َد ِبِه َعْبُد اْلَحِميِد  ُعْثَماُن، َتَفرَّ

ْبُن َأِبي َجْعَفٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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ِ ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

، َعْن َجِريٍر، َقاَل ْعِبيِ  َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُموَسى، ثنا َداُوُد، َعِن الشَّ
ُ»: َيُقوُل ْساَلُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ اْلَحِديَث« . . .ُبِنَي اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (19226)تخريج المسند 
.صحيح لغيره
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي َسَلَمَة، ثنا َصَدَقُة ْبُن  َحدَّ
ْرَداِء، َأنَّ َرُجاًل، َأَتى  َعْبِد هللِا، َعِن اْلَوِضيِن ْبِن َعَطاٍء، َعْن َيِزيَد ْبِن َمْرَثٍد، َعْن َأِبي الدَّ

َفَعَقَد : َقاَل. َما ِعْصَمُة َهَذا اْْلَْمِر َوُعَراُه َوَوَثاِئُقُه: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
َبٌة ِبَها »: ِبَيِميِنِه فَ َقاَل وا َزَكاَة َأْمَواِلُكْم، َطيِ  ُكْم، َوَأِقيُموا َخْمَسُكْم، َوَأدُّ َأْخِلُصوا ِعَباَدَة َربِ 

ُكْم َتُكْم، َتْدُخُلوا َجنََّة َربِ  وا َبيَّ «َأْنُفُسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، َوُحجُّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد، َتَفرَّ
ِبِه َعْنُه اْلَوِضيِن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (126)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 

يزيد بن مرثد، ولم يسمع من 
.أبي الدرداء

1948

، ثنا  ِ ْبِن َسِعيٍد، ثنا اْلَقاِضي َحْمَزُة ْبُن اْلَحَسِن، ثنا اْْلُْشَناِنيُّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
، َيُقوُل: َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَخرَّاُز، َقاَل َسِمْعُت َأَبا ُسَلْيَماَن : َسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن َأِبي اْلَحَواِريِ 

، َيُقوُل اَراِنيَّ ، : الدَّ َثِني َشْيٌخ ِبَساِحِل ِدَمْشَق ُيَقاُل َلُه َعْلَقَمُة ْبُن َيِزيَد ْبِن ُسَوْيٍد اْْلَْزِديُّ َحدَّ
ي ُسَوْيُد ْبُن اْلَحاِرِث، َقاَل َثِني َأِبي، َعْن َجدِ  َوَفْدُت َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َحدَّ

َنا  ا َدَخْلَنا َعَلْيِه َوَكلَّْمَناُه َفَأْعَجَبُه َما َرَأى ِمْن َسْمِتَنا َوِزيِ  َوَسلََّم َساِبَع َسْبَعٍة ِمْن َقْوِمي َفَلمَّ
َم َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل. ُمْؤِمِنيَن: ُقْلَنا« َما َأْنُتْم؟»: َفَقاَل ِإنَّ ِلُكلِ  »: َفَتَبسَّ

َخْمٌس : َخْمَس َعْشَرَة َخْصَلًة: َفُقْلَنا: َقاَل ُسَوْيٌد« َقْوٍل َحِقيَقًة َفَما َحِقيَقُة َقْوِلُكْم َوِإيَماِنُكْم؟
ِمْنَها َأَمَرْتَنا ُرُسُلَك َأْن ُنْؤِمَن ِبَها، َوَخْمٌس ِمْنَها َأَمَرْتَنا ُرُسُلَك َأْن َنْعَمَل ِبَها، َوَخْمٌس ِمْنَها 

َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا . َتَخلَّْقَنا ِبَها ِفي اْلَجاِهِليَِّة َفَنْحُن َعَلْيَها ِإَلَّ َأْن َتْكَرَه ِمْنَها َشْيًئا
َأَمَرْتَنا ُرُسُلَك َأْن : ُقْلَنا« َوَما اْلَخْمُس الَِّتي َأَمَرْتُكْم ُرُسِلي َأْن ُتْؤِمُنوا ِبَها؟»: َعَلْيِه َوَسلََّم

ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَبْعِث َبْعَد اْلَمْوِت َوَما اْلَخْمُس الَِّتي َأَمَرْتُكْم »: َقاَل. ُنْؤِمَن ِباَّللَّ
اَلَة، َوُنْؤِتَي : َأَمَرْتَنا ُرُسُلَك َأْن َنُقوَل: ُقْلَنا« َأْن َتْعَمُلوا ِبَها؟ ُ، َوُنِقيَم الصَّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

َوَما اْلَخْمُس الَِّتي »: َقاَل. الزََّكاَة، َوَنُصوَم َرَمَضاَن، َوَنُحجَّ اْلَبْيَت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل
ْدُق : ُقْلَنا« َتَخلَّْقُتْم ِبَها َأْنُتْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة؟ ْبُر ِعْنَد اْلَباَلِء، َوالصِ  َخاِء، َوالصَّ ْكُر ِعْنَد الرَّ الشُّ

ْبُر ِعْنَد َشَماَتِة اْْلَْعَداِء َضى ِبُمرِ  اْلَقَضاِء، َوالصَّ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى . ِفي َمَواِطِن اللِ َقاِء، َوالرِ 
«ُعَلَماُء ُحَكَماُء َكاُدوا ِمْن ِصْدِقِهْم َأْن َيُكوُنوا َأْنِبَياَء»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َهَذا اْلَحِديُث ِبَهَذا السَياِق 
َمْجُموًعا َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َد ِبِه  َحِديِث َأِبي ُسَلْيَماَن، َتَفرَّ

َعْنُه َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَحَواِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (2614)
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َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا ِإْسَحاُق اْْلَْزَرُق، َثَنا َخبَّاٌب،  َحدَّ
، َقاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن زَاَذاَن، َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلَبَجِليِ 

ا َبَرْزَنا ِمَن اْلَمِديَنَة ِإَذا َراِكٌب ُيوَضُع َنْحَوَنا َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َوَسلََّم َفَلمَّ
اُكْم ُيِريُد»: َوَسلََّم َفاْنَتَهى الرَّاِكُب ِإَلْيَنا َفَسلََّم َفَرَدْدَنا َعَلْيِه َفَقاَل : َقاَل. «َكَأنَّ َهَذا الرَّاِكُب ِإيَّ

. ِمْن َأْهِلي َوَوَلِدي َوَعِشيَرِتي: َقاَل« ِمْن َأْيَن َأْقَبَلَت؟»: َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َيا : َقاَل« َقْد َأَصْبُتُه»: َفَقاَل. ُأِريُد َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل« َما ُتِريُد؟»: َقاَل

يَماُن؟ َقاَل َتْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل هللِا، َوُتِقيُم »: َرُسوَل هللِا، َما اْلِْ
اَلَة، َوُتْؤِتي الزََّكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ اْلَبْيَت ُثمَّ ِإنَّ َبِعيَرُه : َقاَل. َقْد َأْقَرْرَت: َقاَل« الصَّ

ُجُل َفَوَقَع َعَلى َهاَمِتِه َفَماَت َفَقاَل  َقْد َدَخَلْت ِرْجُلُه ِفي َشَبَكِة ِجْرَذاَن َفَهَوى َبِعيُرُه َوَهَوى الرَّ
ُجِل»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اُر ْبُن َياِسٍر َوُحَذْيَفُة ْبُن «َعَليَّ ِبالرَّ ، َفَوَثَب ِإَلْيِه َعمَّ

ُجُل: اْلَيَماِن َفَأْقَعَداُه، َفَقاََل َفَأْعَرَض َعْنُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا . َيا َرُسوَل هللِا، ُقِبَض الرَّ
ُجِل، َفِإنِ ي َرَأْيُت َمَلَكْيِن َيْرِمَياِن »: َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل َلُهَما َأَما َرَأْيُتَما ِإْعَراِضي َعْن َهَذا الرَّ

ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه « ِفي ِفيِه ِمْن ِثَماِر اْلَجنَِّة، َفَعِلْمُت َأنَُّه َماَت َجاِئًعا
الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم }َهَذا َوهللِا ِمَن الَِّذيَن َقاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ : " َوَسلََّم

َفاْحَتَمْلَناُه « ُدوَنُكْم َأَخاُكْم»: ُثمَّ َقاَل: َقاَل[ " 82: اْلنعام] {ُأوَلِئَك َلُهُم اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن
اُه َوَحَمْلَناُه ِإَلى اْلَقْبِر، َقاَل نَّ ْلَناُه َوَحنَّْطَناُه َوَكفَّ َفَجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ِإَلى اْلَماِء َفَغسَّ

ِة اْلَقْبِر َفَقاَل قَّ »: َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َجَلَس َعَلى ُشقَّ وا؛ َفِإنَّ اللَّْحَد َلَنا َوالشَّ َأْلِحُدوا َوََل َتُشقُّ
«ِلَغْيِرَنا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (19176)تخريج المسند 
: إسناده ضعيف، وقوله

" اللحد لنا والشق لغيرنا"
.حسن بطرقه

2152

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعبَّاُس ْبُن اْلَوِليِد ْبِن ُصْبٍح  َحدَّ
ُل، َعْن ُعَمْيِر ْبِن  ، َثَنا َمْسَلَمُة اْلُمَعدِ  ، َثَنا َمْرَواُن َيْعِني اْبَن ُمَحمٍَّد الطَّاَطِريُّ َمْشِقيُّ الدِ 

ْرَداِء، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّ َقاَل : َهاِنٍئ، َعْن َأِبي اْلَعْذَراِء، َعْن ُأمِ  الدَّ
،«َأِجلُّوا هللَا َيْغِفْر َلُكْم»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

: َمْعَنى َقْوِلِه: َقاَل َمْرَواُن
وا هللَا، َأْي َأْسِلُموا َلُه  َأِجلُّ
َد ِبِه َمْسَلَمُة، َوُهَو ِمْن  َتَفرَّ

ًد َأْهِل َداْرَيا، َعْن ُعَمْيٍر ُمَجوَّ

مسلمة  [إسناده ضعيف]
وأبو العذراء مجهوَلن

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1810)
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اِر، َعِن اْلَهْيَثِم ْبِن  اُر ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ َثَنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َعمَّ َحدَّ
َمْن »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َجمَّاٍز، َعْن َأِبي َداُوَد، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل

ُ ُمْخِلًصا َدَخَل اْلَجنََّة َوِإْخاَلُصَك »: ، َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم«َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ
ُ َعَلْيَك َم َّللاَّ ا َحرَّ ُ َأْن َتْحِجَزَك َعمَّ «ِباَل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثنا اْبُن َكاِسٍب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ

، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا  َخاِلٍد اْلَمْخُزوِميُّ
يَماُن ُكلُُّه»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل يَماِن، َواْلَيِقيُن اْلِْ ْبُر ِنْصُف اْلِْ «الصَّ

، َعْن  َد ِبِه اْلَمْخُزوِميُّ َتَفرَّ
ْسَناِد ُسْفَياَن ِبَهَذا اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث صحيح

: (499)السلسلة الضعيفة 
.منكر

2456

اِس ْبُن َأِبي الطَُّفْيِل، َثَنا َيِزيُد ْبُن َمْوَهٍب، َثَنا اْبُن  ، َثَنا َأُبو اْلَعبَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
َوْهٍب، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َزْحٍر، َعِن اْبِن َأِبي ِعْمَراَن، َعْن َعْمِرو ْبِن 
ُمرََّة، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل 

«َأْخِلْص ِديَنَك َيْكِفَك اْلَقِليُل ِمَن اْلَعَمِل»: َلُه ِحيَن َبَعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2160)

2558

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َسْلُم ْبُن َقاِدٍم، ثنا َبِقيَُّة ْبُن  َحدَّ
ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َقاَل َأُبو َذرٍ : اْلَوِليِد، ثنا َبِحيُر ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َقاَل

َقْد َأْفَلَح َمْن َأْخَلَص َقْلَبُه ِلْْلِيَماِن، َوَجَعَل َقْلَبُه َسِليًما، َوِلَساَنُه َصاِدًقا، »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ا اْْلُُذُن َفَقْمٌع،  َوَنْفَسُه ُمْطَمِئنٌَّة، َوَخِليَقَتُه ُمْسَتِقيَمًة، َوُأُذَنُه ُمْسَتِمَعًة، َوَعْيَنُه َناِظَرًة، َفَأمَّ

«َواْلَعْيُن ُمِقرٌَّة ِلَما يْنِوي اْلَقْلُب، َوَقْد َأْفَلَح َمْن َجَعَل هللُا َقْلَبُه َواِعًيا

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد َتَفرَّ
ِبِه َبِحيٌر َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4075)ضعيف الجامع 
.ضعيف

2659

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن بدينا، َثَنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم، َثَنا  َحدَّ
َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َصاِحُب اْلَكَرا، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْعَداَن، َثَنا ِعْمَراُن 

يِر، َعْن ِعْمَراَن  خِ  ِف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِ  اْلَقِصيُر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلَقُلوِص، َعْن ُمَطرِ 
ْثُت ِبِه َأَحًدا ُمْنُذ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى : َقاَل. ْبِن ُحَصْيٍن، ُثُكْم ِبَحِديٍث َما َحدَّ َأََل ُأَحدِ 

: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَخاَفَة َأْن َيتَِّكُلوا َعَلْيِه، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
َوَأْوَمى ِبَيِدِه ِإَلى ِجْلِدِه َوَصْدرِِه - َمْن َعِلَم َأنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َربَُّه َوَأنِ ي َنِبيَُّه ِمْن َصْدِق َقْلِبِه »

اِر-  َم هللُا َلْحَمُه َعَلى النَّ «َحرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1355)

2760

َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن  ثنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَعاٍذ ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعَلِويََّة ، َحدَّ
اٍج ، َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة ، الطََّناِفِسيُّ  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َعْن َمْكُحوٍل َقاَل، َعْن َحجَّ
ِ َأْرَبِعيَن َيْوًما ِإَلَّ َظَهَرْت َيَناِبيُع اْلِحْكَمِة ِمْن »: َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َعْبٍد ِيْخِلُص اْلِعَباَدَة َّللَّ

«َقْلِبِه َعَلى ِلَساِنِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5369)ضعيف الجامع 
.ضعيف

2861

 ، اِريُّ يَّ ْكِلي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيَساٍر السَّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َعبَّاُس ْبُن ُيوُسَف الشِ  َحدَّ
اُج، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن  ، َأْنَبَأَنا اْلَحجَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا َأُبو َخاِلٍد َيِزيُد اْلَواِسِطيُّ

ِ َتَعاَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َأيُّوَب اْْلَْنَصاِريِ  َقاَل َمْن َأْخُلَص َّللَّ
«َأْرَبِعيَن َيْوًما َظَهَرْت َيَناِبيُع اْلِحْكَمِة َعَلى ِلَساِنِه

 َكَذا َرَواُه َيِزيُد اْلَواِسِطيُّ 
ُمتَِّصاًل، َوَرَواُه اْبُن َهاُروَن، 

َوَرَواُه َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعِن 
اِج َفَأْرَسَلُه اْلَحجَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5369)ضعيف الجامع 
.ضعيف

2962
َثَنا َأُبو محمد بن عبد هللا بن محمد ثنا هناد بن ، ثنا عبد الرحمن بن محمد الرازي ، َحدَّ

اٍج ، َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة ، السري  َعْن َمْكُحوٍل، عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، َعْن َحجَّ
.مثله

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

الآللئ المصنوعة 
.مرسل وله شاهد: (2/328)

3063

ثنا اْلَحاِرُث ْبُن ، َأْخَبَرِني َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُنَصْيٍر، ِفيَما َكَتَب ِإَليَّ َسَنَة َثاَلٍث َوَأْرَبِعيَن 
، ثنا ُحَمْيٌد، َعْن َأَنٍس  ْهِميُّ ِ ْبُن َبْكٍر السَّ ُجَل َكاَن َيْسَأُل »َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َعْبُد َّللاَّ َأنَّ الرَّ

ْساَلُم َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمَن  النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُيْسِلُم ِلَذِلَك ُثمَّ ََل ُيْمِسي َحتَّى َيُكوَن اْلِْ
ْنَيا َوَما ِفيَها «الدُّ

رجاله ثقات  [إسناده ضعيف]
.إَل أنه معلول بتدليس حميد

رجاله : (3/107)الهيثمي 
.رجال الصحيح

3165
ِ ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

، َعْن َجِريٍر، َقاَل ْعِبيِ  َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُموَسى، ثنا َداُوُد، َعِن الشَّ
ُ»: َيُقوُل ْساَلُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ اْلَحِديَث« . . .ُبِنَي اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (19226)تخريج المسند 
.صحيح لغيره
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، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُعلُّوَيَة اْلَقطَّاُن، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِعيَسى اْلَعطَّاُر،  ْنِديِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن السِ  َحدَّ
ا ُجُلوًسا : " َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِبْشٍر، َأْخَبَرَنا ُمَقاِتٌل، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ِخاَلِس ْبِن َعْمٍرو، َقاَل ُكنَّ

َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َهْل َسِمْعَت : ِعْنَد َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل ِمْن ُخزَاَعَة َفَقاَل
ْساَلَم؟ َقاَل َنَعْم، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنَعُت اْلِْ

ْساَلُم َعَلى َأْرَبَعِة َأْرَكاٍن: " َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ْبِر َواْلَيِقيِن َواْلِجَهاِد َواْلَعْدِل: ُبِنَي اْلِْ . َعَلى الصَّ
ْبِر َأْرَبُع ُشَعٍب َفَقُة َوالزََّهاَدُة َوالتََّرقُُّب، َفَمِن اْشَتاَق ِإَلى اْلَجنَِّة َساَل َعِن : َوِللصَّ ْوُق َوالشَّ الشَّ

ْنَيا َتَهاَوَن  اِر َرَجَع َعِن اْلُحُرَماِت، َوَمْن َزِهَد ِفي الدُّ َهَواِت، َوَمِن َأْشَفَق ِمَن النَّ الشَّ
َتْبِصَرُة اْلِفْطَنِة، : َوِلْلَيِقيِن َأْرَبُع ُشَعٍب. ِباْلُمِصيَباِت، َوَمِن اْرَتَقَب اْلَمْوَت َساَرَع ِفي اْلَخْيَراِت

َل اْلِحْكَمَة، َوَمْن  نَِّة، َفَمْن َأْبَصَر اْلِفْطَنَة َتَأوَّ َوَتْأِويُل اْلِحْكَمِة، َوَمْعِرَفُة اْلِعْبَرِة، َواتِ َباُع السُّ
نََّة َفَكَأنََّما َكاَن  نََّة، َوَمِن اتََّبَع السُّ َل اْلِحْكَمَة َعَرَف اْلِعْبَرَة، َوَمْن َعَرَف اْلِعْبَرَة اتََّبَع السُّ َتَأوَّ

ِليَن ْدُق ِفي : َوِلْلِجَهاِد َأْرَبُع ُشَعٍب. ِفي اْْلَوَّ اْْلَْمُر ِباْلَمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر، َوالصِ 
اْلَمَواِطِن، َوَشَنآُن اْلَفاِسِقيَن، َفَمْن َأَمَر ِباْلَمْعُروِف َشدَّ َظْهَر اْلُمْؤِمِن، َوَمْن َنَهى َعِن 

اْلُمْنَكِر َأْرَغَم َأْنَف اْلُمَناِفِق، َوَمْن َصَدَق ِفي اْلَمَواِطِن َقَضى الَِّذي َعَلْيِه َوَأْحَرَز ِديَنُه، َوَمْن 
ِ َيْغَضُب هللُا َلُه َغْوُص : َوِلْلَعْدِل َأْرَبُع ُشَعٍب. َشَنَأ اْلَفاِسِقيَن َفَقْد َغِضَب َّللَِّ، َوَمْن َغِضَب َّللَّ

َر ُجَمَل اْلِعْلِم،  اْلَفْهِم، َوَزْهَرُة اْلِعْلِم، َوَشَراِئُع اْلِحَكِم، َوَرْوَضُة اْلِحْلِم، َفَمْن َغاَص اْلَفْهَم َفسَّ
َوَمْن َرَعى َزْهَرَة اْلِعْلِم َعَرَف َشَراِئَع اْلِحَكِم، َوَمْن َعَرَف َشَراِئَع اْلِحَكِم َوَرَد َرْوَضَة اْلِحْلِم، 

َوَمْن َوَرَد َرْوَضَة اْلِحْلِم َلْم ُيْفِرْط ِفي َأْمرِِه َوَعاَش ِفي النَّاِس َوُهْم ِفي َراَحٍة

 َكَذا َرَواُه ِخاَلُس ْبُن َعْمٍرو 
َواَة َعْن  َمْرُفوًعا، َوَخاَلَف الرُّ

ْساَلُم: َعِليٍ  َفَقاَل َوَرَواُه . اْلِْ
اْْلَْصُبُع ْبُن ُنَباَتَة، َعْن َعِليٍ  

يَماُن: َمْرُفوًعا َفَقاَل َوَرَواُه . اْلِْ
اْلَحاِرُث، َعْن َعِليٍ  َمْرُفوًعا 

َوَرَواُه َقِبيَصُة ْبُن . ُمْخَتَصًرا
. َجاِبٍر، َعْن َعِليٍ  ِمْن َقْوِلِه
َوَرَواُه اْلَعاَلُء ْبُن َعْبِد 

ْحَمِن، َعْن َعِليٍ  ِمْن َقْوِلِه الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

3367

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد  ثنا َعْبُد اْْلَْعَلى ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ، َحدَّ
َعْن ُعَماَرَة ْبِن َراِشٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن النَّْضِر ، ثنا ِبْشُر َيْعِني اْبَن َمْنُصوٍر ، ْبُن َحمَّاٍد 

َماُم َعِفيٌف َعِن اْلَمَحاِرِم َعِفيٌف »: َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، اْلَحاِرِثيِ   اْلِْ
«َعِن اْلَمَطاِمِع

 َوَهَذا َأْيًضا ِممَّا ََل ُيْعَرُف َلُه 
ِد ْبِن النَّْضِر َطِريٌق َغْيَر ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2272)

3469

، َثَنا َعِليُّ ْبُن َيِزيَد ْبِن َبْهَراَم،  ، َثَنا َأُبو اْلَحِريِش اْلِكاَلِبيُّ اُس ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِكَناِنيُّ َثَنا اْلَعبَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َكِريَمَة، َعْن َأِبي َحاِجٍب، َعْن َعْبِد الرَّ

َيا ُمَعاُذ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلَدى اْلَحقِ  َأِسيٌر »: َأنَُّه َقاَل، َجَبٍل، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َوَيِدِه، َوِرْجِلِه، َوَبْطِنِه، َوَفْرِجِه، ، َوِلَساِنِه ، َوَبَصرِِه ، َيْعَلُم َأنَّ َعَلْيِه َرِقيًبا َعَلى َسْمِعِه ، 

ِإنَّ ، َوَجِميُع َسْعِيِه ، َوُكْحُل َعْيَنْيِه ، َوُفَتاُت الطِ يِن ِبُأْصُبِعِه ، َحتَّى اللَّْمَحُة ِبَبَصرِِه 
َيَتَوقَُّع اْلَمْوَت َصَباًحا ، َوََل َيْأَمُن اْضِطَراَبُه ، َوََل ُيْسِكُن َرْوَعَتُه ، اْلُمْؤِمَن ََل َيْأَمُن َقْلَبُه 

ُتُه ، َواْلُقْرآُن َدِليُلُه ، َفالتَّْقَوى َرِقيُبُه ، َوَمَساًء  َرُف َمِطيَُّتُه ، َواْلَخْوُف ُحجَّ َواْلَحَذُر ، َوالشَّ
اَلُة َكْهُفُه ، َواْلَوَجُل ِشَعاُرُه ، َقِريُنُه  َياُم َجنَُّتُه ، َوالصَّ َدَقُة ِفَكاُكُه ، َوالصِ  ْدُق ، َوالصَّ َوالصِ 
َيا ُمَعاُذ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ، َوَربُُّه َتَعاَلى ِمْن َوَراِء َذِلَك ُكلِ ِه ِباْلِمْرَصاِد ، َواْلَحَياُء َأِميُرُه ، َوِزيُرُه 

َوَحاَل َبْيَنُه َوَبْيَن َأْن َيْهِلَك ِفيَما َيْهَوى ، َقْيُدُه اْلُقْرآُن َعْن َكِثيٍر ِمْن َهَوى َنْفِسِه َوَشَهَواِتِه 
َوَأْنَهْيُت ِإَلْيَك َما َأْنَهى ِإَليَّ ِجْبِريُل ، َيا ُمَعاُذ ِإنِ ي ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي ، ِبِإْذِن هللِا 

اَلُم  «َفاَل َأْعِرَفنََّك ُتَواِفيِني َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأَحٌد َأْسَعُد ِبَما َأَتاَك هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِمْنَك، َعَلْيِه السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5685)

3573

 ، اُس ْبُن َحْمَداَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن ُسَوْيٍد اْلُكوِفيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلَعبَّ َحدَّ
اِر ْبِن  ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعْن َعمَّ َثِني َأِبي، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

يَماِن، َفَقاَل َلُه َبْعُض َأْصَحاِبِه: " َياِسٍر، َقاَل : َثاَلُث ِخاَلٍل َمْن َجَمَعُهنَّ َفَقْد َجَمَع ِخاَلَل اْلِْ
ُل الَِّتي َزَعْمَت َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َيا َأَبا اْلَيْقَظاِن َوَما َهِذِه اْلَخالَّ

يَماِن» اٌر ِعْنَد َذِلَك«َمْن َجَمَعُهنَّ َفَقْد َجَمَع ِخاَلَل اْلِْ ْنَفاُق »: َسِمْعُتُه َيُقوُل: ؟ َفَقاَل َعمَّ اْلِْ
اَلِم ِلْلَعاَلِم ْنَصاُف ِمْن َنْفِسَك، َوَبْذُل السَّ ْقَتاِر، َواْلِْ «ِمَن اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (184)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 

القاسم أبو عبد الرحمن وهو 
.ضعيف
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3674

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َدِليُل ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َدِليٍل، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن  َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن  ُمِنيٍب، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َكْيَساَن، َعْن َأِبيِه، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

َماِلٍك، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َدَخَل َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِإنَّ ِلُكلِ  َقْوٍل »: َأْصَبْحُت ُمْؤِمًنا ِباَّلِل َتَعاَلى، َقاَل: َقاَل« َكْيَف َأْصَبْحَت َيا ُمَعاُذ؟»: َفَقاَل

َيا َنِبيَّ هللِا، َما َأْصَبْحُت : ، َقاَل«ِمْصَداًقا، َوِلُكلِ  َحقٍ  َحِقيَقٌة، َفَما ِمْصَداُق َما َتُقوُل؟
َصَباًحا َقطُّ ِإَلَّ َظَنْنُت َأنِ ي ََل ُأْمِسي، َوَما َأْمَسْيُت َمَساًء َقطُّ ِإَلَّ َظَنْنُت َأنِ ي ََل ُأْصِبُح، َوََل 
ٍة َجاِثَيًة ُتْدَعى ِإَلى  ي َأْنُظُر ِإَلى ُكلِ  ُأمَّ َخَطْوُت ُخْطَوًة ِإَلَّ َظَنْنُت َأنِ ي ََل ُأْتِبُعَها ُأْخَرى، َوَكَأنِ 
ي َأْنُظُر ِإَلى ُعُقوَبِة َأْهِل  ِكَتاِبَها َمَعَها َنِبيَُّها َوَأْوَثاُنَها الَِّتي َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن هللِا، َوَكَأنِ 

ِة اِر َوَثَواِب َأْهِل اْلَجنَّ «َعَرْفَت َفاْلَزْم»: َقاَل. النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

3775

اٍر، ثنا ُسَلْيَماُن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
، : ْبُن ُعْتَبَة، َقاَل ُث َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ  َسِمْعُت ُيوُنَس ْبَن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، ُيَحدِ 

ْرَداِء، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل يَماِن »: َعْن َأِبي الدَّ ِإنَّ اْلَعْبَد ََل َيْبُلُغ َحِقيَقَة اْلِْ
«َحتَّى َيْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبُه َلْم َيُكْن ِلُيْخِطَئُه َوَما َأْخَطَأُه َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.إسناده حسن: (3019)

3877

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َثَنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا ُعْثَماُن  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن ُغَنْيٍم، َعْن  ْبُن َكِثيِر ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْبِد الرَّ

اِمِت، َقاَل يَماِن َأْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ِإنَّ َأْفَضَل اْلِْ
«َتْعَلَم َأنَّ هللَا َمَعَك َحْيُث ُكْنَت

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعْرَوَة َلْم 
ِد  َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ

ْبِن ُمَهاِجٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (204)قال الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

تفرد به : والكبير، وقال
ولم : قلت. عثمان بن كثير

.أر من ذكره بثقة وَل جرح

3978

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد َقاَل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد : َحدَّ
، َقاَل ْوَرِقيُّ ، َقاَل: الدَّ َثَنا َجِريُر ْبُن َحاِزٍم، َعْن َيْعَلى ْبِن : َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل التَُّبوَذِكيُّ

اْلَحَياُء »: َحِكيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
يَماُن ُقِرَنا َجِميًعا، َفِإَذا ُرِفَع َأَحُدُهَما ُرِفَع اآْلَخُر .«َواْلِْ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، 
َد ِبِه َعْنُه َيْعَلى َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3200)صحيح الجامع 
.صحيح

4079

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن َقاَل ِل : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَتَوكِ 
َثِني ِإَياُس ْبُن : ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َسوَّاٍر َقاَل: ثنا َبْكُر ْبُن ِبْشٍر اْلَعْسَقاَلِنيُّ َقاَل: َقاَل َحدَّ

ا ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َفُذِكَر ِعْنَدُه اْلَحَياُء، َفَقاَل: ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة َقاَل اْلَحَياُء ِمَن : ُكنَّ
يِن، َفَقاَل ُعَمُر يُن ُكلُُّه»: الدِ  ي َقاَل: ، َفَقاَل ِإَياٌس«َبْل ُهَو الدِ  َثِني َأِبي، َعْن َجدِ  ا : " َحدَّ ُكنَّ

َيا َرُسوَل هللِا، اْلَحَياُء ِمَن : ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُذِكَر ِعْنَدُه اْلَحَياُء، َفَقاُلوا
يِن؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يُن ُكلُُّه»: الدِ  ، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللِا «َبْل ُهَو الدِ 

، ِعيُّ اللِ َساِن ََل ِعيَّ اْلَقْلِب، َواْلَعَمَل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَحَياَء، َواْلَعَفاَف، َواْلِعيَّ
ا  ْنَيا، َوَما َيِزْدَن ِمَن اآْلِخَرِة َأْكَثُر ِممَّ يَماِن، َوِإنَُّهنَّ َيِزْدَن ِفي اآْلِخَرِة َوُيْنِقْصَن ِمَن الدُّ ِمَن اْلِْ

ْنَيا َفَأَمَرِني ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َفَأْمَلْيُتَها َعَلْيِه، َوَكَتَبَها ِبَخطِ ِه، : َقاَل ِإَياٌس. «َيِزْدَن ِفي الدُّ
ِه َما َيَضُعَها ِإْعَجاًبا ِبَها ُثمَّ َصلَّى ِبَنا الظُّْهَر َوِإنََّها َلِفي َكفِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه عبد : (8/29)الهيثمي 
الحميد بن سوار وهو 

.  ضعيف

4180

اِد ْبِن ُسْفَياَن اْلَقاِضي  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن َيْحَيى الطَّْلِحيُّ َحدَّ
، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُبَدْيٍل، ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِزَياِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َعْبِد  اْلُكوِفيُّ

، َقاَل ِإَذا ُسِئَل َأَحُدُكْم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا ْبِن َيِزيَد اْْلَْنَصاِريِ 
«َأُمْؤِمٌن َأْنَت؟ َفاَل َيُشكَّ

َد ِبَرْفِعِه َأْحَمُد ْبُن ُبَدْيٍل  َتَفرَّ
َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة

رجاله ثقات  [إسناده ضعيف]
إَل أبا بكر الطلحي لم أجد 

.له ترجمة

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (2643)

4281

َثَناُه َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل ، : َحدَّ ، َوَعْبُد هللِا ْبُن َأيُّوَب اْلِقَرِبيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق : َقاََل ، َوَحدَّ َثَنا َأُبو َنْصٍر َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز النََّساِئيُّ

، َقاَل َمِد ْبُن النُّْعَماِن، َقاََل: َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َبْحٍر، َقاَل: اْْلَْهَواِزيُّ َثَنا : َثَنا َعْبُد الصَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َوُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد، َوُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا  َحمَّ

اُس َواْلُمْسِلُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل اْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَنُه النَّ
وَء، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه  ِمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر السُّ

«ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن ََل َيْأَمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس، َعْن 
َأَنٍس َصِحيٌح َثاِبٌت ِمْن َغْيِر 
ِرَواَيٍة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 

َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (12561)تخريج المسند 
إسناده صحيح على شرط 
مسلم من جهة يونس بن 
عبيد وحميد، وأما علي بن 

- وهو ابن جدعان-زيد 
.فضعيف
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َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ثنا ُحَمْيُد ْبُن َزْنُجَوْيِه، : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل: َقاَل َمْشِقيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، : ثنا َأُبو َأيُّوَب الدِ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد النََّخِعيُّ

: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
يَماُن َثاَلَثٌة َواْْلََماَنُة َثاَلٌث َلُهْم َوآِخَرُهْم َوَعِلَم : اْلِْ َق اْلُمْرَسِليَن َأوَّ َمْن آَمَن ِباَّلِل اْلَعِظيِم َوَصدَّ

اَلِة ِإْن َشاَء َقاَل َصلَّْيُت َوَلْم  َأنَُّه َمْبُعوٌث، َواْْلََماَنُة اْئَتَمَن هللُا َعزَّ َوَجلَّ اْلَعْبَد َعَلى الصَّ
َياِم َفِإْن  ْأ َواْئَتَمَنُه َعَلى الصِ  ْأُت َوَلْم َيَتَوضَّ ُيَصلِ  َواْئَتَمَنُه َعَلى اْلوُضوِء ِإْن َشاَء َقاَل َتَوضَّ

"َشاَء َقاَل ُصْمُت َوَلْم َيُصْم 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َوَلْم َنْكُتْبُه 

ْسَناِد ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

4487

 ، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َعْن َبْكِر ْبِن ُخَنْيٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َبْدٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن 

ِه َقاَل َكاَنْت ِفي َنْفِسي َمْسَأَلٌة َقْد َأْحَزَنْتِني َلْم َأْسَأْل َرُسوَل هللِا َعْنَها، َوَلْم : َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ُأ َفَواَفْقُتُه َعَلى َحاَلَتْيِن  َأْسَمْع َأَحًدا َيْسَأُل َعْنَها، َفُكْنُت َأَتَحيَُّنُه، َفَدَخْلُت َذاَت َيْوٍم َوُهَو َيَتَوضَّ

َيا َرُسوَل هللِا اْئَذْن ِلي : ُكْنُت ُأِحبُّ َأْن ُأَواِفَقُه َعَلْيِهَما، َوَجْدُتُه َفاِرًغا َطيِ َب النَّْفِس، َفُقْلُت
ا َبَدا َلَك»: َفَأْسَأَلَك، َقاَل يَماُن؟ َقاَل: ُقْلُت« َنَعْم، َسْل َعمَّ َماَحُة »: َيا َرُسوَل هللِا، َما اْلِْ السَّ
ْبُر َفَأيُّ : ، ُقْلُت«َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا»: َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْفَضُل ِإيَماًنا؟ َقاَل: ، ُقْلُت«َوالصَّ

َفَأيُّ اْلِجَهاِد : ، ُقْلُت«َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه»: اْلُمْسِلِميَن َأْفَضُل ِإْساَلًما؟ َقاَل
َأْفَضُل؟ َفَطْأَطَأ َرْأَسُه َوَصَمَت َطِوياًل َحتَّى ِخْفُت َأْن َأُكوَن َقْد َشَقْقُت َعَلْيِه، َوَتَمنَّْيُت َأْن َلْم 

َأْعَظُم النَّاِس ِفي اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما َمْن َسَأَل َعْن »: َأُكْن َسَأْلُتُه َوَقْد َسِمْعُتُه ِباْْلَْمِس َيُقوُل
َم ِمْن َأْجِل َمْسَأَلِتِه ْم َعَلْيِه، َفُحرِ  َأُعوُذ ِباَّلِل ِمْن َغَضِب هللِا َوَغَضِب : ، َفُقْلُت«َشْيٍء َلْم ُيَحرَّ

َكِلَمُة َعْدٍل »: َأيُّ اْلِجَهاِد َأْفَضُل؟ َقاَل: ُقْلُت: َقاَل« َكْيَف ُقْلَت؟»: َرُسوِلِه، َفَرَفَع َرْأَسُه َوَقاَل
.«ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئٍر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن 
ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َلْم َنْكُتْبُه 
ِبَهَذا التََّماِم ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

َوَأُبو : اْلَوْجِه، َوَقاَل ُسَلْيَماُن
اُر ْبُن  َبْدٍر ُهَو ِعْنِدي َبشَّ
، َصاِحُب  اْلَحَكِم اْلِمْصِريُّ

َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (9165)الهيثمي 
الطبراني، وفيه بكر بن 

.خنيس، وهو ضعيف

4588

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  اُع ، َثَنا َطاِلُب ْبُن ُقرََّة ، َحدَّ َثَنا اْلَقاِسُم ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّ
َعْن ُمِغيٍث، َوَكاَن َقاِضًيا ِلَعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َعْبِد ، َعْن َزْيِد ْبِن َواِقٍد ، ْبُن ُموَسى 

اِس َأْفَضُل؟ َقاَل: ِقيَل ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل ُمْؤِمٌن »: َأيُّ النَّ
ِ النَِّقيُّ ََل »: َوَما اْلَمْخُموُم اْلَقْلِب؟ َقاَل: ، ِقيَل َلُه«َمْخُموُم اْلَقْلِب َصُدوُق اللِ َساِن التَِّقيُّ َّللَّ

ْنَيا »: َفَمْن َيِليِه َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َقاُلوا« ِإْثَم ِفيِه َوََل َبْغٌي َوََل ِغلٌّ َوََل َحَسٌد الَِّذي َيْشَنُأ الدُّ
َما َنْعِرُف َهَذا ِفيَنا ِإَلَّ َراِفًعا َمْوَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاُلوا« َويِحبُّ اآْلِخَرَة

«ُمْؤِمٌن ِفي ُخُلٍق َحَسٍن»: َفَمْن َيِليِه؟ َقاَل: َقاُلوا

رجاله ثقات  [إسناده ضعيف]
إَل طالب بن قرة والقاسم بن 
موسى لم أجد فيهما جرحا 

.وَل تعديال

: (2931)صحيح الترغيب 
.صحيح

4689

، ثنا َرْوُح ْبُن  اِس اْلَورَّاُق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُعَباَدَة، ثنا َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل

ًنا َكَمَناِر الطَِّريِق، َفِمْن َذِلَك َأْن ُيْعَبَد هللُا ََل ُيْشَرَك »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِلْْلِْساَلِم ُصًوى َبيِ 
اَلُة، َوُتْؤَتى الزََّكاُة، َوُيَحجُّ اْلَبْيُت، َوُيَصاُم َرَمَضاَن، َواْْلَْمُر ِباْلَمْعُروِف،  ِبِه َشْيًئا، َوُتَقاَم الصَّ

ْت َعَلْيَك َوَعَلْيِهُم  وا َعَلْيَك َردَّ َوالنَّْهُي َعِن اْلُمْنَكِر، َوالتَّْسِليِم َعَلى َبِني آَدَم، َفِإْن َردُّ
ْت َعَلْيَك اْلَماَلِئَكُة َوَلَعَنْتُهْم، َأْو َسَكَتْت َعْنُهْم، َوَتْسِليُمَك  وا َعَلْيَك َردَّ اْلَماَلِئَكُة، َوِإْن َلْم يُردُّ
ْساَلِم َتَرَكُه،  َعَلى َأْهِل َبْيِتَك ِإَذا َدَخْلَت، َوَمِن اْنَتَقَص ِمْنُهنَّ َشْيًئا َفُهَو َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلِْ

ْساَلَم «َوَمْن َتَرَكُهنَّ ُكلَُّهنَّ َفَقْد َتَرَك اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (333)السلسلة الصحيحة 
.صحيح

4790

ِ ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسوَّاٍر اْلَخِطيُب اْلِقْصِريُّ  َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ، َحدَّ
َماِليُّ  : َقاَل، ثنا َنْوَفُل ْبُن َمْسُعوٍد ، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َرِميَس، ثنا َحْفُص ْبُن َعْمٍرو الرِ 

ْثَنا ِبَما َسِمْعَت ِمَن، َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َفُقْلَنا، َدَخْلَنا َعَلى َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َحدِ 
َم : " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل، َوَسلََّم  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه ُحرِ 

اُر َعَلْيِه َمِت النَّ اِر َوُحرِ  اِر َفَيْحَتِرُق َأَحبُّ ، ِإيَماٌن ِباَّللَِّ َوُحبٌّ َّللَِّ : َعَلى النَّ َوَأْن ُيْلَقى ِفي النَّ
"ِإَلْيِه ِمْن َأْن َيْرِجَع ِفي اْلُكْفِر 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجال إسناده ثقات إَل أبا 
عبد هللا ومحمد بن جعفر 
فام أجد فيهما جرحا وَل 

.تعديال

: (12122)تخريج المسند 
.إسناده حسن



8

4891

، نا  اٍر اْلَمْوِصِليُّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعمَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن  اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن، نا ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبي َداُوَد، ثنا َرَجاُء ْبُن َحْيَوَة، َعْن َعْبِد الرَّ

ََل َيْبُلُغ اْلَمْرُء َصِريَح »: َغْنٍم، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
يَماِن َحتَّى َيْتُرَك اْلَكِذَب َواْلِمزَاَح َوُهَو َصاِدٌق، َوَحتَّى َيْتُرَك اْلِمَراَء َوُهَو َصاِدُق ُمِحقٌّ «اْلِْ

اَن،   َرَواُه َخاِلُد ْبُن َحيَّ
 ، ُد ْبُن ُعْثَماَن اْلُقَرِشيُّ َوُمَحمَّ

َعْن ُسَلْيَماَن، ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج مسند أحمد 
.إسناده ضعيف: (8630)

4995

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ، ثنا ُمَقاِتٌل ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ ، َحدَّ
َعِن اْلَقاِسِم، ، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َزْحٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َيِزيَد ، اْلُمَباَرِك، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب 

َأَحبُّ َما َيْعُبُدِني : َقاَل هللُا َتَعاَلى: " َعْن َأِبي ُأَماَمَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
"ِبِه َعْبِدي النُّْصُح ِلي 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه عبيد : (1/92)الهيثمي 
هللا بن زحر عن علي بن 

.يزيد وكالهما ضعيف

5096
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب َعْن ُعَبْيِد هللِا ِمْثَلُه َوَرَواُه َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد  َحدَّ

َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي اْلَعاِتَكِة، َعْن َعِليِ  ْبِن َيِزيَد ِمْثَلُه
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

فيه عبيد : (1/92)الهيثمي 
هللا بن زحر عن علي بن 

.يزيد وكالهما ضعيف

5199

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، ثنا  َحدَّ
َثِني َسِليُط ْبُن َأيُّوَب، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُسَلْيٍم،  ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

ِه َسْلَمى ِبْنِت َقْيٍس َوَكاَنْت ِإْحَدى َخاََلِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َصلَّْت  َعْن ُأمِ 
اِر َقاَلْت ِجْئُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َمَعُه اْلِقْبَلَتْيِن َوَكاَنْت ِإْحَدى ِنَساِء َبِني َعِديِ  ْبِن النَّجَّ

ََل ُنْشِرَك ِباَّلِل َشْيًئا َوََل " َعَلْيِه َوَسلََّم َفَباَيْعُتُه ِفي ِنْسَوٍة ِمَن اْْلَْنَصاِر َفَشَرَط َعَلْيَنا َأْن 
َنْسِرَق َوََل َنْزِنَي َوََل َنْقُتَل َوََل َنْأِتَي ِبُبْهَتاٍن َنْفَتِريِه َبْيَن َأْيِديَنا َوَأْرُجِلَنا َوََل َنْعِصيِه ِفي 

: َفَباَيْعَناُه ُثمَّ اْنَصَرْفَنا َفُقْلُت َِلْمَرَأٍة ِمْنُهنَّ: َقاَلْت" َوََل َتْغُشْشَن َأْزَواَجُكنَّ : َمْعُروٍف َقاَل
اْرِجِعي َفَسِلي َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما َحُرَم َعَلْيَنا ِمْن َماِل َأْزَواِجَنا َفَسَأَلْتُه 

«َتْأُخُذ َماَلُه َفُتَحاِبي ِبِه َغْيَرُه»: َفَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
سليط بن : (1/94)المهرة 

أيوب اْلنصاري المدني، ذكره 
ابن حبان في الثقات، وباقي 

.رجال اْلسناد ثقات

52101

اِع،  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِعيَسى ْبِن الطَّبَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، َثَنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق،  اُد ْبُن َزْيٍد، َوَحدَّ َثَنا َحمَّ
، َثَنا  ْوَرِقيُّ ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد الدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن اْلَبْصِريُّ َثَنا زَاِئَدُة، َوَحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو  َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا ُزَهْيٌر، َوَحدَّ

َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، : ُنَعْيٍم، َثَنا ُسْفَياُن، َواللَّْفُظ َلُه، َقاُلوا
َأِحبَّ ِفي هللِا، َوَأْبِغْض ِفي هللِا، َوَواِل ِفي هللِا، »: َقاَل ِلَي النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

يَماِن، َوِإْن َكُثَرْت  َوَعاِد ِفي هللِا، َفِإنََّك ََل َتَناُل ِوََلَيَة هللِا ِإَلَّ ِبَذِلَك، َوََل َيِجُد َرُجٌل َطْعَم اْلِْ
ْنَيا، َوِإنَّ َذِلَك ََل «َصاَلُتُه َوِصَياُمُه، َحتَّى َيُكوَن َكَذِلَك ، َوَصاَرْت ُمَواََلُة النَّاِس ِفي َأْمِر الدُّ

ْث َنْفَسَك « َيا اْبَن ُعَمَر»: َوَقاَل ِلي: َقاَل"َيْجِزي َعْن َأْهِلِه َشْيًئا  ِإَذا َأْصَبْحَت َفاَل ُتَحدِ 
ِتَك ِلَسَقِمَك، َوِمْن َحَياِتَك  َباِح، َوُخْذ ِمْن ِصحَّ ْث َنْفَسَك ِبالصَّ ِباْلَمَساِء، َوِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل ُتَحدِ 

َوَأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى : ، َقاَل"ِلَمْوِتَك، َفِإنََّك  َيا َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر ََل َتْدِري َما اْسُمَك َغًدا 
ْنَيا َغِريًبا َأْو َعاِبَر َسِبيٍل، َوُعدَّ َنْفَسَك »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَبْعِض َجَسِدي َفَقاَل ُكنَّ ِفي الدُّ

«ِمْن َأْهِل اْلُقُبوِر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه ليث : (1/95)الهيثمي 
بن أبي سليم واْلكثر على 

.ضعفه

53102

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُحَمْيٍد  ثنا َمْعُروٌف، ، َحدَّ
َثَنا َأِبي  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُسْفَياَن ، ثنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن َأَباَن ، ح َوَحدَّ ثنا ، ثنا َعْبُد َّللاَّ

ِ ْبُن ُموَسى ، َمْعُروٌف َأُبو َمْحُفوٍظ  َعْن َيْحَيى ، ثنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َأْعَيَن ، ثنا َعْبُد َّللاَّ
: " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلَت، ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة 

َفا ِفي اللَّْيَلِة الظَّْلَماِء  ْرُك َأْخَفى ِفي ُأمَِّتي ِمْن َدِبيِب النَّْمِل َعَلى الصَّ َوَأْدَناُه َأْن ُتِحبَّ ، الشِ 
يُن ِإَلَّ اْلَحبُّ ِفي َّللاَِّ ، َعَلى َشْيٍء ِمَن اْلَجْوِر َأْو ُتْبِغَض َعَلى َشْيٍء ِمَن اْلَعْدِل  َوَهِل الدِ 

ُ َتَعاَلى  ُ}َواْلُبْغُض ِفي َّللاَِّ؟ َقاَل َّللاَّ َ َفاتََّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم َّللاَّ آل ] {ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاَّ
.[31: عمران

 َأْقَطُعَها َسَواٌء ِإَلَّ َأنَّ 
اْلِغْطِريِفي َلْم َيْكُتْبُه، َوَقاَل 
اُه  َمْعُروٌف َعِن اْلَهْيَثِم، َوَكنَّ

ِد ْبِن  ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد َّللاَّ
َمْعُروٌف َأُبو : ُسْفَياَن، َفَقاَل

َمْحُفوٍظ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1787)
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54103

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُزَهْيٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا ُعَبْيُد َّللاَِّ  َحدَّ
ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد اْْلَْعَلى، َعْن َأْعَيَن، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن 

ْرُك َأْخَفى ِمْن َدِبيِب النَّْمِل َعَلى : " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعاِئَشَة، َقاَلْت الشِ 
َفا ِفي اللَّْيَلِة الظَّْلَماِء، َوَأْدَناُه َأْن ُتِحبَّ َعَلى َشْيٍء ِمَن اْلَجْوِر َوُتْبِغَض َعَلى َشْيٍء ِمَن  الصَّ

ُ َتَعاَلى ِ َواْلُبْغُض ِفي َّللاَِّ؟ َقاَل َّللاَّ يُن ِإَلَّ اْلُحبُّ ِفي َّللاَّ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن }: اْلَعْدِل، َوَهِل الدِ 

ُ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم َّللاَّ [ "31: آل عمران] {َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1787)

55104

 ، ، ِبَمكََّة ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلُجْرَجاِنيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَماِعيَل الطُّوِسيُّ َحدَّ
َثِني َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي اْلَوْرِد َقاَل َحدَّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل ِ ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َعْبِد َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َعْن ُحَمْيٍد اْْلَْعَرِج، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ َتَعاَلى ِإَلى َنِبيٍ  ِمَن اْْلَْنِبَياِء َأْن ُقَل ِلُفاَلٍن اْلَعاِبِد: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ا : َأْوَحى َّللاَّ َأمَّ

ْزَت ِبي َفَماَذا َعِمْلَت ِفيَما  ا اْنِقَطاُعَك ِإَليَّ َفَتَعزَّ ْلَت َراَحَة َنْفِسَك  َوَأمَّ ْنَيا، َفَتَعجَّ ُزْهُدَك ِفي الدُّ
؟ َقاَل: ِلي َعَلْيَك؟ َقاَل ، َوَما لَك َعَليَّ ا َأْو َعاَدْيَت ِلي َعُدوًّا؟ : َيا َربِ  "َهْل َواَلْيَت ِلي َوِليًّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2115)ضعيف الجامع 
.ضعيف

56105

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َعاِرُم َأُبو النُّْعَماِن، : ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َبَياٍن، َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل. ح ْحَمِن ْبُن : ثنا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثنَّى، َقاَل: َوَحدَّ ثنا َعْبُد الرَّ

، َقاَل ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن : اْلُمَباَرِك اْلَعْيِشيُّ ْعُق ْبُن َحْزٍن، َعْن َعِقيٍل اْلَجْعِديِ  ثنا الصَّ
َيا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

: َقاَل. َلبَّْيَك َثاَلًثا: ُقْلُت« َيا َعْبَد هللِا»: َقاَل. َلبَّْيَك َيا َرُسوَل هللِا: ُقْلُت« َعْبَد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد
يَماِن َأْوَثُق؟» اْلَوََلَيُة ِفيِه، َواْلُحبُّ »: َقاَل. هللُا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم: ُقْلُت« َأَتْدِري َأيُّ ُعَرى اْلِْ

َأَتْدِري َأيُّ النَّاِس »: َقاَل. َلبَّْيَك َثاَلًثا: ُقْلُت« َيا َعْبَد هللِا»: َفَقاَل« ِفيِه، َواْلُبْغُض ِفيِه
اِس َأْفَضُلُهْم َعَماًل ِإَذا َفِقُهوا ِفي »: َقاَل. هللُا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم: ُقْلُت« َأْفَضُل؟ َفِإنَّ َأْفَضَل النَّ

اِس َأْعَلُم؟»: َقاَل. َلبَّْيَك َثاَلًثا: ُقْلُت« َيا َعْبَد هللِا»: َقاَل. «ِديِنِهْم هللُا : ُقْلُت« َأَتْدِري َأيُّ النَّ
ًرا ِفي »: َقاَل. َوَرُسوُلُه َأْعَلُم اُس َوِإْن َكاَن ُمَقصِ  اِس َأْبَصُرُهْم ِباْلَحقِ  ِإَذا اْخَتَلَف النَّ َأْعَلُم النَّ

اْلَعَمِل، َوِإْن َكاَن َيْزَحُف َعَلى اْسِتِه، اْخَتَلَف َمْن َكاَن َقْبَلَنا َعَلى اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة، َنَجا 
ِمْنَها َثاَلٌث، َوَهَلَك َساِئُرَها، ِفْرَقٌة آَزِت اْلُمُلوَك َوَقاَتُلوُهْم َعَلى ِديِنِهْم َوِديِن ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم 

اَلُم، َفَأَخُذوُهْم َوَقَتُلوُهْم َوَقَطُعوُهْم ِباْلَمَناِشيِر، َوِفْرَقٌة َلْم َتُكْن َلُهْم َطاَقٌة ِبُمَوازَاِت  َعَلْيِه السَّ
اْلُمُلوِك َوََل ِبَأْن ُيِقيُموا َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم َفَدَعْوُهْم ِإَلى َدْيِن هللِا َوِديِن ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَلْيِه 

اَلُم َفَساُحوا ِفي اْلِباَلِد َوَتَرهَُّبوا َوَرْهَباِنيًَّة اْبَتَدُعوَها َما }َوُهُم الَِّذيَن َقاَل هللُا : َقاَل. «السَّ
َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه . اآْلَيُة[ 27: الحديد] {َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم ِإَلَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن هللِا

َقِني َواتََّبَعِني َفَقْد َرَعاَها َحقَّ ِرَعاَيِتَها، َوَمْن َلْم َيْتَبْعِني َفُأوَلِئَك »: َوَسلََّم َمْن آَمَن ِبي َوَصدَّ
.«ُهُم اْلَهاِلُكوَن

غِريٌب ِمْن َحِديِث ُسَوْيٍد، 
َد ِبِه َعِقيُل  َوَأِبي ِإْسَحاَق، َتَفرَّ

اْلَجْعِديُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه عقيل بن : قال الهيثمي
 منكر   الجعد قال البخاري

.  الحديث

57106

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر اْلَجْوَهِريُّ
، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن ُقرََّة، َعِن : ِعْصَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاَل ٌم الطَِّويُل، َعْن َزْيٍد اْلَعمِ يِ  ثنا َسالَّ

َلْسُت ِبَناِظٍر »: َيُقوُل هللُا َعزَّ َوَجلَّ: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْبِن َعبَّاٍس َقاَل
ي «ِفي َحقِ  َعْبِدي َحتَّى َيْنُظَر َعْبِدي ِفي َحقِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَعاِوَيَة ْبِن 
َد ِبِه َعْنُه َزْيٌد َوََل  ُقرََّة َتَفرَّ

َأْعَلُمُه ُرِوَي َعِن النَِّبيِ  َصلَّى 
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْرُفوًعا ِمْن 
َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه : (153)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفي 
إسناده سالم الطويل، وهو 
متروك الحديث، ولم أر من 

.وثقه

58108

ِ ْبِن َمْسُعوٍد َهَذا َسِبيُل »: َخطَّ َلَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخطًّا، َفَقاَل: َعْبِد َّللاَّ
ِ َهِذِه ُسُبٌل َعَلى ُكلِ  َسِبيٍل ِمْنَها »: ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه ُثمَّ َقاَل« َّللاَّ

َق }: ُثمَّ َقَرَأ« َشْيَطاٌن َيْدُعو ِإَلْيِه ُبَل َفَتَفرَّ َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوََل َتتَِّبُعوا السُّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن [153: اْلنعام] {ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

فيه عاصم بن : قال الهيثمي
.بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف

59109

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َيْحَيى  َحدَّ
اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن  ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ ، َثَنا َعاِصُم ْبُن ِمْهَجٍع، َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ اْْلَْيِليُّ

َمْن َسرَُّه َأْن َيْعَلَم َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ِ ِعْنَدُه «َلُه ِعْنَد هللِا َفْلَيْعَلْم َما َّللَّ

غريب من حديث صالح تفرد 
به عاصم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.حسن لشواهده: (2310)
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ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ . َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، ح: َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل اُج ْبُن ِمْنَهاٍل، : َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َوَحدَّ َثَنا َحجَّ

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأِبي َحْمَزَة، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا: َقاََل َأنَّ : َثَنا َحمَّ
النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِتَي ِباْلُبَراِق َفَرِكَب َخْلَف ِجْبِريَل َفَساَر ِبِهَما، َفَكاَن ِإَذا اْنَتَهى 
ٍة ُمْنِتَنٍة  ِبِهَما ِإَلى َجَبٍل اْرَتَفَعْت ِرْجاَلُه، َوِإَذا َهَبَط اْرَتَفَعْت َيَداُه، َفَساَر ِبِهَما ِفي َأْرٍض ُغمَّ

َبٍة، َقاَل ا َنِسيُر ِفي َأْرٍض »: َفُقْلُت: َحتَّى اْنَتَهى ِبِهَما ِإَلى َأْرٍض َفْيَحاَء َطيِ  َيا ِجْبِريُل، ِإنَّا ُكنَّ
َبٍة؟ ٍة ُمْنِتَنٍة َفَأْفَضْيَنا ِإَلى َأْرٍض َفْيَحاَء َطيِ  اِر َوَهِذِه َأْرُض اْلَجنَِّة: َقاَل« ُغمَّ . ِتْلَك َأْرُض النَّ

َهَذا َأُخوَك ُمَحمٌَّد : َمْن َهَذا َمَعَك َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل: َفَقاَل. َفَأَتْيُت َعَلى َرُجٍل َقاِئٍم ُيَصلِ ي: َقاَل
َب ِبي َوَدَعا ِلي ِباْلَبَرَكِة، َوَقاَل ِتَك اْلُيْسَر: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَرحَّ َمْن : َفُقْلُت. َسْل ِْلُمَّ

: َعَلى َمْن َكاَن َصْوُتُه َوَتَذمُُّرُه؟ َقاَل: ُقْلُت. َهَذا َأُخوَك ُموَسى: َهَذا َيا َأِخي َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل
َتُه ِه َعزَّ َوَجلَّ، ِإنَُّه َيْعِرُف َذِلَك ِمْنُه َوِحدَّ . ُثمَّ ِسْرَنا َفَرَأْيُت َمَصاِبيَح َوَضْوًءا: َقاَل. َعَلى َربِ 

. َنَعْم: َهِذِه َشَجَرُة َأِبيَك ِإْبَراِهيَم، َهْل َتْدُنو ِمْنَها؟ ُقْلُت: َما َهَذا َيا ِجْبِريُل؟ َفَقاَل: َفُقْلُت
َب ِبي، ُثمَّ َمَضْيَنا ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس، َفَرَبْطُت ِباْلَحْلَقِة الَِّتي  َفَدَنْوَنا ِمْنَها َفَدَعا ِباْلَبَرَكِة َوَرحَّ

َتْرُبُط ِبَها اْْلَْنِبَياُء، ُثمَّ َدَخْلُت َبْيَت اْلَمْقِدِس، َفُنِشَر ِلَي اْْلَْنِبَياُء، َمْن َسمَّى هللُا َوَمْن َلْم 
ْفِر ، َفَصلَّْيُت ِبِهْم ِإَلَّ َهُؤََلِء النَّ اَلُم : ُيَسمِ  "ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َعَلْيِهُم السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َأُبو َحْمَزَة 

اْْلَْعَوُر َواْسُمُه َمْيُموٌن َوَعْنُه 
اُد ْبُن َسَلَمَة َحمَّ

إسناده من  [إسناده ضعيف]
الطريق اْلول ضعيف 

ومن الطريق الثاني ... جدا
...ضعيف

: (131)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

61114

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َشاَذ ُهْرُمَز ثنا َزْيُد : َأْخَبَرَنا ِفي، ِإَجاَزِتِه َوِكَتاِبِه ِإَليَّ َقاَل َحدَّ
ِ ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل : ْبُن َأْخَرَم، َعْن َأِبي َداوَد، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ًرا َفُقْلُت: " َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َماِء َسِمْعُت َتَذمُّ ا ُعِرَج ِبي ِإَلى السَّ َيا : َلمَّ
ِه َفُقْلُت: ِجْبِريُل، َمْن َهَذا؟ َقاَل َعَرَف َذِلَك ِمْنُه : َوِلَم َذِلَك؟ َقاَل: ُموَسى  َيَتَذمَُّر َعَلى َربِ 

"َفاْحَتَمَلُه 

ٌر،  َهَذا ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة ُمَتَكرِ 
َوَأُبو َداوَد َوَزْيٌد َثْبَتاِن ََل 

َيْحَتْماَلِن َهَذا، َوَلَعلَُّه َأْدَخَل 
َِلْبِن َشاَذُهْرُمَز َحِديًثا ِفي 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َحِديِث َعْبِد َّللاَّ

فيه من َل  [إسناده ضعيف]
.أجده وبقية رجاله ثقات

62115

، ثنا  اِرِعيُّ َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َأْحَمَد الدَّ َحدَّ
ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، ثنا ِقَناُن ْبُن َعْبِد : اْلَخِليُل َأُبو َعْمٍرو، َوِعيَسى ْبُن اْلُمَساِوِر َقاََل

ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َأِبيِه، َعِن  ، َعِن اْبِن َظْبَياَن، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْهِميُّ ِ النِ  َّللاَّ
َماِء َفُقْلُت: " النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا ِجْبِريُل، َمْن َهَذا؟ : َسِمْعُت َكاَلًما، ِفي السَّ

ِه؟ َقاَل: َربَُّه، ُقْلُت: َوَمْن ُيَناِجي؟ َقاَل: َهَذا ُموَسى، ُقْلُت: َقاَل ِإنَُّه : َوَيْرَفُع َصْوَتُه َعَلى َربِ 
َتُه  "َقْد َعَرَف َلُه ِحدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

63117

اِقُد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َأِبي  َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم النَّ َحدَّ
َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َأِبي ِبَخطِ ِه، َثَنا اْلُمْسَتِلُم ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن، َعْن : َقاَل

َيْخُرُج ِمْن : " َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َجَر : َتْحِت ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى َأْرَبَعُة َأْنَهاٍر اْثَناِن َباِطَناِن، َواْثَناِن َظاِهَراِن، َوَرَأْيُت َوَرَق الشَّ

"َكآَذاِن اْلِفيَلِة، َوَحْمَلَها َكِقاَلِل َهَجٍر 

 َحِديٌث َصِحيٌح َمْشُهوٌر ِمْن 
َحِديِث َقَتاَدَة، َغِريٌب ِمْن 

َحِديِث َمْنُصوٍر َعْنُه َلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن َأِبي َشْيَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

64118

اِقُد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َأِبي  َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم النَّ َحدَّ
َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َأِبي ِبَخطِ ِه، َثَنا اْلُمْسَتِلُم ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن، َعْن : َقاَل

َيْخُرُج ِمْن : " َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َجَر : َتْحِت ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى َأْرَبَعُة َأْنَهاٍر اْثَناِن َباِطَناِن، َواْثَناِن َظاِهَراِن، َوَرَأْيُت َوَرَق الشَّ

"َكآَذاِن اْلِفيَلِة، َوَحْمَلَها َكِقاَلِل َهَجٍر 

َحِديٌث َصِحيٌح َمْشُهوٌر ِمْن 
َحِديِث َقَتاَدَة، َغِريٌب ِمْن 

َحِديِث َمْنُصوٍر َعْنُه َلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن َأِبي َشْيَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

65119

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل َثَنا َسْهُل ْبُن َعْبِد هللِا : َحدَّ ، َوَحدَّ ثنا َخَلُف ْبُن َعْمٍرو اْلُعْكَبِريُّ
، َقاََل: التُّْسَتِريُّ َقاَل ثنا : ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاَل : اْلَحاِرُث ْبُن ُعَبْيِد هللِا َأُبو ُقَداَمَة، َعْن َأِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِ 
اَلُم َفَوَكَز َبْيَن »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَنا َأَنا َقاِعٌد ِإْذ َجاَء ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ

َكِتَفيَّ َفُقْمُت ِإَلى َشَجَرٍة ِفيَها ِمْثُل َوْكَرِي الطَّْيِر َفَقَعَد ِفي َأَحِدِهَما َوَقَعْدُت ِفي اآْلَخِر َوَسَمْت 
َماَء َلَمَسْسُت  ِت اْلَخاِفَقْيِن َوَأَنا ُأَقلِ ُب َطْرَفيَّ َوَلْو ِشْئُت َأْن َأَمسَّ السَّ َواْرَتَفَعْت َحتَّى َسدَّ

َفاْلَتَفَت ِإَليَّ ِجْبِريُل َفِإَذا ُهَو ِحْلٌس ََلِطٌئ َفَعَرْفُت َفْضَل ِعْلِمِه ِباَّلِل َتَعاَلى َعَليَّ َفُفِتَح ِلي 
رُّ َواْلَياُقوُت  َماِء َوَرَأْيُت النُّوَر اْْلَْعَظَم َوُلطَّ ُدوِني اْلِحَجاُب، َرْفَرُفَها الدُّ َباٌب ِمْن َأْبَواِب السَّ

«َفَأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَليَّ َما َشاَء َأْن ُيوِحَي

َغِريٌب َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
َد  َأِبي ِعْمَراَن َعْن َأَنٍس، َتَفرَّ

ِبِه َعْنُه اْلَحاِرُث ْبُن ُعَبْيٍد َأُبو 
ُقَداَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5444)
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، َثَنا  ْوَرِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َعْمُرو ْبُن ِهَشاٍم الدَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َثاِبِت ْبِن َثْوَباَن، َعْن ِزياِد ْبَن َأِبي َسْوَدَة،  ْحَمِن، َعْن َعْبِد الرَّ ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ

اِمِت َوُهَو َعَلى َهَذا اْلَحاِئِط : َعْن َأِخيِه ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َسْوَدَة، َقاَل - َرَأْيُت ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َيا َأَبا : َواِضًعا َصْدَرُه َعَلْيِه َوُهَو َيْبِكي َفُقْلُت- َحاِئِط اْلَمْسِجِد اْلُمْشِرِف َعَلى َواِدي َجَهنََّم 

َهَذا اْلَمَكاُن الَِّذي َأْخَبَرَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َرَأى : اْلَوِليِد َما ُيْبِكيَك؟ َقاَل
ِفيِه َجَهنََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

يزيد بن أبي :  الهيثمي
سورة لم أعرفه وفيه ضعفاء 

.  قد وثقوا

67124

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن ُمْسِهٍر، َثَنا  َحدَّ
اِمِت َوُهَو َعَلى : " َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن ِزَياِد ْبِن َأِبي َسْوَدَة، َقاَل ُرِئَي ُعَباَدَة ْبَن الصَّ

ْرِقيِ  َوُهَو َيْبِكي، َفِقيَل َلُه ِمْن : َما ُيْبِكيَك َيا َأَبا اْلَوِليِد؟ َقاَل: ُسَوِر َمْسِجِد َبْيِت اْلَمْقِدِس الشَّ
"َهُهَنا َأْخَبَرَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َرَأى َجَهنََّم 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد َلْم 
َنْكُتْبُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن َهَذا 
اْلَوْجِه، َوَرَواُه اْلَوِليُد ْبُن 

ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة َعْن َسِعيٍد 
ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

يزيد : (18570) الهيثمي 
بن أبي سورة لم أعرفه وفيه 

.  ضعفاء قد وثقوا

68125

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن، َوَبْكُر ْبُن َسْهٍل، َقاََل ثنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد، : َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َزَكِريَّا، : َقاَل ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َعْبُد الرَّ

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعِن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن، َقاَل
َماَء : " َوَسلََّم َيُقوُل ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ِإَذا َأَراَد َأْن َيْأُمَر ِبَأْمٍر َتَكلََّم ِبِه، َفِإَذا َتَكلََّم ِبِه َأَخَذِت السَّ

ًدا، - ِرْعَدٌة : َأْو َقاَل- َرْجَفٌة  وَن ُسجَّ َماِء ُصِعُقوا َفَيِخرُّ َشِديَدٌة، َفِإَذا َسِمَع َذِلَك َأْهُل السَّ
اَلُم، َفيَكلِ ُمُه هللُا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، َفيُمرُّ ِبِه  َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ َفيُكوُن َأوَّ

: َماَذا َقاَل َربَُّنا؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: ِجْبِريُل َعَلى اْلَماَلِئَكِة، َفُكلََّما َمرَّ ِبَسَماٍء َقاَلْت َماَلِئَكُتَها
، َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر، َفيُقوُلوَن ُكلُُّهْم َكَما َقاَل ِجْبِريُل، َفيْنَتِهي ِجْبِريُل َحْيُث  َقاَل َربُُّكُم اْلَحقَّ

".َأَمَرُه هللُا ِمْن َسَماٍء َأْو َأْرٍض 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن 
ا، َعْن َرَجاِء ْبِن  َأِبي َزَكِريَّ
َحْيَوَة، َلْم َيْرِوِه ِإَلَّ َعْبُد 

ْحَمِن ْبُن َيِزيَد الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11288)الهيثمي 
الطبراني عن شيخه يحيى 
بن عثمان بن صالح وقد 

وثق وتكلم فيه من لم يسم 
، وبقية [قادح معين]بغير 

.رجاله ثقات

69128

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثِني َأِبي ، َحدَّ َمِد ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ
ٍم ، َعْن َشْهٍر ، َثَنا َعْبُد اْلَجِليِل ْبُن َعِطيََّة ، ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث  : َقاَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسالَّ

َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َناٍس ِمْن َأْصَحاِبِه َوُهْم َيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق هللِا 
ََل »: َنَتَفكَُّر ِفي هللِا َقاَل: َقاُلوا« ِفيَم َتَتَفكَُّروَن»: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

اِبَعِة  ُتَفكِ ُروا ِفي هللِا َوَتَفكَُّروا ِفي َخْلِق هللِا َفِإنَّ َربََّنا َخَلَق َمَلًكا َقَدَماُه ِفي اْْلَْرِض السَّ
َماَء اْلُعْلَيا َما َبْيَن َقَدَمْيِه ِإَلى ُرْكَبَتْيِه َمِسيَرُة ِستِ ِماَئِة َعاٍم َوَما  ْفَلى َوَرْأُسُه َقْد َجاَوَز السَّ السُّ

«َبْيَن َكْعَبْيِه ِإَلى َأْخَمِص َقَدَمْيِه َمِسيَرُة ِستِ ِماَئِة َعاٍم َواْلَخاِلُق َأْعَظُم ِمَن اْلَمْخُلوِق

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الصحيحة 
إسناده حسن : (4/396)

.في الشواهد

70129

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  اِر ْبُن َأْحَمَد اْلِحْمِصيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َعْبُد اْلَغفَّ َحدَّ
اْلُمَصفَّى، َثَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيِد اْلَقطَّاِن، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، َعِن اْْلَْحَوِص ْبِن 

َخَرَج َعَلى : َحِكيٍم، َعْن َشْهٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َأََل »: اْجَتَمْعَنا َنْذُكُر َربََّنا َوَنَتَفكَُّر ِفي َعَظَمِتِه َفَقاَل: َفَقاُلوا« َما َجَمَعُكْم؟»: َأْصَحاِبِه َفَقاَل

ِإنَّ َمَلًكا ِمْن َحَمَلِة اْلَعْرِش ُيَقاُل : " َبَلى َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: ُقْلَنا« ُأْخِبُرُكْم ِبَبْعِض َعَظَمِتِه؟
ْفَلى َوَمَرَق  َلُه ِإْسَراِفيُل زَاِوَيٌة ِمْن َزَواَيا اْلَعْرِش َعَلى َكاِهِلِه َقْد َمَرَقْت َقَدَماُه ِفي اْْلَْرِض السُّ

ُكْم، اِبَعِة اْلُعْلَيا ِفي ِمْثِلِه ِمْن َخِليَقِة َربِ  َماِء السَّ َرْأُسُه ِمَن السَّ

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل ْبُن   َتَفرَّ
َعيَّاٍش َعِن اْْلَْحَوِص، َعْن 
َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب َعِن اْبِن 
َعبَّاٍس، َوَرَواُه َعْبُد اْلَجِليِل 
ْبُن َعِطيََّة، َعْن َشْهٍر، َعْن 

َعْبِد هللِا ْبِن َساَلٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

71130

اُد ْبُن َسَلَمَة،  اُن ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا َحمَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم، َثَنا َعفَّ َحدَّ
ُكْنُت ِعْنَد َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها : َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرِث، َقاَل

اَلُم َفَقاَلْت َعاِئَشُة َيا َكْعُب َأْخِبْرِني : َوِعْنَدَها َكْعُب اْْلَْحَباِر َفَذَكَر َكْعٌب ِإْسَراِفيَل َعَلْيِه السَّ
َلُه َأْرَبَعُة َأْجِنَحٍة : َأَجْل َفَأْخِبْرِني، َفَقاُل: ِعْنَدُكُم اْلِعْلُم َفَقاَلْت: َعْن ِإْسَراِفيَل، َفَقاَل َكْعٌب

َجَناَحاِن ِفي اْلَهَواِء َوَجَناٌح َقْد َتَسْرَبَل ِبِه، َوَجَناٌح َعَلى َكاِهِلِه َواْلَعْرُش َعَلى َكاِهِلِه َواْلَقَلُم 
وِر َجاٍث َعَلى  َعَلى ُأُذِنِه، َفِإَذا َنَزَل اْلَوْحُي َكَتَب اْلَقَلُم، ُثمَّ َدَرَسِت اْلَماَلِئَكُة َوَمَلُك الصُّ
وِر َمْحِنًيا َظْهُرُه َشاِخًصا َبَصُرُه َيْنُظُر ِإَلى  ِإْحَدى ُرْكَبَتْيِه َوَقْد َنَصَب اْْلُْخَرى ُمْلَتِقَم الصُّ

وِر، َفَقاَلْت َعاِئَشُة  ِإْسَراِفيَل َوَقْد ُأِمَر ِإَذا َرَأى ِإْسَراِفيَل َقْد َضمَّ َجَناَحْيِه َأْن َيْنُفَخ ِفي الصُّ
.َهَكَذا َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َكْعٍب َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َعْبُد هللِا ْبُن 

اْلَحاِرِث، َوَرَواُه َخاِلٌد اْلَحذَّاُء، 
َعِن اْلَوِليِد، َعْن َأِبي ِبْشٍر، 
َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َرَباٍح، َعْن 

َكْعٍب َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َأْخَبَرِني ، ثنا ِإْدِريُس ْبُن َيْحَيى ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َطاِهِر ْبِن َحْرَمَلَة ، َحدَّ
َأنَّ ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْن َعِقيِل ْبِن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب ، َحْيَوُة ْبُن ُشَرْيٍح 

َماْواِت ِبَيِميِنِه : " النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُثمَّ ، َيْقِبُض هللُا َتَعاَلى اْْلَْرَض ِبَيِدِه َوالسَّ
"َأَنا اْلَمِلُك : َيُقوُل

من غرائب حديث الزهري 
فيما قاله الطبراني

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف جدا : (القرى

والحديث صحيح

: (8125)صحيح الجامع 
.صحيح

73134

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر َقاَل : ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َحْفٍص َقاَل: ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا َقاَل: َحدَّ
: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا َأُبو ُمْسِلٍم َقاِئُد اْْلَْعَمِش، َعْنُه، َعْن َأَنٍس َقاَل

- َأْو ِمْن ُنوٍر - ِإنَّ َبْيِني َوَبْيَنُه َلَسْبِعيَن ِحَجاًبا ِمْن َناٍر : َيا ِجْبِريُل، َهْل َتَرى َربََّك؟ َقاَل" 
"َلْو َدَنْوُت ِمْن َأْدَناَها ََلْحَتَرْقُت 

تفرد به الحسين عن أبي 
مسلم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3219)ضعيف الجامع 
.ضعيف

74135

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َعْبُد : ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن اْلَبَراِء، َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل. اْلُمْنِعِم ْبِن ِإْدِريَس، ح ثنا : ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َقاَل: َوَحدَّ

ثنا ُيوُسُف ْبُن ِزَياٍد، َعْن َعْبِد اْلُمْنِعِم ْبِن ِإْدِريَس، َعْن َأِبيِه ِإْدِريَس، : َأَسُد ْبُن ُموَسى، َقاَل
ٍه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُجاًل ِمَن اْلَيُهوِد َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ِه َوْهِب ْبِن ُمَنبِ  َعْن َجدِ 

َمَواِت؟ َقاَل: َوَسلََّم َفَقاَل َنَعْم، »: َيا َرُسوَل هللِا، َهِل اْحَتَجَب هللُا َعْن َخْلِقِه ِبَشْيٍء َغْيِر السَّ
َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَماَلِئَكِة الَِّذيَن َحْوَل اْلَعْرِش َسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن ُنوٍر، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن 
َناٍر، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن ُظْلَمٍة، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن َرَفاِرَف ِمْن اَلْسَتْبَرِق، َوَسْبُعوَن 

ْنُدِس، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن ُدرٍ  َأْبَيَض، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن ِضَياٍء  ِحَجاًبا ِمْن َرَفاِرِف السُّ
اِر َوالنُّوِر، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن َثْلٍج، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن َماٍء،  اْسَتَضاَء ِمْن ُنوِر النَّ

َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن َغَماٍم، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن َبَرٍد، َوَسْبُعوَن ِحَجاًبا ِمْن َعَظَمِة هللِا الَِّتي 
: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َسلََّم. َفَأْخِبْرِني َعْن َمَلِك هللِا الَِّذي َيِليِه: َقاَل. «ََل ُتوَصُف

؟ َقاَل ْقَت ِفيَما َأْخَبْرُتَك َيا َيُهوِديُّ َفِإنَّ اْلَمَلَك الَِّذي َيِليِه ِإْسَراِفيُل، ُثمَّ : َقاَل. َنَعْم: َأَصدَّ
اَلُم  ".ِجْبِريُل، ُثمَّ ِميَكاِئيُل، ُثمَّ َمَلُك اْلَمْوِت َعَلْيِهُم السَّ

 اللَّْفُظ ِْلََسِد ْبُن ُموَسى
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه : (253)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

عبد المنعم بن إدريس، كذبه 
كان : أحمد، وقال ابن حبان

.يضع الحديث

75136

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ِمْنَجاُب ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
ثنا ِزَياُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َلْيٍث، َعْن َعْبِد : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف، َقاَل: اْلَحاِرِث، َقاَل

ِإنَّ َنِبيَّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلَمِلِك ْبِن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
ِ َتَعاَلى َلْوًحا َمْحُفوًظا ِمْن ُدرٍَّة َبْيَضاَء َصْفَحاِتَها ِمْن َياُقوَتٍة َحْمَراَء، »: َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َّللَّ

ِ ِفيِه ِفي ُكلِ  َيْوٍم َثاَلُث ِماَئٍة َوِستُّوَن َلْحَظًة، َيْخُلُق َوَيْرُزُق،  َقَلُمُه ُنوٌر، َوِكَتاُبُه ُنوُر، َّللَّ
.«َوُيْحِيي َوُيِميُت، َوُيِعزُّ َوُيِذلَّ، َوَيْفَعُل َما َيَشاُء

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد َواْبِنِه 
َعْبُد اْلَمِلِك، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1608)ضعيف الجامع 
.ضعيف

76137

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة  اِر ْبُن َعاِصٍم، ح، َحدَّ َثَنا . ثنا َعْبُد اْلَجبَّ َوَحدَّ
َثَنا َمْخَلُد ْبُن  ، ح َوَحدَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْْلَُجرِ ي ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ

، َقاََل، َجْعَفٍر  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ، ثنا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيَد اْلَبَراِثيُّ
َمْشِقيُّ ، ْبُن َيْحَيى اْلُحْسِني  ، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  ، َعْن َصَدَقَة الدِ  َعْن ِهَشاِم اْلِكَناِنيِ 

َس َقاَل ِه َتَعاَلى َوَتَقدَّ اَلُم َعْن َربِ  َمْن َأَهاَن »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِجْبِريَل، َعَلْيِه السَّ
ْدُت ِفي َقْبِض َنْفِس  ْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه، َما َتَردَّ ا َفَقْد َباَرَزِني ِباْلُمَحاَرَبِة َما َتَردَّ ِلي َوِليًّ

َعْبِدي اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأْكَرُه َمَساَءَتُه َوََل ُبدَّ َلُه ِمْنُه َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي اْلُمْؤِمِنيَن َمْن 
َب ِإَليَّ َعْبِدي ِبِمْثِل  ُه َعْنُه ََل َيْدُخُلُه ُعْجٌب َفُيْفِسُدُه َذِلَك، َوَما َتَقرَّ ُيِريُد َباًبا ِمَن اْلِعَباَدِة َفَأُكفُّ

ُل ِلي َحتَّى ُأِحبَُّه َوَمْن َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َلُه َسْمًعا ، َما اْفَتَرْضُت َعَلْيِه  ََل َيزَاُل َعْبِدي َيَتَنفَّ
َوِإنَّ ، َدَعاِني َفَأَجْبُتُه َوَسَأَلِني َفَأْعَطْيُتُه َوَنَصَح ِلي َفَنَصْحُت َلُه ، َوَبَصًرا، أْو َيًدا َوُمَؤيِ ًدا 

َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي ، ِمْن ِعَباِدي َمْن ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ اْلِغَنى َوَلْو َأْفَقْرُتُه َْلَْفَسَدُه َذِلَك 
َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن ، اْلُمْؤِمِنيَن َمْن ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ اْلَفْقُر َوِإْن َبَسْطُت َلُه َأْفَسَدُه َذِلَك 

ُة َوَلْو َأْسَقْمُتُه َْلَْفَسُدُه َذِلَك َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي الُمؤِمِنيَن َمْن ََل  حَّ ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ الصِ 
َقُم َوَلْو َأْصَحْحُتُه َْلَْفَسَدُه َذِلَك  ِإنِ ي ُأَدبِ ُر ِعَباِدي ِبِعْلِمي ِفي ُقُلوِبِهْم ، ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ السَّ
«ِإنِ ي َعِليٌم َخِبيٌر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَنٍس َلْم 
َياِق ِإَلَّ  َيْرِوِه َعْنُه ِبَهَذا السِ 
ِهَشاٌم اْلَكتَّاِنيُّ َوَعْنُه َصَدَقُة 

ْبُن َعْبِد هللِا َأُبو ُمَعاِوَيَة 
َد ِبِه اْلَحَسُن ْبُن  َمْشِقيُّ َتَفرَّ الدِ 

َيْحَيى اْلُحْسِني

إسناده ضعيف جدا والحديث 
.صحيح
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، َقاَل َثَنا َأُبو َمْسُعوٍد َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد الزُّْهِريُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن : َحدَّ
، َقاَل ثنا : ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد، َقاَل: ُسَلْيَماَن اْلَهَرِويُّ

َبْيَنَما َرُسوُل هللِا : َسِعيٌد، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، َقاَل
َما َنْسَمُع : َفَقاُلوا« َتْسَمُعوَن َما َأْسَمُع»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َأْصَحاِبِه ِإْذ َقاَل َلُهْم

َماِء َوََل ُتاَلُم َأْن َتِئطَّ َوَما ِفيَها َمْوِضُع ِشْبٍر ِإَلَّ »: ِمْن َشْيٍء َقاَل ِإنِ ي َْلَْسَمُع َأِطيَط السَّ
«َوَعَلْيِه َمَلٌك َساِجٌد َأْو َقاِئٌم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز َعْن َحِكيٍم، 

َد ِبِه َعْن َقَتاَدَة، َعْن  َتَفرَّ
َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبَة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات، وفيه من لم 
.أجده ومن لم يتعين لي

: (95)صحيح الجامع 
.صحيح

78141

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر، َعْن زَاِئَدَة  َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َمْيِريُّ َقاِد، َثَنا ِزَياٌد النُّ ْبِن َأِبي الرُّ

َماُء َوُحقَّ َلَها َأْن َتِئطَّ َما ِمْنَها َمْوِضُع َقِدٍم ِإَلَّ َوِبِه َمَلٌك َساِجٌد َأْو َراِكٌع َأْو »: َقاَل َأطَِّت السَّ
«َقاِئٌم

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده :  (أم القرى)البغية 

ضعيف والحديث حسن 
.بمجموع طرقه

: (1020)صحيح الجامع 
.صحيح

79142

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َأْحَمُد : ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن اْلُمْنِذِر اْلِحْمِصيُّ
، َقاَل ، َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم، َعْن : ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبيُّ ْحَمِن النَّْحِويُّ ثنا َشْيَباُن ْبُن َعْبِد الرَّ

، َقاَل ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل َرُسوُل هللِا : َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ  الطَّاِئيِ 
َراِج َأْزَهُر، َوَذِلَك َقْلُب : اْلُقُلوُب َأْرَبَعٌة: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقْلٌب َأْجَرُد ِفيِه ِمْثُل السِ 

َوَقْلٌب . َوَقْلٌب َأْغَلُف َمْرُبوٌط َعَلى ِغاَلِفِه، َفَذِلَك َقْلُب اْلَكاِفِر. اْلُمْؤِمِن، َوِسَراُجُه ِفيِه ُنوُرُه
َوَقْلٌب ُمَصفٌَّح، َوَذِلَك َقْلٌب ِفيِه ِإيَماٌن . َمْنُكوٌس، َوَذِلَك َقْلُب اْلُمَناِفِق، َعَرَف ُثمَّ َأْنَكَر

َفاِق َكَمَثِل اْلُقْرَحِة  َها َماٌء َطيِ ٌب، َوَمَثُل النِ  يَماِن ِفيِه َكَمَثِل اْلَبْقَلِة َيُمدُّ َوِنَفاٌق، َفَمَثُل اْلِْ
َتْيِن َغَلَبْت َصاِحَبَتَها َغَلَبْت َعَلْيِه  ُم، َفَأيُّ اْلَمادَّ َها اْلَقْيُح َوالدَّ ".َيُمدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
َد ِبِه َشْيَباُن َعْن َلْيٍث . َتَفرَّ

َماُم َأْحَمُد ْبُن  َث ِبِه اْلِْ َوَحدَّ
َحْنَبٍل َعْن َأِبي النَّْضِر َعْن 

َوَرَواُه َجِريٌر . َشْيَباَن ِمْثَلُه
َعِن اْْلَْعَمِش َفَخاَلَف َلْيًثا، 

َعِن اْْلَْعَمِش َعْن : َفَقاَل
َعْمِرو ْبِن ُمرََّة َعْن َأِبي 

، َعْن ُحَذْيَفَة، َوَأْرَسَلُه اْلَبْخَتِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه أحمد : (224)الهيثمي 
والطبراني في الصغير، وفي 

.إسناده ليث بن أبي سليم

80143

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َثَنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد،  َحدَّ
َثِني ُعْقَبُة ْبُن َأِبي َحِكيٍم، َعْن َطْلَحَة ْبِن َناِفٍع، َعْن َكْعٍب، َقاَل َأَتْيُت َعاِئَشَة َرِضَي هللُا : َحدَّ

ْنَساَن َواْنُظِري َهْل : َتَعاَلى َعْنَها َفُقْلُت َهْل َسِمْعِت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَعَت اْلِْ
َعْيَناُه َهاٍد، َوُأُذَناُه : اْنَعْت َفَقاَل: يَواِفُق َنْعِتي َنْعَت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَلِت

ُقْمٌع، َوِلَساُنُه ُتْرُجَماٌن، َوَيَداُه َجَناَحاِن، َوِرْجاَلُه َبِريٌد، َوَكِبُدُه َرْحَمٌة، َوِديُنُه َنَفٌس، َوِطَحاُلُه 
: َضِحٌك، َوُكْلَيَتاُه ُنْكٌر، َواْلَقْلُب َمِلٌك، َفِإَذا َطاَب َطاَب ُجُنوُدُه َوِإَذا َفَسَد َفَسَد ُجُنوُدُه، َفَقاَلْت

ْنَساَن َهَكَذا َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنَعُت اْلِْ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َكْعٍب َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َبِقيََّة 

َعْن ُعْتَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (1/229)

81144

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، َأْنَبَأَنا  َحدَّ
َأْخَبَرِني َبِحيُر ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن : َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد َقاَل

َقْلُب اْبِن آَدَم ِمْثُل اْلُعْصُفوِر، يَتَقلَُّب ِفي اْلَيْوِم »: َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َسْبَع َمرَّاٍت

:  َقاَل ُموَسى ْبُن َهاُروَن
َثَناُه ِإْسَحاُق ِفي ُمْسَنِدِه،  َحدَّ
َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح، 

َوَخاِلٌد َلْم َيْلَق َأَبا ُعَبْيَدَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1910)ضعيف الجامع 
.ضعيف

82145

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن  َحدَّ
َثُه، َعْن َأِبيِه، َأنَّ اْلِمْقَداَد ْبَن اْْلَْسَوِد،  ْحَمِن ْبَن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َحدَّ َصاِلٍح، َأنَّ َعْبَد الرَّ

اْلَعَجُب ِمْن : اْجِلْس َعاَفاَك هللُا َحتَّى َنْطُلَب َحاَجَتَك، َفَجَلَس َفَقاَل: َجاَءَنا ِلَحاَجٍة َلَنا، َفُقْلَنا
ا اْبَتَلى ِبِه َرُسوَل  َقْوٍم َمَرْرُت ِبِهْم آْنًفا، َيَتَمنَّْوَن اْلِفْتَنَة، َوَيْزُعُموَن َلَيْبَتِلَينَُّهُم هللُا ِفيَها ِبمَّ

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاَبُه، َواْيُم هللِا َلَقْد َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفَتَن »: َيُقوُل ُدَها َثاَلًثا - ِإنَّ السَّ َواْيُم هللِا ََل « َوِإِن اْبُتِلَي َفَصَبَر- ُيَردِ 

َأْشَهُد ِْلََحٍد َأنَُّه ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى َأْعَلَم ِبَما َيُموُت َعَلْيِه َبْعَد َحِديٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل 
َلَقْلُب ابِن آَدَم »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

«َأْسَرُع اْنِقاَلًبا ِمَن اْلِقْدِر ِإَذا اْسَتْجَمَعْت َغْلًيا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

83146
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ، َثَنا َأُبو اْلُمِغيَرِة ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب ، َحدَّ

ْرَداِء، َقاَل، َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب ، َأِبي َمْرَيَم  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َأِبي الدَّ
«ِإنَّ هللَا ُيِحبُّ ُكلَّ َقْلٍب َحِزيٍن»: َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (483)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف
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84147

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ، َثَنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ، َعْن َخاِلٍد ، َثَنا َثْوٌر ، اْلَقاِسِم 

ِإنَّ َّللَِّ ِفي اْْلَْرِض آِنَيٌة َوَأَحبُّ آِنَيِة هللِا ِإَلْيِه َما َرقَّ ِمْنَها َوَصَفا، َوآِنَيُة هللِا ِفي »: َوَسلََّم
اِلِحيَن «اْْلَْرِض ُقُلوُب اْلِعَباِد الصَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَِّد 

ْبِن اْلَقاِسِم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

85148

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا، ثنا ُعَمُر ْبُن َيْحَيى، : َحدَّ
اِج، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل : ثنا ُشْعَبُة ْبُن اْلَحجَّ

َتاِء، َوَذِلَك ِْلَنَّ هللَا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُقُلوُب َبِني آَدَم َتِليُن ِفي الشِ 
َتاِء «َخَلَق آَدَم ِمْن ِطيٍن، َوالطِ يُن َيِليُن ِفي الشِ 

َد ِبَرْفِعِه َعْن ُشْعَبَة ُعَمُر   َتَفرَّ
ْبُن َيْحَيى، َوُهَو َمْتُروُك 

اْلَحِديِث، َوَصِحيُحُه ِمْن َقْوِل 
َث ِبِه اْبَن َأِبي  َخاِلٍد، َحدَّ

ا َداُوَد، َعِن اْبِن َزَكِريَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (511)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

86149

ْحَمِن  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِه، َعْن  ِبيِع، َعْن َأِبيِه، َعْن َعمِ  َكْيِن ْبِن الرَّ ْحَمِن، َعِن الرُّ ، َثَنا َشْيَباُن ْبُن َعْبِد الرَّ ْبُن َمْهِديٍ 

اُس َأْرَبَعٌة، َواْْلَْعَماُل ِستٌَّة؛ : " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُخَرْيِم ْبِن َفاِتٍك َقاَل النَّ
ْنَيا  ْنَيا َشِقيٌّ ِفي الدُّ ُع َعَلْيِه ِفي اآْلِخَرِة، َوَشِقيٌّ ِفي الدُّ ْنَيا، ُيَوسَّ ُع َلُه ِفي الدُّ ِعيُد ُيَوسَّ َفالسَّ

ُموِجَبَتاِن، َوِمْثٌل ِبِمْثٍل، َوَعَشَرُة َأْضَعاٍف، َوَسْبِعِماَئِة ِضْعٍف؛ : َواآْلِخَرِة، َواْْلَْعَماُل ِستٌَّة
ِ َشْيًئا َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة، َوَمْن َماَت  اْلُموِجَبَتاِن َمْن َماَت ُمْسِلًما َأْو ُمْؤِمًنا ََل يْشِرُك ِباَّللَّ

ُ اُر، َوَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َلْم َيْعَمْلَها َيْعَلُم َّللاَّ َوَذَكَر اْلَحِديَث. . " َكاِفًرا َوَجَبْت َلُه النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.صحيح: (2604)

87152

، َثَنا زَاِئَدُة ْبُن َأِبي  ِميُّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا اْلُمَقدَّ َحدَّ
َقاِد، َقاَل ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:الرُّ َمْيِريُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ، َثَنا ِزَياٌد النُّ

اَراٍت، َوَثاَلُث َدَرَجاٍت، َوَثاَلُث ُمْنِجَياٍت، َوَثاَلُث ُمْهِلَكاٍت»: َوَسلََّم اَراُت . َثاَلُث َكفَّ ا اْلَكفَّ َفَأمَّ
َلَواِت َوَنْقُل اْْلَْقَداِم ِإَلى اْلُجُمَعاِت،  َلَواِت َبْعَد الصَّ َبَراِت َواْنِتَظاُر الصَّ َفِإْسَباُغ اْلوُضوِء ِفي السَّ

ا  اُس ِنَياٌم، َوَأمَّ اَلُة ِفي اللَّْيِل َوالنَّ اَلِم َوالصَّ َرَجاُت َفِإْطَعاُم الطََّعاِم َوِإْفَشاُء السَّ ا الدَّ َوَأمَّ
رِ   َضا َواْلَقْصُد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر َوَخْشَيُة هللِا ِفي السِ  اْلُمْنِجَياُت َفاْلَعْدُل ِفي اْلَغَضِب َوالرِ 

ا اْلُمْهِلَكاُت َفُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّبٌع َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه «َواْلَعاَلِنَيِة، َوَأمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه زائدة : (1/96)الهيثمي 
بن أبي الرقاد وزياد النميري 

وكالهما مختلف في 
اَلحتجاج به

88153

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن : ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ
ثنا َأيُّوُب، َعْن ُعْتَبَة، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َبْكٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َعْن : ُيوُنَس، َقاَل

َثاَلٌث ُمْهِلَكاٌت َوَثاَلٌث ُمْنِجَياٌت ُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى »: َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
رِ  َواْلَعاَلِنَيِة َواْلَقْصُد ِفي  ُمتََّبٌع َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه، َوَثاَلٌث ُمْنِجَياٌت َخْشَيُة هللِا ِفي السِ 

َضا «اْلَفْقِر َواْلِغَنى َواْلَعْدُل ِفي اْلَغَضِب َوالرِ 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َقَتاَدَة َوَرَواُه ِعْكِرَمُة ْبُن 

ِإْبَراِهيَم، َعْن ِهَشاٍم، َعْن 
َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن 
َأَنٍس َرِضَي هللِا َتَعاَلى َعْنُه

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى
ويرتقي إلى ...ضعيف

.الحسن لغيره

[حسن لغيره]

89154

وٍخ، َثَنا  َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن، َعْن َشْيَباَن ْبِن َفرُّ َحدَّ
َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه : ِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍب، َقاَل

ُشحٌّ ُمَطاٌع، َوَهًوى ُمتََّبٌع، : َثاَلٌث ُمْهِلَكاٌت: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيُقوُل
"َوُعْجُب ُكلِ  ِذي َرْأٍي ِبَرْأيِه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

90155

، ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمْرَوِزيُّ َحدَّ
، َعِن اْلَحَسِن َقاَل َوَكاَن - َسِمْعُت َأَبا َتِميَمَة، : ِإْسَحاُق ْبُن َنِجيٍح، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ 

َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن : َقاَل- ِممَّْن َأْدَرَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
اَلِم ِلْلَعاِلِم، َوِذْكُر هللِا َتَعاَلى ِفي »: َأْبَواِب اْلِقْسِط َفَقاَل ِإْنَصاُف النَّاِس ِمْن َنْفِسَك، َوَبْذُل السَّ

َوَسَأْلُتُه َعْن َأْبَواِب اْلَهَوى : َقاَل« اْلِغَنى َواْلَفاَقِة َحتَّى ََل ُتَباِلي ُذِمْمَت ِفي هللِا َأْو ُحِمْدَت
ْبِر ِعْنَد اْلَباَلِء، َوِقلَُّة »: َفَقاَل ُشحٌّ ُمَطاٌع، َوَهًوى متَِّبٌع، َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه، َوِقلَُّة الصَّ

َخاِء ْكِر ِعْنَد الرَّ «الشُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، َعِن 
اْلَحَسِن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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91156

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر، َثَنا َأُبو ِإْبَراِهيَم  َحدَّ
، َثَنا َصاِلُح ْبُن َبِشيٍر اْلُمرِ يُّ َأُبو ِبْشٍر، َقاَل ُث َعْن َأَنٍس، : التَّْرُجَماِنيُّ َسِمْعُت اْلَحَسَن، ُيَحدِ 

ِه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل َواِحَدٌة : َأْرَبُع ِخَصاٍل: " َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما َيْرِوي َعْن َربِ 
ا الَِّتي  ِفيَما َبْيِني َوَبْيَنَك، َوَواِحَدٌة ِفيَما َبْيَنَك َوَبْيَن ِعَباِدي، َوَواِحَدٌة ِلي، َوَواِحَدٌة َلَك، َفَأمَّ
ا  ا الَِّتي َلَك َعَليَّ َفَما َعِمْلَت ِمْن َخْيٍر َجَزْيُتَك ِبِه، َوَأمَّ ِلي َفَتْعُبُدِني ََل ُتْشِرُك ِبي َشْيًئا، َوَأمَّ
ا الَِّتي َبْيَنَك َوَبْيَن ِعَباِدي َتْرَضى َلُهْم  َجاَبُة، َوَأمَّ َعاُء َوَعَليَّ اْلِْ الَِّتي َبْيِني َوَبْيَنَك َفِمْنَك الدُّ

"َما َتْرَضى ِلَنْفِسَك 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
َد ِبِه َعْنُه َصاِلٌح َمْرُفوًعا َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

92157

َثَنا  ، ح  َوَحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسِعيٍد اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ْبِن َخاِلٍد، َقاََل َثَنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلِد ْبِن : ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ 

َأنَّ ِهَشاَم ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك، َقَضى : َمْرَواَن، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز
، َسْبَعَة آََلِف ِديَناٍر ُثمَّ َقاَل َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، : ََل َتُعْد ِلِمْثِلَها ُتَداُن َفَقاَل: َعِن الزُّْهِريِ 

َثِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل ََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َحدَّ
َتْيِن «ُيْلَسُع اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ

َد ِبِه اْلَوِليُد َعْن َسِعيٍد َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

93164

َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا : َحدَّ
ِ ْبُن ُموَسى، ثنا َشْيَباُن، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل : ُعَبْيُد َّللاَّ

ُجُل َوُهَو ُمْؤِمٌن َوََل َيْشَرُب اْلَخْمَر َوُهَو »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َيْزِني الرَّ
يَماُن َوََل َيُعوُد َحتَّى َيُتوَب َفِإَذا َتاَب َعاَد ِإَلْيِه .«ُمْؤِمٌن، ُيْنَزُع ِمْنُه اْلِْ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم ََل 
َأْعَلُمُه َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ َشْيَباُن 

ِبَهَذا اللَّْفِظ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

94167

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا َشِبيُب  َحدَّ
ْبُن َعْجاَلَن، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز َأُبو ُمَقاِتٍل، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن 

ََل َيْزِني الزَّاِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل َيْسِرُق »: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
اِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن؛ ِإنََّما  السَّ

ْرَباُل، َفِإَذا  ْرَباِل َفِإَذا َوَقَع ِمَن اْلَعْبِد َشْيٌء ِمْن َهِذِه اْلَخَطاَيا ُخِلَع َكَما ُيْخَلُع السِ  يَماُن َكالسِ  اْلِْ
يَماُن َكَما َيْلَبُس ُهَو ِسْرَباَلُه «َتاَب َرَجَع ِإَلْيِه اْلِْ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء َعْن 
َأِبي ُهَرْيَرَة، َلْم َيْذُكْرُه ِبَهِذِه 

َياَدِة ِإَلَّ َقَتاَدُة َوَعْبُد اْلَعِزيِز الزِ 

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل عبد : (القرى

العزيز، أبو مقاتل لم أجد له 
.ترجمة

[إسناده ضعيف]

95171

َثَنا َأِبي َوَأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َقاُلوا ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا : َحدَّ
ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن َعَطاِء ْبِن ، ِإْسَماِعيُل ْبُن َيِزيَد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث 

، َيْرَفْعُه ِإَلى النَِّبيِ   ، َعْن َأِبي ُموَسى اْْلَْشَعِريِ  َلِميِ  ْحَمِن السُّ اِئِب، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ السَّ
َمْن َأَضلَّ : ِإنَّ ِإْبِليَس َيْبَعُث ُجُنوَدُه ُكلَّ َصَباٍح َوَمَساٍء َفَيُقوُل: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َلْم َأَزْل ِبِه َحتَّى َطلََّق اْمَرَأَتُه : َوَمْن َفَعَل َكَذا َفَلُه َكَذا َفَيْأِتي َأَحُدُهْم َفَيُقوُل، َرُجاًل َأْكَرْمُتُه 
ِلِمْثِل َهَذا َفاْعَمُلوا : َلْم َأَزْل ِبِه َحتَّى َزَنى َفُيِجيُزُه َوُيْكِرُمُه َوَيُقوُل: َفَتَزوََّج ُأْخَرى َفَيُقوُل: َقاَل

َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْجَتِمُع ِإَلْيِه اْلِجنُّ ، َلْم َأَزْل ِبُفاَلٍن َحتَّى ُقِتَل : َوَيْأِتي آَخُر َفَيُقوُل، 
َأْخَبَرِني ُفاَلٌن َأنَُّه َلْم َيَزْل ِبَرُجٍل ِمْن َبِني : َيا َسيََّدَنا َما الَِّذي َفَرَحَك َفَيُقوُل: َفَيُقوُلوَن َلُه

اَر َفُيِجيُزُه َوُيْكِرُمُه َكَراَمًة َلْم ُيْكِرْم ِبَها َأَحًدا ِمْن  ُه َحتَّى َقَتَل َرُجاًل َفَدَخَل النَّ آَدَم ُيْفِتُنُه َوَيُصدُّ
"ُجُنوِدِه ُثمَّ َيْدُعو ِبالتَّاِج َفَيَضُعُه َعَلى َرْأِسِه َوَيْسَتْعِمُلُه َعَلْيِهْم 

 َرَواُه ُفَضْيٌل
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
منكر جدا بهذا : (6102)

.التمام

96173

، ثنا َأُبو  َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َحْمَزَة، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف، ثنا َيْحَيى ْبُن َطْلَحَة اْلَيْرُبوِعيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َرْيَحاَنَة، َقاَل ، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍ  : َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُحَمْيٍد َيْعِني اْلِكْنِديَّ

ِإنَّ ِإْبِليَس َلَيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَبْحِر َوُدوَنُه : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َمْن ِلُفاَلٍن اآْلَدِميِ  َفَيُقوُم اْثَناِن : اْلُحُجُب َيَتَشبَُّه ِباَّلِل َعزَّ َوَجلَّ ُثمَّ َيُبثُّ ُجُنوُدُه َفَيُقوُل

ْعُت َعْنُكَما اْلَبْعَث َوِإَلَّ َصَلْبُتُكَما : َفَيُقوُل ْلُتُكَما َسَنًة َفِإْن َأْغَوْيُتَماُه َوسَّ َفَكاَن : َقاَل" َقْد َأجَّ
ُيَقاُل ِْلَِبي َرْيَحاَنَة َلَقْد ُصِلَب ِفيَك َكِثيًرا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

 2009)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (

97176

اِط، َعْن َلْيِث  ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي ِشَهاٍب اْلَخيَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ْبِن َأِبي َفزَاَرَة، َعْن َيِزيَد ْبَن اْْلََصمِ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

َثاَلٌث َمْن َلْم َيُكْن ِفيِه َواِحَدٌة ِمْنُهنَّ َفِإنَّ هللَا َتَعاَلى َيْغِفُر َلُه َما ِسَوَى َذِلَك ِلَمْن : " َوَسلََّم
َحَرَة، َوَلْم َيْحِقْد َعَلى َأِخيِه : َيَشاُء ".َمْن َماَت ََل ُيْشِرُك ِباَّلِل َشْيًئا، َوَلْم َيُكْن َساِحًرا َيتَِّبُع السَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد َتَفرَّ
ِبِه َأُبو َفزَاَرَة َواْسُمُه َراِشُد ْبُن 

َكْيَساَن

أم )محقق تقريب البغية 
..إسناده ضعيف جدا: (القرى

 2831)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (
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98177

ْحَمِن ْبُن ُعَمَر، َثَنا  ِ ْبِن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
 ِ ُم ْبُن ُسَلْيٍم، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد َّللاَّ ، َثَنا َأُبو اْْلَْحَوِص َسالَّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َعْبُد الرَّ

ِ َقاَل اِئِب، َثَنا زَاَذاُن، َعْن َعْبِد َّللاَّ ُر اْلَخَطاَيا ِإَلَّ اْْلََماَنَة : " ْبِن السَّ ِ ُيَكفِ  اْلَقْتُل ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ِ َفيَقاُل َلُه ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِإْن َكاَن ُقِتَل ِفي َسِبيِل َّللاَّ َيا َربِ  : َأدِ  َأَماَنَتَك، َفَيُقوُل: ُيَجاُء ِبالرَّ

ْنَيا؟ َفَيُقوُل اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى اْلَهاِوَيِة، َفُيْنَطِلُق ِبِه َفَتَتَمثَُّل َلُه : َكْيَف ِلي ِبَها، َوَقْد َذَهْبِت الدُّ
َفَيْهِوي َفَيْحِمُلَها َعَلى ُعُنِقِه، ُثمَّ : ِفي َقْعِر َجَهنََّم َكَهْيَئِتَها َيْوَم َأَخَذَها ِمْن َأْصَحاِبَها َقاَل

ِ". َيْرَتِفُع، ُثمَّ َتْهِوي، َوَيْهِوي َعَلى َأَثِرَها َوُهَو َكَذِلَك َأَبَد اآْلِبِديَن  َواْْلََماَنُة ِفي »: َقاَل َعْبُد َّللاَّ
اَلِة، َوِفي اْلَحِديِث، َوِفي اْلَكْيِل َواْلِميزَاِن، َوَأَشدُّ َذِلَك الَوَداِئُع «اْلُغْسِل ِمَن اْلَجَناَبِة، َوِفي الصَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات، إَل َأُبو َبْكٍر 
ِ ْبِن ُمَحمَّد لم أجده،  َعْبُد َّللاَّ

.ولم يرفعه

: (2995)صحيح الترغيب 
.حسن

99179

َثَنا َجْعَفُر َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َثَنا َجْعَفٌر، َعْن  َحدَّ
ِت اْمَرَأٌة َسْوَداُء : َثاِبٍت، َعِن َأَنٍس، َقاَل َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َطِريٍق َوَمرَّ

الطَِّريُق؟ الطَِّريُق َيْمَنًة َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : الطَِّريَق، َفَقاَلِت: َفَقاَل َلَها َرُجٌل
«َدُعوَها َفِإنََّها ُجَباَرُة»: َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6101)

100180
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َبِريُّ ، َحدَّ زَّاِق، َعْن ُوَهْيِب ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم الدَّ َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ

َق َبْيَن اْثَنْيِن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، ْبِن اْلَوْرِد، َعِن َأَباَن  ِمْن َفرَّ
اِر ًرا َعَلْيِهَما َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ «ِفي َمْجِلٍس َتَكبُّ

َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ َلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُوَهْيِب ْبِن 

الَوْرِد َعْن َأَباَن ُمْرَساًل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

101181

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَحذَّاُء ، َحدَّ
 ، ْوَرِقيُّ َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الطَّاْلَقاِنيُّ ، الدَّ ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ثنا َبِقيَُّة ، َحدَّ

َثِني َعبَّاُد ْبُن َكِثيِر ْبِن َقْيٍس، َقاَل َجاَء َرُجٌل َعَلْيِه ُبْرَدٌة َلُه َفَقَعَد ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى : َحدَّ
َها ِإَلْيِه َفَقاَل  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َجاَء َرُجٌل َعَلْيِه َأْطَماٌر َلُه َفَقَعَد َفَقاَم اْلَغِنيُّ ِبِثَياِبِه َفَضمَّ

َأَكلُّ َهَذا َتَقذًُّرا ِمْن َأِخيَك اْلُمْسِلِم َأُكْنَت َتْحَسُب َأْن يِصيَبَه : " النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َمْعَذَرًة ِإَلى هللِا َوِإَلى َرُسوِلِه ِمْن : ِمْن ِغَناَك َشْيٌء َأْو ُيِصيُبَك ِمْن َفْقرِِه َشْيٌء؟ َفَقاَل اْلَغِنيُّ
وِء َوَشْيَطاِن َيِكيُدِني ُأْشِهُدَك َيا َرُسوَل هللِا َأنَّ ِنْصَف َماِلي َلُه  َفَقاَل ، َنْفٍس َأَماَرٍة ِبالسُّ

ُجُل َأَخاُف َأْن ُيْفِسَد َقْلِبي : ِلَم َذاْك َقاَل: َما ُأِريُد َذاَك َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الرَّ
"َكَما َأْفَسَدُه 

 َكَذا َرَواُه ِإْبَراِهيُم َعْن َعبَّاٍد 
ُمْرَساًل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

102183

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا َصَدَقُة : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
يِق، َرِضَي هللُا  دِ  ، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ  ، َعْن ُمرََّة اْلَهْمَداِنيِ  َبِخيِ  ْبُن ُموَسى، َعْن َفْرَقٍد السَّ

ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة ِخبٌّ َوََل »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
«َخاِئٌن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (13)تخريج مسند أحمد 
.إسناده ضعيف

103185

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْعَتِمِر، َثَنا َحاِتُم ْبُن 
، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل : َعبَّاٍد، َثَنا َيْحَيى ْبُن َقْيٍس اْلِكْنِديُّ

ِنيَُّة اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَمِلِه، َوَعَمُل اْلُمَناِفِق َخْيٌر ِمْن ِنيَِّتِه، »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َوُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى ِنيَِّتِه، َفِإَذا َعِمَل اْلُمْؤِمُن َعَماًل َكاَن ِفي َقْلِبِه ُنوُرُه

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َحاِزٍم َوَسْهٍل، َلْم َنْكُتْبُه 

ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6045)

104186

َثِني  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر، َحدَّ َحدَّ
، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح اْْلَْيِليُّ

ِه َعزَّ َوَجلَّ: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َيا َربِ  َقْد ُأْهِبَط : َقاَل ِإْبِليُس ِلَربِ 
: آَدُم، َوَقْد َعِلْمُت َأنَُّه َسَيُكوُن َلُه ِكَتاٌب َوُرُسٌل، َفَما ِكَتاُبُهْم َوُرُسُلُهْم؟ َقاَل هللُا َتَعاَلى

ْنِجيُل َوالزَُّبوُر َواْلُفْرَقاُن، َقاَل َفَما : ُرُسُلُهُم اْلَماَلِئَكُة َوالنَِّبيُّوَن ِمْنُهْم، َوُكُتُبُهُم التَّْوَراُة َواْلِْ
ْعُر، َوُرُسُلَك اْلَكَهَنُة، َوَطَعاُمَك َما َلْم ُيْذَكِر اْسُم هللِا : ِكَتاِبي؟ َقاَل ِكَتاُبَك اْلَوْشُم، َوُقْرآُنَك الشِ 

ُنَك  اُم، َوَمَصاِئُدَك النِ َساُء، َوُمَؤذِ  َعَلْيِه،  َوَشَراُبَك ُكلُّ ُمْسِكٍر، َوَحِديُثَك اْلَكِذُب، َوَبْيُتَك اْلَحمَّ
"اْلِمْزَماُر، َوَمْسِجُدَك اْْلَْسَواُق 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َوِإْسَماِعيَل 

َد ِبِه َعْنُه َيْحَيى  ْبِن ُأَميََّة، َتَفرَّ

ْبُن َصاِلٍح اْْلَْيِليُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (1564)
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َثَنا َقِبيَصُة، ح َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل َثَنا : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ
، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاِشيِ  ِبيِع ْبِن َصِبيٍح، َعْن َيِزيَد الرَّ ، َعِن الرَّ َقاَل : ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ا َلُعوُقُه َفاْلَكِذُب، »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْيَطاِن َلُعوًقا َوُكْحاًل َوَنُشوًقا َفَأمَّ ِإنَّ ِللشَّ
ا َنُشوُقُه َفاْلَغَضُب ْكِر، َوَأمَّ ْوُم َعِن الذِ  ا ُكْحُلُه َفالنَّ «َوَأمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1501)

106190

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد َأُبو َجْعَفٍر اْلَبْغَداِديُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا : َحدَّ
، َقاَل ٍم، َقاَل: اْلَحْضَرِميُّ ْحَمِن ْبُن َسالَّ ثنا َرْيَحاُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعبَّاِد ْبِن : ثنا َعْبُد الرَّ

، َيُقوُل ُأِتَي : " َمْنُصوٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن َعِطيََّة، َأنَُّه َسِمَع َرِبيَعَة اْلُجَرِشيَّ
ِلَتَنْم َعْيَناَك َوْلَتْسَمْع ُأُذَناَك َوْلَيْعِقْل َقْلُبَك َفَناَمْت : َنِبيُّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفِقيَل َلُه

ًدا َبَنى َداًرا َوَوَضَع َمْأُدَبًة َوَأْرَسَل َداِعًيا، : َعْيَناَي َوَسِمَعْت ُأُذَناَي َوَعَقَل َقْلِبي َفِقيَل ِإنَّ َسيِ 
اِعَي  يِ ُد، َوَمْن َلْم ُيِجِب الدَّ اَر َوَأَكَل ِمَن اْلَمْأُدَبِة َوَرِضَي َعْنُه السَّ اِعَي َدَخَل الدَّ َفَمْن َأَجاَب الدَّ

اِعي  يِ ُد َوُمَحمٌَّد الدَّ يِ ُد، َفاَّلُل السَّ اَر َوَلْم َيْطَعْم ِمَن اْلَمْأُدَبِة َوَسِخَط َعَلْيِه السَّ َلْم َيْدُخِل الدَّ
ْساَلُم َواْلَمْأُدَبُة اْلَجنَُّة  اُر اْلِْ "َوالدَّ

َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
وَب َوَأِبي ِقاَلَبَة َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ  َأيُّ
ِمْن َحِديِث َرْيَحاَن ْبِن َسِعيٍد، 
َعْن َعبَّاِد ْبِن َمْنُصوٍر َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

.إسناده حسن: الهيثمي

107191

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِشيَرَوْيِه، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ، ثنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد 
ِإْبَراِهيَم، َأْنَبَأَنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَتِشِر، َعْن 

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : " َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َعْمٍرو، َيُقوُل: َأِبيِه، َعْن َمْسُروٍق، َقاَل
ْساَلِم َذْنٌب »: َعَلْيِه َوَسلََّم ْرِك َعَمٌل، ََل َيُضرُّ َمَع اْلِْ «َكَما ََل َيْنَفُع َمَع الشِ 

غريب من حديث الثوري عن 
إبراهيم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4276)ضعيف الجامع 
.ضعيف

108192

اَن، َقاَل َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َغسَّ ٍد، َقاَل: َحدَّ ْحَمِن ْبُن َخالَّ َثَنا َسْعَداُن : َثَنا َعْبُد الرَّ
، َقاَل ْوَرِقيُّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َعْن ُسْفَياَن ْبِن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن : ْبُن َزَكِريَّا الدَّ

، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َمًعا،  ، َواْْلَْوزَاِعيِ  اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ 
، َواْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاََل َقاَل : َعْن َعِليٍ 

ْساَلُم َعَلى َثاَلٍث: " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُروُهْم : ُبِنَي اْلِْ َأْهُل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا ََل ُتَكفِ 
ِبَذْنٍب، َوََل َتْشَهُدوا َعَلْيِهْم ِبِشْرٍك، َوَمْعِرَفُة اْلَمَقاِديِر َخْيِرَها َوَشرِ َها ِمَن هللِا، َواْلِجَهاُد َماٍض 

"ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ََل َيْنُقُض َذِلَك َجْوُر َجاِئٍر َوََل َعْدُل َعاِدٍل 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
الثَّْوِريِ  َواْْلَْوزَاِعيِ  َواْبِن 

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل ْبُن  ُجَرْيٍج، َتَفرَّ
، َوَعْنُه  َيْحَيى، َوُهَو التَِّميِميُّ

ا َسْعَداُن ْبُن َزَكِريَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (1/111)الهيثمي 
إسماعيل بن يحيى التيمي 

.كان يضع الحديث

109193

، ثنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن َصاِعٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر اْلَجوَّاُز اْلَمكِ يُّ َحدَّ
اِج، ثنا ِعيَسى ْبُن ِسَناٍن، َعْن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا  َيْحَيى ْبُن َأِبي اْلَحجَّ

َفاَق؟ َفَقاَل: َأنَُّه ِقيَل َلُه ْرَك َأِو النِ  : " َهْل ُكْنُتْم ُتَسمُّوَن َشْيًئا ِمَن الذُُّنوِب، اْلُكْفَر َأِو الشِ 
ا َنُقوُل ا ُكنَّ "ُمْؤِمِنيَن ُمْذِنِبيَن : ُمَعاَذ هللِا َوَلِكنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

110194

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن، َثَنا َصاِلٌح، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُيوُسَف  َحدَّ
، َثَنا ُعَمُر ْبُن اْلُمِغيَرَة، َثَنا َغاِلٌب، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن ُعَمَر، يِسيُّ : " َقاَل. التِ نِ 

اِر َوَنُقوُل ِلَمْن َأَصاَب َكِبيَرًة َماَت َعَلْيَها ِإنَُّه  ا َنُقوُل ِلَقاِتِل اْلُمْؤِمِن ِإَذا َماَت ِإنَُّه ِفي النَّ ُكنَّ
اِر َحتَّى َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة ِإنَّ هللَا ََل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن }: ِفي النَّ

ا َنْرُجوا َلُهْم َوَنَخاُف َعَلْيِهْم[ 48: النساء] {َيَشاُء َفَلْم ُنوِجْب َلُهْم ُكنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (17483)الهيثمي 
الطبراني في الكبير 

واْلوسط، وفيه عمر بن 
المغيرة، وهو مجهول، وبقية 

.رجاله رجال الصحيح

111195

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَحذَّاُء ، َحدَّ
ْوَرِقيُّ  : َقاَل، ثنا َأُبو اْْلَْحَوِص، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن النَّْضِر اْلَحاِرِثيِ  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس ، الدَّ

َهاَدَة َعَلى ُأمَِّتي َفَمْن َقَطَع َعَلْيِهُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َتْقَطُعوا الشَّ
َهاَدَة َفَأَنا ِمْنُه َبِريٌء َوُهَو ِمنِ ي َبِريٌء  «ِإنَّ هللَا َكَتَمَنا َما ُيِريُد ِبَأْهِل ِقْبَلِتَنا، الشَّ

َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ ََل َأْعِرُف 
َلُه َطِريًقا َغْيَرُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

112196

، ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة،  اِن، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى اْلِبْرِتيُّ يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ َحدَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأْو َعْن َأِبي َسِعيٍد ، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ْيَطاَن َقْد َيِئَس َأْن َيْعُبَدُه »: اْلُخْدِريِ  ِإنَّ الشَّ

«َوَلِكنَُّه َرِضَي ِمْنُهْم ِبَما َيْحِقُروَن، اْلُمَصلُّوَن

 َكَذا َرَواُه َأُبو ُحَذْيَفَة َعَلى 
َوَرَواُه ُمْصَعُب ْبُن ، َشكٍ  ِفيِه 

.َماَهاَن ِمْن َغْيِر َشكٍ 

إسناده ضعيف والحديث 
.صحيح

في تخريج المسند من حديث 
إسناده : (8810)أبي هريرة 

.صحيح على شرط الشيخين
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113197
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُزَهْيُر ْبُن َعبَّاٍد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن  َحدَّ

َعْن ُسْفَياَن، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى ، َماَهاَن 
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

114198

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َقاَل ثنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ِإْسَماِعيَل : َحدَّ
، َقاَل ْسَفْذِنيُّ ، َعْن َبْكِر ْبِن : ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َبْكٍر اْلِْ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْْلَْنَصاِريُّ

َأْوَحى هللُا ِإَلى ُموَسى ْبِن : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َظْبَياَن، َعْن َأَنٍس، َقاَل
ْنَيا، َيا : ِعْمَراَن َأْن َيا ُموَسى، َلْوََل َمْن َيْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َلَسلَّْطُت َجَهنََّم َعَلى َأْهِل الدُّ

ُموَسى، َلْوََل َمْن َيْعُبُدِني َلَما َأْمَهْلُت ِلَمْن َيْعِصيِني َطْرَفَة َعْيٍن، َيا ُموَسى، ِإنَُّه َمْن آَمَن 
ْنَيا، َقاَل ُموَسى ، َيا ُموَسى، َكِلَمٌة ِمَن اْلَعاقِ  َتِزُن َجِميَع ِرَماِل الدُّ : َفُهَو َأْكَرُم اْلَخْلِق َعَليَّ

؟ َقاَل "ََل َلبَّْيَك : الَِّذي ِإَذا َقاَل ِلَواِلَدْيِه: َيا َربِ  ُمنَّ َعَليَّ َمِن اْلَعاقُّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه اْْلَْنَصاِريُّ َعْن  َقَتاَدَة َتَفرَّ
َبْكٍر َوَلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

ْسَفْذِنيِ  اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

115200

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا َعْمُرو ْبُن  َحدَّ
َدَخْلَنا َعَلى َيِزيَد ْبِن اْْلَْسَوِد َعاِئِديَن َفَدَخَل َعَلْيِه َواِثَلُة : َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة، َقاَل

ا َنَظَر ِإَلْيِه َمدَّ َيَدُه َفَأَخَذ َيَدُه َفَمَسَح ِبَها َوْجَهُه َوَصْدَرُه ِْلَنَُّه َباَيَع َرُسوَل  ْبُن اْْلَْسَقِع، َفَلمَّ
َك؟ َفَقاَل: َفَقاَل َلُه. َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْبِشْر : َقاَل. َحَسٌن: َيا َيِزيُد َكْيَف َظنَُّك ِبَربِ 

َ َتَعاَلى َيُقوُل: " َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َأَنا ِعْنَد َظنِ  : ِإنَّ َّللاَّ
"َعْبِدي ِبي ِإْن َخْيًرا َفَخْيٌر، َوِإْن َشرًّا َفَشرٌّ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الصحيحة 
فيه عمرو بن : (4/224)

واقد متروك لكن جاء من 
.طريق أخرى قوية

116201

اِس َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِكْنِديُّ اْلَبْغَداِديُّ  َثَنا َأُبو اْلَعبَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجِريٍر، ثنا َأُبو َمْعَمٍر ، َحدَّ
: " ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل، َصاِلُح ْبُن َحْرٍب 

: َعاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمِريًضا َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َفِإنَّ ، َفُظنَّ ِبِه َما ِشْئَت »: َقاَل، َأْحَسُن الظَّنِ  ، َيا َرُسوَل هللِا : ؟ َقاَل«َكْيَف َظنَُّك ِبَربِ َك»

«هللَا ِعْنَد َظنِ  اْلُمْؤِمِن ِبِه

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َعْن ِمْسَعٍر َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى

117204

ْنَباِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج َقاَل: َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َعِليُّ ْبُن ُسَلْيَماَن َأُبو : ثنا َأُبو الزِ 
َقاِع، َقاَل ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن : ثنا َأُبو اْلَفْضِل اْلُقَرِشيُّ ِمْن َوَلِد ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط َقاَل: الرِ 

ُيَؤذِ ُن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َخْيَثَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل
اَلَة َقْوٌم َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنيَن ُن َوُيِقيُم الصَّ .«اْلُمَؤذِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه رجل لم : قال الهيثمي
.يسم

118206
، نا َأُبو َداُوَد، نا  ، نا َعْمُرو ْبُن َعِليٍ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، نا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ

: ُشْعَبُة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا ُأْؤُتِمَن َخاَن : آَيُة اْلُمَناِفِق"  "ِإَذا َحدَّ

َد ِبَرْفِعِه َأُبو َداُوَد، َعْن  َتَفرَّ
ُشْعَبَة، َوَرَواُه ُغْنَدٌر َوَغْيُرُه، 
َعْن ُشْعَبَة، َمْوُقوًفا، َوَرَواُه 

َأُبو َعَواَنَة، َوُزَهْيُر ْبُن 
ُمَعاِوَيَة، َعْن َمْنُصوٍر، َنْحَوُه 

َمْوُقوًفا

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات إَل محمد بن 
معمر لم يذكر بجرح وَل 

.تعديل

الوادعي في اْلحاديث المعلة 
شذ أبو داود : (276)

الطيالسي برفعه وهو متفق 
عليه من حديث أبي هريرة

119208

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُشْعَبُة، : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
ُث َعْن َأِبي ُموَسى، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى : َعْن َأِبي ِبْشٍر، َقاَل َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن ُجَبْيٍر، ُيَحدِ 

ِة َوََل َيُهوِديٌّ َوََل َنْصَراِنيٌّ ََل يْؤِمُن »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ََل َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ
اِر .«ِبي ِإَلَّ َكاَن ِمْن َأْهِل النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
رجاله رجال : (1/110)

الصحيح، وله شاهد

120210

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْهَضٍم، َعِن اْْلَْزَهِر ْبِن ِسَناَن، َعْن َشِبيِب ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن : اْلُمَثنَّى، َقاَل

َذَهْبُت ِْلُْسِلَم ِحيَن َبَعَث هللُا َتَعاَلى ُمَحمًَّدا : َواِسٍع، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن ُقرََّة، َعْن َأِبيِه، َقاَل
ْساَلِم َفَأَتْيُت اْلَمِديَنَة َحْيُث : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت َلَعلِ ي ُأْدِخُل َرُجَلْيِن َأْو َثاَلَثًة ِفي اْلِْ

َيِجيُء : َوِلَم؟ َقاَل: ََل َأْرَعى َلُكْم َأْغَناَمُكْم َقاُلوا: َمْجَمِع اْلَماِء َفِإَذا ِبَراِعي اْلَقْرَيِة َيُقوُل
ْئُب ُكلَّ َلْيَلٍة َفَيْأُخُذ َشاًة َوَصَنُمُكْم َقاِئٌم ََل َيُضرُّ َوََل َيْنَفُع َوََل ُيَغيِ ُر َوََل ُيْنِكُر َقاَل َفَذَهُبوا : الذِ 

ا َكاَن ِمَن اْلَغِد َجاَء الرَّاِعي َيْشَتدُّ َوَيُقوُل اْلُبْشَرى اْلُبْشَرى، َقْد : َوَأَنا َأْرُجو َأْن ُيْسِلُموا َفَلمَّ
َنِم ِبَغْيِر ِقَماٍط َقاَل ْئِب َمْقُموًطا َبْيَن َيَدِي الصَّ ْئَب : ِجيَء ِبالذِ  َفَذَهُبوا َوَذَهْبُت َمَعُهْم َفَقَتُلوا الذِ 

َنِم َوَقاُلوا َهَكَذا َفاْصَنْع، َفَأَتْيُت ُمَحمًَّدا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َوَسَجُدوا َلُه َيْعِني ِللصَّ
ْثُتُه اْلَحِديَث، َفَقاَل ْيَطاُن»: َفَحدَّ «َلِعَب ِبِهُم الشَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َشِبيِب ْبِن 

َد ِبِه َعْنُه اْْلَْزَهُر ٍد َوَتَفرَّ ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

مداره على أزهر : الهيثمي
بن سنان ضعفه ابن معين 

وقال ابن عدي أحاديثه 
صالحة ليست بالمنكرة جدا

كتاب العلم 
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121212

، َثَنا  ، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد الَغَضاِيِريُّ ِبيِعيُّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َصاِلٍح السَّ َحدَّ
، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِزَياٍد، َعْن  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ، َثَنا َعْبُد الرَّ ْنَعاِنيُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْْلَْعَلى الصَّ

اِك، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل حَّ ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمٍَّد، َعِن الضَّ : َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْلِحْمِصيِ 
َتَناِصُحوا ِفي اْلِعْلِم، َوََل َيْكُتْم َبْعُضُكْم َبْعًضا؛ َفِإنَّ »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِخَياَنًة ِفي اْلِعْلِم َأَشدُّ ِمْن ِخَياَنِة اْلَماِل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (783)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

122213

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ُل، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَهْيَثِم اْلُمَعدِ 
ثنا َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن : ثنا َيِزيُد ْبُن ِعَياٍض، َقاَل: َهاِنُئ ْبُن َيْحَيى، َقاَل

َما ُعِبَد هللُا ِبَشْيٍء »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ُه َساَعًة َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن ُأْحِيَي »: َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َقاَل« َأْفَضَل ِمْن ِفْقٍه ِفي ِديٍن َْلَْن َأَتَفقَّ

ْيَطاِن ِمْن َأْلِف َعاِبٍد، َوِلُكلِ  َشْيٍء  َلْيَلًة ُأَصلِ يَها َحتَّى ُأْصِبَح، َوَلَفِقيٌه َواِحٌد َأَشدُّ َعَلى الشَّ
يِن اْلِفْقُه «ِدَعاَمٌة، َوِدَعاَمُة الدِ 

 َرَواُه َهيَّاُج ْبُن ِبْسَطاٍم، َعْن 
 ، َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريِ 
َد ِبِه  َعْن ُسَلْيَماَن َنْحَوُه َتَفرَّ
َيِزيُد ْبُن ِعَياٍض َعْن َصْفَواَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1931)ضعيف الجامع 
.موضوع

123214

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي، َقاَل ثنا : ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُز، َقاَل: َحدَّ
ِف ْبِن َعْبِد : َعبَّاُد ْبُن َيْعُقوَب، َقاَل وِس، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ُمَطرِ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلُقدُّ
َفْضُل اْلِعْلِم َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل

«َفْضِل اْلِعَباَدِة َوَخْيُر ِديِنُكُم اْلَوَرُع

 َلْم َيْرِوِه ُمتَِّصاًل َعِن 
اْْلَْعَمِش، ِإَلَّ َعْبُد هللِا ْبُن 

وِس َوَرَواُه َجِريُر ْبُن  َعْبِد اْلُقدُّ
َعْبِد اْلَحِميِد، َعِن اْْلَْعَمِش، 

ٍف، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  َعْن ُمَطرِ 
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (4214)صحيح الجامع 
.صحيح

124215

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا : َحدَّ
َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن 

َمْن ُيِرِد هللُا ِبِه َخْيًرا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
يِن، َوُيْلِهْمُه ُرْشَدُه ْهُه ِفي الدِ  .«ُيَفقِ 

. َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش
َد ِبِه َعْنُه َأُبو َبْكِر ْبُن  َتَفرَّ

َعيَّاٍش، َواْخَتَلَف ِفي اْسِمِه، 
: اْسُمُه ُكْنَيُتُه، َوِقيَل: َفِقيَل

اْسُمُه ُشْعَبُة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (5889)ضعيف الجامع 
.ضعيف

125219

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا اْلَوِليُد  َحدَّ
، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن  ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُموَقِريُّ

ُأ ِبَما ََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل ِإنَّ هللَا ََل ُيْخَلُب، َوََل ُيْغَلُب، َوََل ُيَنبَّ
يِن َلْم ُيَباِل ِبِه ْهُه ِفي الدِ  يِن، َوَمْن ََل ُيَفقِ  ْهُه ِفي الدِ  «َيْعَلُم، َوَمْن ُيِرِد هللُا ِبِه َخْيًرا ُيَفقِ 

َهِذِه اللَّْفَظُة اْْلَِخيَرُة ِمَن 
اْلُمَباََلِة َلْم َيْرِوَها َعْن ُمَعاِوَيَة 
ٌة َعْن ُمَعاِوَيَة  َغْيُرُه َوَرَواُه ِعدَّ
ِه َوَرَواُه َثاِبٌت َعْن  ِفي التََّفقُّ
َثْوَباَن، َعْن َأِبي َعْبِد َربِ ِه 

الزَّاِهِد، َعْن ُمَعاِوَيَة، َوَذَكَر 
اْلَغَلَبَة، َواْلِخاَلَبَة، َوَغْيَرَها

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه أبو : (860)الهيثمي
: وفي الصحيح منه- يعلى 

من يرد هللا به خيرا يفقهه »
وفيه الوليد - « في الدين

بن محمد الموقري، وهو 
.ضعيف

126220

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبُدوِس ْبِن َكاِمٍل، ثنا َمْنُصوُر ْبُن : َحدَّ
، َقاَل َسِمْعُت : َأِبي ُمزَاِحٍم، ثنا َيِزيُد ْبُن ُيوُسَف، َعْن َثاِبِت ْبِن َثْوَباَن، َعْن َأِبي َعْبِد َربِ 

ِإنَّ هللَا ََل ُيْغَلُب، َوََل ُيْخَلُب، »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ُمَعاِوَيَة، َيُقوُل
يِن ْهُه ِفي الدِ  ُأ ِبَما ََل َيْعَلُم، َوَمْن ُيِرِد هللُا ِبِه َخْيًرا َيَفقِ  «َوََل ُيَنبَّ

َد ِبِه َثاِبٌت، َعْن َأِبي َعْبِد   َتَفرَّ

َربِ 
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
: (1677)ضعيف الجامع 

.ضعيف جدا

127224
َثَنا َأُبو َغاِنٍم َسْهُل ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَواِسِطيُّ َقاَل ثنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ

: ِإْبَراِهيَم، ثنا َبِقيَُّة، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع َقاَل
«اْلُمَتعِ بُد ِبَغْيِر ِفْقٍه ِكاْلِحَماِر ِفي الطَّاُحوَنِة»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، 
َوَثْوٍر َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

َبِقيََّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5911)ضعيف الجامع 
.موضوع

128225

اِقُل، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم النَّ َحدَّ
اُس، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن  ، ثنا ُدَحْيُم ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَقْيَرَواِنيُّ النَّحَّ ْبُن َجْعَفٍر اْلِحزَاِميُّ اْلَكْرِخيُّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ 
اْدُخْل : َمْن َحِفَظ َعَلى ُأمَِّتي َأْرَبِعيَن َحِديًثا َيْنَفْعُهُم هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِبَها ِقيَل َلُه: " َعَلْيِه َوَسلََّم

".ِمْن َأيِ  َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِشْئَت 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َبْكٍر 
َعْن َعاِصٍم، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 
ْسَناِد ِبَفاِئَدِة َأِبي  ِبَهَذا اْلِْ

ِر اْلُحَسْيِن ْبِن اْلُمَظفَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (285)ضعيف الجامع 
.موضوع

129226

َثَنا َأِبي  ِشيٍد ، ثنا ُيوُسُف ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَؤذِ ُن ، َحدَّ ْحَمِن ْبُن ُعَمَر ْبِن الرَّ ثنا ، ثنا َعْبُد الرَّ
، َعْن ، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعْبِد هللِا ، ِإْبَراِهيُم ْبُن ِعيَسى، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك  َعِن الزُّْهِريِ 

ِإَذا َأَتى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلْت، َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن َعاِئَشَة 
ُبِني ِإَلى هللِا َفاَل ُبوِرَك ِلي ِفي ُطُلوِع َشْمِس َذِلَك اْلَيْوَم «َعَليَّ َيْوٌم ََل َأْزَداُد ِفيِه ِعْلًما ُيَقرِ 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ  َتَفرَّ
ِبِه اْلَحَكُم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (285)ضعيف الجامع 
.موضوع
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130227

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمكِ يٍ  ثنا َأْحَمُد ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن ِهَشاٍم، َقاَل: َحدَّ
، : ُيوُسَف، َقاَل ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َرِزيٍن، َعْن ُمَحمٍَّد َيْعِني اْبَن اْلَفْضِل، َعِن التَّْيِميِ 

َأْرَبٌع ََل َيْشَبْعَن : " َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
"َأْرٌض ِمْن َمَطٍر، َوُأْنَثى ِمْن َذَكٍر، َوَعْيٌن ِمْن َنَظٍر، َوَعاِلٌم ِمْن ِعْلٍم : ِمْن َأْرَبٍع

ٍد َوَمْن  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
، َوُهَو ُسَلْيَماُن  َحِديِث التَّْيِميِ 
َد ِبِه  ْبُن َطْرَخاَن التَّْيِميُّ َتَفرَّ
ِد ْبِن اْلَفْضِل َوُهَو  َعْنُه ُمَحمَّ

ُد ْبُن َعِطيََّة ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (766)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

131228

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َحْمَداَن ْبِن  َحدَّ
 ، اِد - َداُوَد اْْلَْنَماِطيُّ َثَنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيِد ْبِن ُمْسِلٍم، َثَنا َعْمُرو ْبُن - َوَكاَن ِمَن اْلُعبَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َحْمَزَة، َثَنا َصاِلٌح، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنٍس، َقاَل
ِريَف َشَرًفا َوُتْرَفُع اْلَعْبَد اْلَمْمُلوَك َحتَّى ُتْجِلَسُه َمَجاِلَس اْلُمُلوِك» «ِإنَّ اْلِحْكَمَة َتِزيُد الشَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
َد ِبِه َعْمٌرو َعْن َصاِلٍح َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1432)ضعيف الجامع 
.ضعيف

132229

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل: َحدَّ نا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى : ثنا َعْبُد الرَّ
، َقاَل وِفيُّ ِريُر، َقاَل: الصُّ ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن : نا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى الضَّ

، َعْن َسْلَماَن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإْسَماِعيَل، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ 
.«َنْوٌم َعَلى ِعْلٍم َخْيٌر ِمْن َصاَلٍة َعَلى َجْهٍل»: َقاَل

َكَذا َرَواُه اْْلَْعَمُش َعْن َأِبي 
، َوَأْرَسَلُه َأُبو  اْلَبْخَتِريِ 

اْلَبْخَتِريِ  َعْن َسْلَماَن، َأْيًضا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5973)ضعيف الجامع 
.ضعيف

133230

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح َقاَل ثنا : َحدَّ
ْحَمِن، َعِن اْبِن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن َأِبيِه،  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ

َقِليُل اْلِفْقِه َخْيٌر ِمْن : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو َقاَل
َكِثيِر اْلِعَباَدِة، َوَكَفى ِباْلَمْرِء ِفْقًها ِإَذا َعَبَد هللَا، َوَكَفى ِباْلَمْرِء َجْهاًل ِإَذا ُأْعِجَب ِبَرْأيِه، ِإنََّما 

"ُمْؤِمٌن َوَجاِهٌل، َفاَل ُتوِذ اْلُمْؤِمَن، َوََل ُتَحاِوِر اْلَجاِهَل : النَّاُس َرُجاَلِن

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4111)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

134231

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  اِجيُّ ، َحدَّ ثنا ، ِفيَما ُقِرَئ َعَلْيِه َفَأَقرَّ ِبِه ، ثنا َزَكِريَّا السَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ُسْفَياَن ، َسْهُل ْبُن َبْحٍر  ِليِميُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّ

َناٍد، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي الزِ 
َأََل َوِإنَّ هللَا َيْغِفُر ِلْلَعاِلِم ، ِخَياُر ُأمَِّتي ُعَلَماُؤَها َوِخَياُر ُعَلَماِئَها ِخَياُرَها »: َعَلْيِه َوَسلََّم

ِحيَم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َأْرَبِعيَن َذْنًبا َقْبَل َأْن َيْغِفَر ِلْلَجاِهِل َذْنًبا َواِحًدا  َأََل َوِإنَّ اْلَعاِلَم الرَّ
رِ يُّ «َوِإنَّ ُنوَرُه َقْد َأَضاَء َيْمِشي ِفيِه َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َكَما ُيِضيُء اْلَكْوَكُب الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َواْبِن اْلُمَباَرِك َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (367)السلسلة الضعيفة 
.باطل

135232

، َثَنا َأُبو َحِنيَفَة ُمَحمَُّد ْبُن َماَهاَن، ثنا َأْحَمُد  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبُن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن َأِبيِه، َقاَل ، َثَنا ُعْثَماُن اْلُخَراَساِنيُّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َسِمْعُت : ْبُن َساِلٍم، َثَنا َعْبُد الرَّ

َفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى »: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، َيُقوُل
«اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4212)صحيح الجامع 
.صحيح

136233

َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحاِفُظ  ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َيِزيَد، ثنا ، َحدَّ ثنا َأُبو َبْكٍر اْلَواِسِطيُّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

ٍة : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُوِضَعْت َمَناِبُر ِمْن َذَهٍب َعَلْيَها ِقَباٌب ِمْن ِفضَّ
ِد  رِ  َواْلَياُقوِت َوالزُُّمرُّ َصٍة ِبالدُّ ْسَتْبَرِق ، ُمَفصَّ ْنُدِس، َواْلِْ ُثمَّ ُيَجاُء ِباْلُعَلَماِء ، ِجاَلُلَها ِمَن السُّ

ْحَمِن، َفَيْجِلُسوَن َعَلْيَها  ِة ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا : ُثمَّ ُيَناِدي ُمَناِدي الرَّ َأْيَن َمْن َحَمَل ِإَلى ُأمَّ
َفاَل َخْوَف َعَلْيُكْم َذِلَك ، اْجِلُسوا َعَلى َهِذِه اْلَمَناِبِر ، َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْلًما ُيِريُد ِبِه َوْجَه هللِا 

"اْلَيْوَم َحتَّى َتْدُخُلوا اْلَجنََّة 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه اْلَحَسُن َعْن  َتَفرَّ

َوُيْعَرُف ِباْلَحَسِن ، ِإْسَماِعيَل 
اِص  َبْغَداِديٌّ ، ْبِن َيِزيَد اْلَجصَّ

َسَكَن اْلَمْوِصَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1/108)العلل المتناهية 
.َل يصح

137234

، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْبَراِهيُم، َثَنا اْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ َحدَّ
ِبيُع ْبُن َزْيٍد، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا،  ، َثَنا الرَّ اَذُكوِنيُّ َرَفَعُه ِإَلى - الشَّ

َعاِلٌم َوُمَتَعلِ ٌم، َوََل َخْيَر ِفيَما ِسَواُهَما : النَّاُس َرُجاَلِن: " َقاَل- النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
"

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (2427)

138235

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُمْسِلُم : ثنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ
رَّاُج، َقاَل: ْبُن ِإْبَراِهيَم، َقاَل ُث َعْن َأِبي : ثنا ُيوُنُس ْبُن َسْهٍل السَّ َسِمْعُت اْلَحَسَن، يَحدِ 

َما ِمْن َرُجٍل َيْعَلُم َكِلَمًة َأْو َكِلَمَتْيِن َأْو »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيَرَة، َقاَل
َة ا َفَرَض هللُا َعزَّ َوَجلَّ َفَيَتَعلَُّمُهنَّ َوُيَعلِ ُمُهنَّ ِإَلَّ َدَخَل اْلَجنَّ «َثاَلًثا َأْو َأْرَبًعا َأْو َخْمًسا ِممَّ

رَّاُج   ُيوُنُس ْبُن َسْهٍل السَّ
َبْصِريٌّ َغِزيُر اْلَحِديِث ُيْجَمُع 

َحِديُثُه

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده حسن لو : (القرى

صح سماع الحسن من أبي 
.هريرة

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6804)
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139237

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد  ثنا َبَياُن ْبُن َأْحَمَد اْلَقطَّاُن، ثنا ُعَبْيُد ْبُن َخاِلٍد، ثنا ، َوَحدَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل : " َعَطاُء ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َخاِلٌد اْلَحذَّاُء، َعْن َعْبِد الرَّ

َأْو ُمَتَعلِ ًما َأْو ُمْسَتِمًعا َأْو ، اْغُد َعاِلًما »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
ا  ، ِزْدَتَنا َخاِمَسًة َلْم َتُكْن ِعْنَدَنا : َقاَل ِمْسَعٌر: َقاَل َعَطاٌء« َوََل َتُكِن اْلَخاِمَس َفَتْهِلَك، ُمِحبًّ

«َأْن َتْبَغَض اْلِعْلَم َوَأْهَلُه»اْلَخاِمُس : َقاَل

 َرَواُه َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمِغيَرِة، 
َعْن ِمْسَعٍر، َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (981)ضعيف الجامع 
.موضوع

140238

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم، ثنا اْلَفْضُل ْبُن  ْحَمِن اْلُجْرَجاِنيُّ َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد الرَّ َحدَّ
اْلَحَكِم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي 

، َقاَل َمْن َغَدا، َوَراَح َوُهَو ِفي َتْعِليِم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
«ِديِنِه َفُهَو ِفي اْلَجنَِّة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر، 
َرَواُه َعْنُه ُسْفَياُن ، َوَعِطيََّة 

ْبُن ُعَيْيَنَة َمْوُقوًفا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5712)ضعيف الجامع 
.موضوع

141240

ِر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن اْلَجْعِد، َثَنا َيْعُقوُب ْبُن َكاِسٍب، َثَنا َعْبُد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل

َمْن َدَخَل َمْسِجِدي َهَذا َيَتَعلَُّم َحْرًفا َأْو ُيَعلِ ُمُه َكاَن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل هللِا َتَعاَلى، »: َوَسلََّم
ْيَء ُيْعِجُبُه َوُهَو ِلَغْيرِِه «َوَمْن َدَخَلُه ِلَغْيِر َذِلَك َكاَن َكَمْنِزَلِة الَِّذي َيَرى الشَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن 

َد ِبِه َعْنُه اْبُنُه َعْبُد  َسْعٍد، َتَفرَّ
اْلَعِزيِز

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

142241

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َمْشِقيُّ ، َحدَّ اٍر ، َثَنا َخطَّاُب ْبُن َسِعيٍد الدِ  َثَنا ، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ، َعْن َخاِلٍد ، َثَنا َثْوٌر ، ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب 

َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد ََل يِريُد ِإَلَّ َأْن َيَتَعلََّم َخْيًرا َأْو ُيَعلِ َمُه َكاَن َلُه َكَأْجِر َحاجٍ  »: َوَسلََّم َقاَل
ُه «َتامٍ  َحجُّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات وفيه خطاب بن 
.سعيد لم أجده

رواه : (499)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، ورجاله 

.موثقون كلهم

143242

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعِليٍ   ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيَبَة ، َحدَّ
َعْن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، اْلَفْضِل، ِبَمكََّة ثنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد 

َثُه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َمِرَض »: َمْن، َحدَّ
ُزُهْم َوُيْنِفُق َعَلْيِهْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  َيْوًما ِفي اْلَبْحِر َكاَن َأْفَضُل ِمْن َعْتِق َأْلِف َرَقَبٍة ُيَجهَّ
َوَمْن َعلََّم َرُجاًل ِفي َسِبيِل هللِا آَيًة ِمْن ِكَتاِب هللِا َأْو َكِلَمًة ِمْن ُسنَِّتي َحَثى هللُا َلُه ِمَن 

ا َيْحِثي هللُا َلُه «الثََّواِب َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ََل َيُكوَن َشْيٌء ِمَن الثََّواِب َأْفَضَل ِممَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

ابن عراق الكناني في تنزيه 
فيه من : (2/183)الشريعة 

لم يسم وفيه محمد بن 
الفضل عن بقية ما عرفته

144243

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ثنا اْلُحَسْيُن ، ثنا ِزَياُد ْبُن َأيُّوَب ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َحدَّ
َقاَل : َقاَل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن النَّْضِر، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  ، َعْن َيْحَيى ْبِن ُعَمَر الثََّقِفيُّ ، اْلُجْعِفيُّ 

َمْن َعِلَم آَيًة ِمْن ِكَتاِب هللِا َأْو َكِلَمًة ِمْن َدْيِن هللِا َجَنى »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«هللُا َلُه ِمَن الثََّواِب َجْنًيا َوَلْيَس َشْيٌء َأْفَضَل ِمْن َشْيٍء َيِليِه ِبَنْفِسِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
إسناد ضعيف : (2595)

.معضل مظلم

145244

، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ   َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد اْلُمْقِرُئ اْلُبُزوِريُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن : َقاََل، َحدَّ
ثنا َعْبُد هللِا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َرِزيٍن ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُخَشْيٍش اْلُمْقِرُئ ، ْبِن ُقَتْيَبَة، 

ُث ِرْشِديَن ْبَن َسْعٍد ، َسِمْعُت ِإْبَراِهيَم ْبَن َأْحَمَد : ْبُن َيِزيَد اْلُمْقِرُئ، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ُيَحدِ 
ََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعْجاَلَن 

َحَسَد ِإَلَّ ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٍل آَتاُه هللُا َماًَل َفَصَرَفُه ِفي ُسُبِل اْلَخْيِر َوَرُجٍل آَتاُه هللُا ِعْلًما َفَعلََّمُه 
«َوَعِمَل ِبِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَِّد 

ْبِن َرِزيٍن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد، ح ، . َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْتِح اْلَحَلِبيُّ َوَحدَّ
، : ثنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيَم َقاََل ُب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَهْمَداِنيُّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلَجالَّ

ْرَداِء، َعِن  ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن َأِبي الدَّ نا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
ِإنََّما اْلِعْلُم ِبالتََّعلُِّم، َواْلِحْلُم ِبالتََّحلُِّم، َوَمْن َيَتَحرَّ اْلَخْيَر »: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َن،  َرَجاِت اْلُعَلى، َوََل َأُقوُل َلُكُم اْلَجنََّة، َمْن َتَكهَّ رَّ ُيَوقَُّه، َلْم َيْسُكِن الدَّ ُيْعَطُه، َوَمْن َيَتَوقَّ الشَّ
ُه ِمْن َسَفٍر «َأِو اْسَتْقَسَم، َأْو َتَطيََّر َطْيًرا َيُردُّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َد ِبِه  َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َتَفرَّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (1/133)الهيثمي 
محمد بن الحسن بن أبي 

.يزيد وهو كذاب
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ٍم، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَجْعٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسالَّ َحدَّ
اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن َساِلٍم اْْلَْفَطِس، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، 

ابَّ الَِّذي ُيْفِني َشَباَبُه ِفي َطاَعِة »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ هللَا ُيِحبُّ الشَّ

«هللِا َعزَّ َوَجلَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، َتَفرَّ
ُد ْبُن اْلَفْضِل، َعْن  ِبِه ُمَحمَّ

َساِلٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (98)السلسلة الضعيفة 
.موضوع



22

148250

 ، ، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَقْزِويِنيُّ ْهِميُّ اْلُجْرَجاِنيُّ َثَنا ُيوُسُف ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُموَسى السَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه َجْعَفٍر َعْن  َضا، َحدَّ َثَنا َداُوُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَقزَّاُز، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُموَسى الرِ 
، َعْن َأِبيِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا  َأِبيِه ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ 

َؤاُل، : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُهْم، َقاَل اْلِعْلُم َخزَاِئُن َوِمْفَتاُحَها السُّ
اِئُل َواْلُمَعلِ ُم َواْلُمْسَتِمُع َواْلُمِجيُب َلُهْم : َفاْسَأُلوا َيْرَحْمُكُم هللُا، َفِإنَُّه ُيْؤَجُر ِفيِه َأْرَبَعٌة ".السَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا 
اْلَوْجِه َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِبَهَذا 

ْسَناِد اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

: (278)السلسلة الضعيفة 
.موضوع
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، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا  ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّاِس، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاِوَيَة، َثَنا َخاِلُد ْبُن َأِبي َكِريَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلِمْسَوِر، َأنَّ َرُجاًل، َأَتى النَِّبيَّ 

َما َفَعْلَت ِفي »: َقاَل، َيا َرُسوَل هللِا َعلِ ْمِني ِمْن َغَراِئِب اْلِعْلِم : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
؟»: َوَما َرْأُس اْلِعْلِم؟ َقاَل: َقاَل« َرْأِس اْلِعْلِم َفَتْطُلَب اْلَغَراِئَب؟ ، َنَعْم : َقاَل« َهْل َعَرْفَت الرَّبَّ

ِه؟»: َقاَل ، َنَعْم : َقاَل« َعَرْفَت اْلَمْوَت؟»: َقاَل، َما َشاَء هللُا : َقاَل« َفَما َصَنْعَت ِفي َحقِ 
ُثمَّ َتَعاَل ُأَعلِ ْمَك ، اْنَطِلْق َفاْحُكْم َهاُهَنا »: َما َشاَء هللُا، َقاَل: َقاَل« َما َأْعَدْدَت َلُه؟»: َقاَل

«ِمْن َغَراِئِب اْلِعْلِم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى
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ِر، َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأيُّوَب، َثَنا َحبُّوُش ْبُن ِرْزِق هللِا، َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َزْيٍد، ِكاَلُهَما َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن  َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن َبِشيٍر، َعْن َماِلٍك، َوَعْبِد الرَّ

َتَعلَُّموا اْلِعْلَم َوَتَعلَُّموا ِلْلِعْلِم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبيِه، َعْن ُعَمَر، َقاَل
«اْلَوَقاَر

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َعْن 
َزْيٍد َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

وٍش َعْن َعْبِد اْلُمْنِعِم َحبُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

 1610)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (

151256
اِئُغ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصٍر الصَّ َحدَّ

: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل
"اْلِكَتاَبُة : َوَما َتْقِييُدُه؟ َقاَل: َنَعْم، ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا ُأَقيِ ُد اْلِعْلَم؟ َقاَل: " ُقْلُت

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج 
َعْن َعَطاٍء، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ِل َحِديِث اْبِن اْلُمَؤمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

152258

َثَناُه َأُبو اْلَقاِسِم َزْيُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َأِبي ِباَلٍل  ثنا ُيوُسُف ْبُن ، ثنا َعِليُّ ْبُن َمْهَرَوْيِه ، َحدَّ
َعْن ، ثنا َعبَّاُد ْبُن َكِثيٍر ، ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم الزَّاِهُد ، ثنا َأُبو َسِعيٍد اْلَبْلِخيُّ ، َحْمَداَن 

ََل َتْجِلُسوا َمَع ُكلِ  : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل
كِ  ِإَلى اْلَيِقيِن : َعاِلٍم ِإَلَّ َمَع َعاِلٍم َيْدُعوُكْم ِمْن َخْمٍس ِإَلى َخْمٍس َوِمَن اْلَعَداَوِة ، ِمَن الشَّ

ْخاَلِص َوِمَن الرَّْغَبِة ِإَلى الرَّْهَبِة  َياِء ِإَلى اْلِْ "ِإَلى النَِّصيَحِة َوِمَن اْلِكْبِر ِإَلى التََّواُضِع َوِمَن الرِ 

أم ) محقق تقريب البغية 
. إسناده ضعيف: (القرى

.والحديث موضوع

: (278)الفوائد المجموعة 
.موضوع
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ْدِريِسيُّ  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَحمٍَّد اْلِْ َثَنا َأُبو َسْعٍد َعْبُد الرَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َنْصٍر ،  َحدَّ

، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْحُموٍد  ثنا َأْحَمُد ْبُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْْلَْنَصاِريُّ ، اْْلَْعَمُش اْلُبَخاِريُّ
ِمْثَلُه، َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثيٍر ، َعْبِد هللِا، ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم الزَّاِهُد 

. إسناده ضعيف جدا
.والحديث موضوع

: (278)الفوائد المجموعة 
.موضوع

154260

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َثَنا َعْبُد الرَّ َرَواُه َيْحَيى ْبُن َخاِلٍد اْلُمَهلَِّبيُّ َعْن َشِقيٍق، َفَخاَلَفُهَما َحدَّ
، ِبَبْلٍخ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل اْلَقاِضي، ِبَسَمْرَقْنَد ، ُمَحمٍَّد  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا اْلَفاِرِسيُّ

َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا ، ثنا َعبَّاٌد ، ثنا َشِقيٌق ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَلُه

َوَهَذا اْلَحِديُث َكاَلٌم َكاَن 
َشِقيٌق َكِثيًرا َما َيِعُظ ِبِه 

اَس  َفَوِهَم ِفيِه ، َأْصَحاَبُه َوالنَّ
َواُة َفَرَفُعوُه َوَأْسَنُدوُه الرُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (278)الفوائد المجموعة 
.موضوع
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم : َحدَّ
، ثنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، ثنا َعْمُرو ْبُن َقْيٍس، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد،  اْلَبْغَداِديُّ

َر هللُا اْمَرًأ َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها َفَبلََّغَها »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َنضَّ
«َكَما َسِمَعَها

 اْلَحِديَث َغِريُب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه ِإْسَحاُق َعْن  َعْمٍرو َتَفرَّ

َداُوَد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

156264

َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا ُموَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس ْبِن  َحدَّ
، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ 

ُ َعْبًدا َسِمَع َكاَلِمي َهَذا َفَلْم َيِزْد ِفيِه َفُربَّ َحاِمِل َكِلَمٍة : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َر َّللاَّ َنضَّ
ِإْخاَلُص اْلَعَمَل َّللَِّ، : ِإَلى َمْن ُهَو َأْوَعى َلَها ِمْنُه، َثاَلٌث ََل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ َقْلُب ُمْؤِمٍن

"َوُمَناَصَحُة ُوََلِة اْْلَْمِر، َواَِلْعِتَصاُم ِبَجَماَعِة اْلُمْسِلِميَن َفِإنَّ َدْعَوَتُهْم ُتِحيُط ِمْن َوَراِئِهْم 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (1/143)الهيثمي 
عمرو بن واقد رمي بالكذب 

.وهو منكر الحديث

157265

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َكِثيُر ْبُن ِهَشاٍم، َثَنا َجْعَفُر ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َيُقوُل: ُبْرَقاَن، َقاَل َيُقوُلوَن َأْكَثْرَت َيا »: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: َسِمْعُت َيِزيَد ْبَن اْْلََصمِ 

ْثُتُكْم ِبُكلِ ، َما َسِمْعُتُه ِمْن، َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َأَبا ُهَرْيَرَة، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َحدَّ
«َوَسلََّم َلَرَمْيُتُموِني ِباْلِقَشِع، ُثمَّ َما َناَظْرُتُموِني

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى
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158266
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد  َحدَّ

َثِني َأِبي، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ، َحدَّ ْوِعيُّ َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: هللِا الرَّ
«َوَسلََّم َخْمَسَة ُجْرٍب، َفَأْخَرَجْت ِمْنَها ِجَراَبْيِن، َوَلْو َأْخَرْجُت الثَّاِلَث َلَرَجْمُتُموِني ِباْلِحَجاَرِة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

159269

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجِميٍل، َقاَل: ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخَلٍف، َقاَل: َحدَّ
َسَلَمُة ْبُن اْلَفْضِل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن 

اِس َثاَلَثٌة: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو، َقاَل : َأْشَقى النَّ
َعاِقُر َناَقِة َثُموَد، َواْبِن آَدَم الَِّذي َقَتَل َأَخاُه، َما ُسِفَك َعَلى اْْلَْرِض ِمْن َدٍم ِإَلَّ َلِحَقُه ِمْنُه؛ 

ُل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل  ".ِْلَنَُّه َأوَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َسَلَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1987)

160270

، َوَأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَمْرَواِنيُّ َقاََل َثَنا َأُبو َيْعَلى اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَُّبْيِريُّ : َحدَّ
، َقاَل: َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َفاِرٍس َقاَل َثَنا َعْمُرو : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم الطَّاِيَكاِنيُّ

َقاَل : ْبُن َهاُروَن، َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل
وُء »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُجُل السُّ اِلِح، َوالرَّ اِلُح َيْأِتي ِباْلَخَبِر الصَّ ُجُل الصَّ الرَّ

وِء «َيْأِتي ِباْلَخَبِر السُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد 
َوَداُوَد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ِد ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن  َحِديِث ُمَحمَّ
َعْمِرو ْبِن َهاُروَن، َوُهَو 

اْلَبْلِخيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
..إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (455)السلسة الضعيفة 
.موضوع

161273

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َجْعَفٌر اْلِفْرَياِبيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا . َحدَّ َوَحدَّ
َثِني : َأْحَمُد ْبُن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاََل ، َحدَّ اِنيُّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِهَشاِم ْبِن َيْحَيى ْبِن َيْحَيى اْلَغسَّ

، َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل ، َعْن َأِبي َذرٍ  ي، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ  َدَخْلُت : َأِبي، َعْن َجدِ 
َيا َأَبا »: اْلَمْسِجَد َوِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوْحَدُه، َفَجَلْسُت ِإَلْيِه َفَقاَل

َفُقْمُت َفَرَكْعُتَها ُثمَّ ُعْدُت : ، َقاَل«َذرٍ  ِإنَّ ِلْلَمْسِجِد َتِحيًَّة، َوِإنَّ َتِحيََّتُه َرْكَعَتاِن، َفُقْم َفاْرَكْعَها
اَلُة؟ َقاَل: َفَجَلْسُت ِإَلْيِه َفُقْلُت اَلِة، َفَما الصَّ َخْيُر َمْوُضوٍع »: َيا َرُسوَل هللِا ِإنََّك َأَمْرَتِني ِبالصَّ

ِإيَماٌن ِباَّلِل َعزَّ َوَجلَّ، »: َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ اْْلَْعَماِل َأْفَضُل؟ َقاَل: ُقْلُت« اْسُتْكِثَر َأِو اْسُتِقلَّ
َأْحَسُنُهْم »: َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْكَمُلُهْم ِإيَماًنا؟ َقاَل: ُقْلُت: َقاَل« َوِجَهاٌد ِفي َسِبيِلِه

َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَساِنِه »: َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْسَلُم؟ َقاَل: ُقْلُت: َقاَل« ُخُلًقا
َئاِت»: َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ اْلِهْجَرِة َأْفَضُل؟ َقاَل: ُقْلُت: َقاَل« َوَيِدِه يِ  : ُقْلُت: َقاَل« َمْن َهَجَر السَّ

اَلِة َأْفَضُل؟ َقاَل َيا َرُسوَل هللِا َفَما : ُقْلُت: َقاَل« ُطوُل اْلُقُنوِت»: َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ الصَّ
َياُم؟ َقاَل َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ : ُقْلُت: َقاَل« َفْرٌض ُمْجًزى، َوِعْنَد هللِا َأْضَعاٌف َكِثيَرٌة»: الصِ 

َقاِب : ُقْلُت: َقاَل« َمْن ُعِقَر َجَواُدُه، َوُأْهِريَق َدُمُه»: اْلِجَهاِد َأْفَضُل؟ َقاَل َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ الرِ 
َها»: َأْفَضُل؟ َقاَل َدَقِة : ُقْلُت: َقاَل« َأْغاَلَها َثَمًنا، َوَأْنَفُسَها ِعْنَد َربِ  َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ الصَّ
ا َأْنَزَل هللُا : ُقْلُت« َجْهٌد ِمْن ُمِقلٍ  ُيِسرُّ ِإَلى َفِقيٍر»: َأْفَضُل؟ َقاَل َيا َرُسوَل هللِا َفَأيُّ آَيٍة ِممَّ

ْبُع َمَع »: ، ُثمَّ َقاَل«آَيُة اْلُكْرِسيِ »: َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيَك َأْعَظُم؟ َقاَل َماَواُت السَّ َيا َأَبا َذرٍ  َما السَّ
اْلُكْرِسيِ  ِإَلَّ َكَحَلَقٍة ُمْلَقاٍة ِبَأْرِض َفاَلٍة، َوَفْضُل اْلَعْرِش َعَلى اْلُكْرِسيِ  َكَفْضِل اْلَفاَلِة َعَلى 

َيا : ، ُقْلُت«ِماَئُة َأْلٍف َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن َأْلًفا»: َيا َرُسوَل هللِا َكِم اْْلَْنِبَياُء؟ َقاَل: ُقْلُت«اْلَحْلَقِة
ُسُل؟ َقاَل : َكِثيٌر َطيِ ٌب، ُقْلُت: ، ُقْلُت«َثاَلُثِماَئٍة َوَثاَلَثُة َعَشَر َجمًّا َغِفيًرا»: َرُسوَل هللِا َكِم الرُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1910)

162274

اِس ْبِن َأيُّوَب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
، ِمْن َبِني َسْعِد ْبِن َتْيٍم، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن  َمْرُزوٍق، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَعْبَشِميُّ

، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل : َعَطاٍء، َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َأِبي َذرٍ 
هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َجاِلٌس، َفاْغَتَنْمُت َخْلَوَتُه، ُثمَّ َذَكَر ِمْثَلُه، َوزَاَد 

ا َكاَن ِفي ُصُحِف : ُقْلُت ا َأْنَزَل هللُا َعَلْيَك ِممَّ ْنَيا َشْيٌء ِممَّ َيا َرُسوَل هللِا َهْل ِلي ِفي الدُّ
ِإَلى آِخِر  [14: اْلعلى] {َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى}: َيا َأَبا َذرٍ  اْقَرْأ: " ِإْبَراِهيَم َوُموَسى؟ َقاَل

وَرِة السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1910)

163275

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُحْجٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
اِد ْبِن َأْوٍس، َرِضَي  َيْعَلى، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُصْبٍح، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َشدَّ

ِإنَّ التَّْوَبَة َتْغِسُل اْلَحْوَبَة، َوِإنَّ : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
َخاِء َأْنَجاُه ِفي اْلَباَلِء، َذِلَك ِبَأنَّ هللَا  َئاِت، َوِإَذا َذَكَر اْلَعْبُد َربَُّه ِفي الرَّ يِ  اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ

ْنَيا : َتَعاَلى َيُقوُل ََل َأْجَمُع ِلَعْبِدي َأَبًدا َأْمَنْيِن، َوََل َأْجَمُع َلُه َخْوَفْيِن، ِإْن ُهَو َأِمَنِني ِفي الدُّ
ْنُتُه َيْوَم َأْجَمُع ِفيِه ِعَباِدي ِفي  ْنَيا َأمَّ َخاَفِني َيْوَم َأْجَمُع ِفيِه ِعَباِدي، َوِإْن ُهَو َخاَفِني ِفي الدُّ

"َحِظيَرِة اْلُقُدِس، َفَيُدوُم َلُه َأْمُنُه، َوََل َأْمَحُقُه ِفيَمْن َأْمَحُق 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1426)ضعيف الجامع 
.موضوع
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد  َحدَّ
، ثنا ُمَعلَّى ْبُن ِهاَلٍل، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى اْْلَْشَعِريِ  َقاَل : اْلُمَحاِرِبيُّ

ُبِعْثُت َأَنا َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، ِإَلى اْليَمِن ُنَعلِ ُمُهْم ِديَنُهْم

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُزَبْيٍد، َتَفرَّ
ِبِه ُمَعلَّى ْبُن ِهاَلٍل، َوَقاَل 

ُد ْبُن ُعَمَر َما َكَتْبُتُه ِإَلَّ : ُمَحمَّ
ِد ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

165277

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْنَبَأَنا َحمَّاُد ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
اَلِم، َعْن َأيُّوَب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِمْكَرٍز، َعْن َواِبَصَة ْبِن  َسَلَمَة، َعِن الزَُّبْيِر َأِبي َعْبِد السَّ

ْثِم ِإَلَّ : " َمْعَبٍد، َقاَل َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا ُأِريُد ََل َأَدُع َشْيًئا ِمَن اْلِبرِ  َواْلِْ
َدُعوِني َأْدُنو : ِإَلْيَك َيا َواِبَصُة َعْن َرُسوِل هللِا، َفُقْلُت: َسَأْلُتُه َعْنُه َفَجَعْلُت َأَتَخطَّى َفَقاُلوا

اِس ِإَليَّ َأْن َأْدُنَو ِمْنُه، َفَقاَل ْت « اْدُن َيا َواِبَصُة»: ِمْنُه َفِإنَُّه ِمْن َأَحبِ  النَّ َفَدَنْوُت َحتَّى َمسَّ
َأْخِبْرِني َيا : َفُقْلُت« َيا َواِبَصُة ُأْخِبُرَك َعْن َما ِجْئَت َتْسَأُلِني َعْنُه؟»: ُرْكَبِتي ُرْكَبِتِه َفَقاَل

ْثِم؟»: َرُسوَل هللِا، َقاَل َفَجَمَع َأَصاِبَعُه َفَجَعَل : َنَعْم، َقاَل: ُقْلُت« ِجْئَت َتْسَأُلِني َعِن اْلِبرِ  َواْلِْ
َيا َواِبَصُة اْسَتْفِت َقْلَبَك اْسَتْفِت َنْفَسَك، اْلِبرُّ َما اْطَمَأنَّ ِإَلْيِه »: َيْنُكُت ِبَها ِفي َصْدِري َوَيُقوُل

ْدِر َوِإْن َأْفَتاَك  َد ِفي الصَّ ْثُم َما َحاَك ِفي النَّْفِس َوَتَردَّ اْلَقْلُب َواْطَمَأنَّْت ِإَلْيِه النَّْفُس، َواْلِْ
اُس َوَأْفَتْوَك «النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزَُّبْيِر َأِبي 
اَلِم ََل َأْعِرُف َلُه َراِوًيا  َعْبِد السَّ

اٍد َغْيَر َحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (18001)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف جدا
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْدِريُس ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، ثنا َزْيُد  َحدَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِمْشَكٍم، َقاَل َمْشِقيُّ َسِمْعُت َأَبا َثْعَلَبَة : ْبُن َيْحَيى الدِ 

، َقاَل َفَصعََّد النَِّبيُّ : َيا َرُسوَل هللِا َأْخِبْرِني َما َيِحلُّ ِلي َوَما َيْحُرُم َعِليَّ َقاَل: ُقْلُت: اْلُخَشِنيَّ
َب َفَقاَل اْلِبرُّ َما َسَكَنْت ِإَلْيِه النَّْفُس َواْطَمَأنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصوَّ

ْثُم َما َلْم َتْسُكْن ِإَلْيِه النَّْفُس َوَلْم َيْطَمِئنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب َوِإْن َأْفَتاَك اْلَمْفُتوَن «َواْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (17742)تخريج المسند 
إسناده صحيح

167279

ُل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَعدِ  َحدَّ
، َثَنا ُعَبْيُد ْبُن اْلَقاِسِم، َثَنا اْلَعاَلُء ْبُن َثْعَلَبَة، َعْن َأِبي  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َداوَد، َثَنا َعْبُد الرَّ

ِ َأْفِتِني َعْن َأَمٍر ََل : ُقْلُت: اْلَمِليِح ْبِن ُأَساَمَة، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع، َقاَل َيا َرُسوَل َّللاَّ
«اْسَتْفِت َنْفَسَك، َوِإْن َأْفَتاَك اْلَمْفُتوَن»: َقاَل. َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا َبْعَدَك

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

168282

َثَناُه ُيوُسُف ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد، َقاَل ثنا اْلَقاِسُم : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل اْلَعطَّاُر، َقاَل: َما َحدَّ
، َقاَل: ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل ، َعْن : ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُجْعِفيُّ ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيٍم الطَّاِئِفيُّ

ِعْمَراَن ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َواِسٍع، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
«َمْن َكَتَم ِعْلًما َعلََّمُه هللُا ِجيَء ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمْلَجًما ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر»: َوَسلََّم َقاَل

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِد ْبِن َواِسٍع َعْن َأَنٍس،  ُمَحمَّ
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه 

َوَقْد َثَبَت َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا اْلَحِديُث 

ِبَأَساِنيَد َذَواِت َعَدٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َيْعُقوَب، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َأِبي َحْنَتٍم، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب،  ، َعْن َداُوَد ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  الرَّ

َيا َأيَُّها النَّاُس، : " َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد، َقاَلُت
اِر، َفاْلَكِذُب ُكلَُّه َعَلى  َما َيْحِمُلُكْم َعَلى َأْن َتَتاَبُعوا َعَلى اْلَكِذِب َكَما َتَتاَبُع اْلِفَراُش ِفي النَّ

َرُجٌل َكَذَب اْمَرَأَتُه ِلُيْرِضَيَها، َوَرُجٌل َكَذَب ِفي َخِديَعِة َحْرٍب، : اْبِن آَدَم، ِإَلَّ َثاَلَث ِخَصاٍل
"َوَرُجُل َكَذَب َبْيَن اْمَرَأْيِن ُمْسِلَمْيِن ُيْصِلُح َبْيَنُهَما 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (1/147)الهيثمي 
شهر بن حوشب وهو 

.مختلف فيه
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َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَفَسِويُّ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ، َحدَّ
َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر ، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن ُشَرْيٍح ، َثَنا ُعَمُر ْبُن َهاُروَن ، َحاِتٍم الطَِّويُل 

َكُبَرْت ِخَياَنًة َأْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن، َقاَل، 
ٌق َوَأْنَت َلُه َكاِذٌب َث َأَخاَك َحِديًثا ُهَو َلَك ُمَصدِ  «ُتَحدِ 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر َتَفرَّ

ِبِه ُعَمُر ْبُن َهاُروَن اْلَبْلِخيُّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى
: (1754)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

171288

، َقاََل َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن، َواْلَحَسُن بُن َحَمَوْيِه اْلَخْثَعِميُّ ثنا ُمَحمَُّد : َحدَّ
، َقاَل ثنا ُيوُنُس ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِبي ُمَواَثَة، َقاَل: ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ

اٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبيَل،  ٍف، َعْن َأِبي َعمَّ ُبَكْيٍر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ 
َمْن َكَذَب َعَليَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

اِر ًدا ِلُيِضلَّ ِبِه َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ .«ُمَتَعمِ 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َطْلَحَة َواْْلَْعَمُش، َلْم َيْرِوِه 

ًدا َمْرُفوًعا ِإَلَّ ُيوُنُس ْبُن  ُمَجوَّ
ُبَكْيٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج مشكل اآلثار 
تفرد برفعه بهذا : (418)

اللفظ يونس بن بكير، وهو 
وإنَّ كان من رجال مسلم، َل 

يقبل من مثله التفرد ْلنَّه 
يخطئ، وقد رواه غيره 
.فأرسله، ثمَّ هو منقطع
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172289

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َيِزيَد اْلُمْقِرُئ، ثنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليٍ 
ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللِا َيْعِني اْبَن َمْسُعوٍد  َعْبُد هللِا ْبُن اْلَوِليِد، َعْن ُسْفَياَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

اْنَتَهْيُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي : " َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل، 
َفَمْن ، ِإنَُّه َمْفُتوٌح َلُكْم َوَمْنُصوُروَن َوُمِصيُبوَن »: َمَعُه َأْرَبُعوَن َرُجاًل َفَقاَل، ُقبٍَّة ِمْن َأَدٍم 

َوْلَيْنَه َعِن اْلُمْنَكِر، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ، َوْلَيْأُمْر ِباْلَمْعُروِف ، َأْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم َفْلَيتَِّق هللَا 
اِر ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ َمَثُل الَِّذي »: َوَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل« ُمَتَعمِ 

ى ِفي ِبْئٍر َوُهَو َيْنِزُع ِبَذَنِبِه «ُيِعيُن َقْوَمُه َعَلى َغْيِر اْلَحقِ  َكَمَثِل َبِعيٍر َتَردَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد 

هللِا ْبِن اْلَوِليِد

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات، وفيه من لم 
.أجده

: (4156)تخريج المسند 
إسناده حسن إن صح سماع 
عبد الرَّحمن بن عبد هللا بن 

َمسعوٍد لهذا الحديث من 
أبيه، فقد سمع منه شيئا 

يسيرا

173292

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر  ، ثنا ، َحدَّ ثنا َأُبو َمْسُعوٍد َأْحَمُد ْبُن اْلُفَراِت ح وثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ
، َقاُلوا، َأُبو ُحَصْيٍن اْلَقاِضي  رَّاُج اْلَبْغَداِديُّ : ح وثنا َأِبي، ثنا ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأَباَن السَّ

اِنيُّ  َعْن َحِبيِب ، َعِن اْْلَْعَمِش ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّ
، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب  اِنيُّ َقاَل َرُسوُل : َقاَل، ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َثْعَلَبَة ْبِن َيِزيَد اْلِحمَّ

اِر»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ «َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

َعِزيٌز ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل ََل 

اِنيُّ َأْعَلُم َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ اْلِحمَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

رواه الطبراني : قال الهيثمي
في الصغير، وفيه الربيع بن 
.بدر، وقد أجمعوا على ضعفه

174293

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل َثَنا َيِزيُد ْبُن : َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاََل َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َهاُروَن، َوَحدَّ يُّ : َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 

، َقاُلوا ، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَْنَصاِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ
ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنُه َقاَل َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 

اِر «ِمَن النَّ

َحِديٌث َصِحيٌح َرَواُه َعْن 
ُسَلْيَماَن ِمَن اْْلَِئمَِّة َواْْلَْعاَلِم 

َجَماَعٌة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

[حديث متواتر]

175296

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ثنا َبِقيَُّة ، ثنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم ، َحدَّ
َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم  ْحَمِن َيْرَفُعُه ِإَلى النَِّبيِ  ، ْبُن اْلَوِليِد، َحدَّ َثِني اْلَحَسُن، َمْوَلى َعْبِد الرَّ َحدَّ

اِر»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل « َمْن َكَذَب َعَليَّ َعاِمًدا ُمَتَعمًَّدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ
ََل َوَلِكْن َمْن : " َنْسَمُع ِمْنَك اْلَحِديَث َفُنِزيُد ِفيِه َوُنْنِقُص ِمْنُه َفُهَو َكِذٌب َعَلْيَك َقاَل: ِقيَل

"َأَنا َكذَّاٌب َأَنا َساِحٌر، َأَنا َمْجُنوٌن : َكَذَب َعَليَّ َفَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

176297

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ، ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن ، َحدَّ
َعْن َساِلٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ، َعِن َأِبي َبْكِر ْبِن َساِلٍم ، ِعَياٍض، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َعْمٍرو 

ًدا َبِني هللُا َلُه َبْيًتا ِفي »: ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 
اِر «النَّ

 َمْشُهَوٌر ِمْن َحِديِث ُعَبْيِد هللِا 
َلْم َنْكُتْبُه ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل 

ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُقَتْيَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رجاله : (622)قال الهيثمي 
.موثقون

177300

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب اْلُمِفيُد اْلُجْرَجاِنيُّ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّ
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر ، اْلَبْرَدِعيُّ  ثنا َأُبو َحاِتٍم َأْحَمُد ْبُن اْلَفْضِل اْْلَْيِليُّ ، ح َوَحدَّ

َثِني َأِبي، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم : َقاََل،  َثِني َأُبو ، ثنا َعِطيَُّة ْبُن َبِقيََّة ْبِن اْلَوِليِد، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، ِإْسَحاٍق اْلَهْمَداِنيُّ  : َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل، َعْن ُعَماَرَة اْْلَْنَصاِريِ 

ِإنَّ اْلِفْتَنَة َتِجيُء َفَتْنِسُف اْلِعَباَد َنْسًفا َوَيْنُجو »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«اْلَعاِلُم ِمْنَها ِبِعْلِمِه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
ِإْسَحاَق اْلَهْمَداِنيِ  َوِإْبَراِهيَم 
ْبِن َأْدَهَم َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث َعِطيََّة َعْن َأِبيِه َبِقيََّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2432)

178302

، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ ، َقاَل: َحدَّ قِ يُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َحِبيٍب الرَّ
ْحَمِن ْبُن َمْغَراَء، َقاَل: َعْبِد هللِا َيْعِني اْبَن َحمَّاٍد، َقاَل ثنا َأْزَهُر ْبُن َعْبِد هللِا، : ثنا َعْبُد الرَّ

َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه، َقاَل
ُربََّما َشِهْدَت َوِغْبَنا َوُربََّما ِغْبَت َوَشِهْدَنا َفَهْل : ِلَعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما

ُث ِباْلَحِديِث ِإَذا َنِسَيُه اْسَتْذَكَرُه؟ َفَقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه  ُجِل ُيَحدِ  ِعْنَدَك ِعْلٌم ِبالرَّ
َما ِمَن اْلُقُلوِب َقْلٌب ِإَلَّ َوَلُه َسَحاَبٌة »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َكَسَحاَبِة اْلَقَمِر َبْيَنَما اْلَقَمُر ُمِضيٌء ِإْذ َعَلْتُه َسَحاَبٌة َفَأْظَلَم ِإْذ َتَجلَّْت َعْنُه َفَأَضاَء َوَبْيَنَما 
ُث ِإْذ َعَلْتُه َسَحاَبٌة َفَنِسَي ِإْذ َتَجلَّْت َعْنُه َفَذَكَرُه ُجُل ُيَحدِ  «الرَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِد ْبِن َعْجاَلَن َعْن َساِلٍم،  ُمَحمَّ

ْحَمِن ْبُن  َد ِبِه َعْبُد الرَّ َتَفرَّ
َمْغَراَء َعْن َأْزَهَر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5682)صحيح الجامع 
.حسن
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179303

 ، ، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
، َأنَّ َرُجاًل، َأَتاُه َفَقاَل َثِني َمْرَثٌد َأُبو َكِبيٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍ  ِقي ُعْثَماَن : َحدَّ ِإنَّ ُمَصدِ 

ََل، ِقْف َماَلَك، َوُقْل َما َكاَن »: اْزَداُدوا َعَلْيَنا، َأَنِغيُب َعْنُهْم ِبَقْدِر َما اْزَداُدوا َعَلْيَنا؟ َفَقاَل
ْوا َعَلْيَك ُجِعَل ِفي ِميزَاِنَك َيْوَم  َلُكْم ِمْن َحقٍ  َفُخُذوُه، َوَما َكاَن َباِطاًل َفَذُروُه، َفَما َتَعدَّ

: َأَما َنَهاَك َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َعِن اْلُفْتَيا؟ َفَقاَل: ، َوَعَلى َرْأِسِه َفًتى ِمْن ُقَرْيٍش َفَقاَل«اْلِقَياَمِة
ْمَصاَمَة َهُهَنا، ُثمَّ َظَنْنَت َأنِ ي ُمْنِفٌذ » ؟ َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َوَضْعُتُم الصَّ َأَرِقيٌب َأْنَت َعَليَّ

وا َْلَْنَفْذُتَها «َكِلَمًة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقْبَل َأْن َتْحَتزُّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث صحيح

180304

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ْنَباِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج َوَأْحَمُد ْبُن ِرْشِديَن َقاََل: َحدَّ ثنا : ثنا َأُبو الزِ 
، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل: َرْوُح ْبُن َصاَلٍح، َقاَل ، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِرْبِعيِ  : ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َسَيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ََل َيُكوُن ِفيِه َشْيٌء َأَعزَّ ِمْن : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
".ِمْن َأٍخ ُيْسَتْأَنُس ِبِه، َأْو ِدْرَهمٍ َحاَلٍل، َأْو ُسنٍَّة ُيْعَمُل ِبَها : َثاَلَثٍة

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َد ِبِه َرْوُح ْبُن َصاَلٍح َعْنُه َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3713)

181305

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلٍح ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َخْيَثَمَة ، َحدَّ
: َقاَل، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعْن َأِبيِه ، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد ، اْلُعْذِريُّ 

اْلُمْسَتْمِسُك ِبُسنَِّتي ِعْنَد َفَساِد ُأمَِّتي َلُه َأْجُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
.«َشِهيٍد

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَعِزيِز 
َعْن َعَطاٍء َوَرَواُه اْبُن َأِبي 

َنِجيٍح، َعِن اْبِن َفاِرٍس، َعْن 
َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َلُه َأْجُر »: َوَسلََّم ِمْثَلُه َوَقاَل
«ِماَئِة َشِهيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (327)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف

182311

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل : ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: ثنا ُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل َواِئيِ  َلَغَط َقْوٌم ُقْرَب : ثنا َأُبو ُأَساَمَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْبَدَة السُّ

َيا َرُسوَل هللِا، َلْو َبَعْثَت ِإَلى َهُؤََلِء : النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل َبْعُض َأْصَحاِبِه
َلْو َبَعْثُت ِإَلْيِهْم َفَنَهْيُتُهْم َأْن ََل َيْأُتوا اْلَحُجوَن َْلََتاُه »: َفَقاَل. َبْعَض َمْن َيْنَهاُهْم َعْن َهَذا

.«َبْعُضُهْم َوِإْن َلْم َيُكْن َلُه ِبِه َحاَجٌة

 َرَواُه الثَّْوِريُّ َعْن َأِبي 
ِإْسَحاَق َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رجاله : (824)الهيثمي 
.رجال الصحيح

183312

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر، َثَنا ِبْشُر ْبُن َعبَّاٍد،  َحدَّ
، َعْن َيِزيَد ْبِن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَعاِذ  َثَنا َبْكُر ْبُن ُخَنْيٍس، َعْن َحْمَزَة النَِّصيِبيِ 

َتَعلَُّموا َما ِشْئُتْم »: ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«ِإْن ِشْئُتْم َأْن َتْعَلُموا، َفَلْن َيْنَفَعُكُم هللُا ِباْلِعْلِم َحتَّى َتْعَمُلوا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

اْللباني في اقتضاء العلم 
.إسناده ضعيف: (7)

184313

، َثَنا  ، َثَنا َأُبو ُعَمَر اْلَحْوِضيُّ يُّ ، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا فاروُق ْبُن َعْبِد اْلَكِبيِر اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
اُك ْبُن َيَساٍر، َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَخْيِمَرَة، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَُّه  حَّ الضَّ

ا َسَأَلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف َتَرْكَت النَّاَس »: َقاَل َلَياِلَي َقِدَم ِمَن اْلَيَمِن َلمَّ
َكْيَف »: َتَرْكُتُهْم ََل َهمَّ َلُهْم ِإَلَّ َهمَّ اْلَبَهاِئِم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل« َبْعَدَك؟

ُهْم ِمْثُل َهمِ  َهُؤََلِء؟ «َأْنَت ِإَذا َبِقيَت ِفي َقْوٍم َعِلُموا َما َجَهَل َهُؤََلِء، َوَهمُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4286)ضعيف الجامع 
.ضعيف

185314

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحَسَكا اْلَقاِضي  ، َوَأُبو َسِعيٍد َعْبُد الرَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر النََّساِئيُّ َحدَّ
، : النَّْيَساُبوِريُّ َقاََل ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبَدَة اْلَقاِضي اْلَبْغَداِديُّ

َقاَل : ثنا َقْيٌس، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيَفَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
.«َوْيٌل ِلَمْن ََل َيْعَلُم، َوَوْيٌل ِلَمْن َعِلَم ُثمَّ ََل َيْعَمُل»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (6147)ضعيف الجامع 
.ضعيف

186315

َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  ثنا ، ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َصاِلٍح ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفٍر اْلَقتَّاُت ، َحدَّ
َعِن َأِبيِه، َعِن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى ، َعْن َيْحَيى ْبِن ُعَبْيِد هللِا ، ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض 
ُة ِإنِ ي ََل َأَخاُف َعَلْيُكْم ِفيَما ََل َتْعَلُموَن َوَلِكِن اْنُظُروا َكْيَف »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأيَُّتَها اْْلُمَّ

«َتْعَمُلوَن ِفيَما َتْعَلُموَن

ََل َأْعَلُم َأَحًدا َرَواُه ِبَهَذا اللَّْفِظ 
ِإَلَّ َيْحَيى ْبَن ُعَبْيِد هللِا ْبِن 
َوْهٍب اْلَمَدِنيُّ َوَرَواُه َعِن 

اْلُفَضْيِل اْلَحَسُن ْبُن َقَزَعَة ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2216)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

187317

، َعْن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا اْلَمْسُعوِديُّ َحدَّ
ِإنَّ هللَا َنَظَر ِفي ُقُلوِب اْلِعَباِد َفاْخَتاَر ُمَحمًَّدا »: َعاِصٍم، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَبَعَثُه ِإَلى َخْلِقِه َفَبَعَثُه ِبِرَساَلِتِه َواْنَتَخَبُه ِبِعْلِمِه، ُثمَّ َنَظَر ِفي ُقُلوِب 
ِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه  اِس َبْعَدُه َفاْخَتاَر هللُا َلُه َأْصَحاَبُه، َفَجَعَلُهْم َأْنَصاَر ِديِنِه َوُوَزَراَء َنِبيِ  النَّ
«َوَسلََّم، َفَما َرآُه اْلُمْؤِمُنوَن َحَسًنا َفُهَو َحَسٌن، َوَما َرآُه اْلُمْؤِمُنوَن َقِبيًحا َفُهَو ِعْنَد هللِا َقِبيٌح

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (3365)
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188319

َثِني ُمَحمَُّد  اُر ْبُن َنْصٍر، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َأُبو َياِسٍر َعمَّ َحدَّ
، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا،  َثِني َيِزيُد ْبُن َأِبي ِزَياٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ  ْبُن َنْبَهاَن، َحدَّ

َكْيَف َأْنُتْم ِإَذا اْلَتَبَسْتُكْم ِفْتَنٌة، َفُتتََّخُذ ُسنًَّة، : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
ِغيُر َوَيْهَرُم ِفيَها اْلَكِبيُر، َوِإَذا ُتِرَك ِمْنَها َشْيٌء ِقيَل : ، َقاُلوا"ُتِرَكْت ُسنٌَّة؟ : َيْرُبو ِمْنَها الصَّ

ِإَذا َكُثَر ُقرَّاُؤُكْم، َوَقلَّْت ُعَلَماُؤُكْم، َوَكُثَرْت ُأَمَراُؤُكْم، َوَقلَّْت »: َمَتى َذِلَك َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
َه ِلَغْيِر هللِا ْنَيا ِبَعَمِل اآْلِخَرِة، َوُتُفقِ  َفَأْصَبْحُتْم ِفيَها: َقاَل َعْبُد هللِا« ُأَمَناُؤُكْم، َواْلُتِمَسِت الدُّ

ُد ْبُن َنْبَهاَن   َكَذا َرَواُه ُمَحمَّ
َمْرُفوًعا، َواْلَمْشُهَوُر ِمْن َقْوِل 

َعْبِد هللِا َمْوُقوٌف

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

189322

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُجْرَجاِنيُّ ِبَبْغَداَد َوُيْعَرُف ِباْْلَِبيُدوِنيِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ِإْبَراِهيَم  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن آَدَم، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَعَدِنيُّ اِريُّ ِإْبَراِهيَم الدَّ

، َعْن َأِبي ِعَياٍض، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ »: اْلَهَجِريِ 
«َكَكْنٍز ََل ُيْنَفُق ِفي َسِبيِل هللِا، ِعْلًما ََل ُيْنَتَفُع ِبِه 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2112)صحيح الجامع 
.حسن

190323
َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلُجْرَجاِنيُّ َقاَل ثنا : ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلَحَسِن اْلَعطَّاُر، َقاَل: َحدَّ

، َقاَل َقاَل : ثنا َثاِبٌت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: ثنا ُيوُسُف ْبُن َعِطيََّة، َقاَل: َأُبو اْلَفْضِل اْلَواِسِطيُّ
اٌل َوُقرَّاٌء َفَسَقٌة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َسَيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماِن ُعبَّاٌد ُجهَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديٍث 
َثاِبٍت َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
ُيوُسَف ْبِن َعِطيََّة َوُهَو َقاٍض 

َبْصِريٌّ ِفي َحِديِثِه َنَكاَرٌة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (447)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

191324

اُر، ح َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب ْبَن اْلَمْهَرَجاِن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َنْصٍر التَّمَّ َثَنا . َحدَّ َوَحدَّ
، ثنا ُمَحمَُّد  َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلُعَقْيِليُّ

ْحَمِن الطَُّفاِويُّ َقاَل ثنا اْلَخِليُل ْبُن ُمرََّة، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن : ْبُن َعْبِد الرَّ
ْيُت ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا : " َمْعَداَن، َعْن َماِلِك ْبِن َيَخاِمَر َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل َتَصدَّ

َيا َرُسوَل هللِا، َأِرَنا َشرَّ النَّاِس، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُطوُف َفُقْلُت
ِر، ِشَراُر النَّاِس ِشَراُر اْلُعَلَماِء ِفي »: َعَلْيِه َوَسلََّم َسُلوا َعِن اْلَخْيِر َوََل َتْسَأُلوا َعِن الشَّ

«النَّاِس

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، َتَفرَّ
ِبِه اْلَخِليُل َعْن َثْوٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1418)

192325

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل َثِني َأِبي : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
َقاَل : ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: ثنا َسيَّاُر ْبُن َحاِتٍم، َقاَل: َقاَل

يَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ََل »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يِ  ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ ُيَعاِفي اْْلُمِ 
«ُيَعاِفي اْلُعَلَماَء

َد ِبِه  َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َتَفرَّ
َسيَّاٌر َعْن َجْعَفٍر، َوَلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (3154)

193326
َثِني َأِبي، ثنا َسيَّاُر ْبُن  ِ ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل َبِعيُّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى : َحاِتٍم، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضُّ
يَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ََل ُيَعاِفي اْلُعَلَماَء»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يِ  َ ُيَعاِفي اْْلُمِ  «ِإنَّ َّللاَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثاِبٍت َتَفرَّ
َقاَل . ِبِه َسيَّاٌر َعْن َجْعَفٍر

ِ َهَذا : َقاَل َأِبي: َعْبُد َّللاَّ
َثِني ِبِه  َحِديٌث ُمْنَكٌر، َوَما َحدَّ

ِإَلَّ َمرًَّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (3154)

194327

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد  ثنا َأُبو َهاُروَن ُموَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكِثيٍر الشريني ثنا َعْبُد ، َحدَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلُعَمِريُّ  َعْن َأِبي ُطَواَلَة، َعْن ، اْلَمِلِك ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَحْرِبيُّ

الزََّباِنَيُة َأْسَرُع ِإَلى َفَسَقِة اْلُقْرآِن : " َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َلْيَس َمْن َعِلَم : ُيْبَدُأ ِبَنا َقْبَل َعَبَدِة اْْلَْوَثاِن؟ َفُيَقاُل َلُهْم: ِمْنُهْم ِإَلى َعَبَدِة اْْلَْوَثاِن َفَتُقوُل

"َكَمْن ََل َيْعَلُم 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي ُطَواَلَة 
َد ِبِه َعْنُه اْلُعَمِريُّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (2588)

195328

، َقاَل يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَبطَّاِل، َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعاِقُب، َقاَل ْحَمِن ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن : َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َساِلٌم، َعْن َعْبِد الرَّ

، َقاَل ، َعْن َأِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِليِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ 
ْذ »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسَيُكوُن ِفي آِخِر الزََّماِن ِذْئَباُن اْلُقرَّاِء، َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك الزََّماَن َفْلَيَتَعوَّ

«ِباَّلِل ِمْن َشرِ ِهْم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسَلْيَماَن، َلْم 
ْسَناِد ِإَلَّ َعْن  َنْكُتْبُه ِبَهَذا اْلِْ

ْيِخ، َأَفاَدَناُه َعْنُه َأُبو  َهَذا الشَّ
اَرُقْطِنيُّ اْلَحاِفُظ اْلَحَسِن الدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3721)
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196329

، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ ي َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى : َحدَّ ي ِْلُمِ  َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َجدِ 
، ، الطَّْلِحيِ   ، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَماَرَة اْلَمَدِنيِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم اْْلََسِديُّ َحدَّ

ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللِا  : َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َعْن َرُجٍل َذَكَرُه ، َعْن َعْبِد الرَّ
َفَهاَء، َمْن َتَعلََّم اْلِعْلَم ِلُيَماِرَي ِبِه اْلُعَلَماَء » اُر ، َأْو َيَتَأكَُّل ِبِه النَّاَس ، َأْو ُيَجاِري ِبِه السُّ َفالنَّ

«َأْوَلى ِبِه

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

197330

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلُمَباَرَك، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي ُأَوْيٍس، ثنا َكِثيُر ْبُن  َحدَّ
ِه، َقاَل ِإنِ ي »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

َزلَُّة َعاِلٍم َأْو »: َما ِهَي َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: َقاُلوا« َأَخاُف َعَلى ُأمَِّتي ِمْن َبْعِدي َثاَلَثَة َأْعَماٍل
«ُحْكُم َحاِكٍم َأْو َهَوًى ُمتََّبٌع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه كثير بن عبد : الهيثمي
هللا المزني وهو ضعيف ، 

وبقية رجاله ثقات

198331

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َخاِلُد ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ
، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َيِزيَد اْْلَْرَقُط، َقاَل : ثنا ُحَمْيُد ْبُن اْلَحَكِم اْلُجَرِشيُّ

ُشحٌّ : َأْخَوُف َما َأَخاَف َعَلى ُأمَِّتي َثاَلٌث ُمْهِلَكاٌت: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
"ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّبٌع َوِإْعَجاُب ُكلِ  ِذي َرْأٍي ِبَرْأيِه 

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَنٍس َتَفرَّ
ِبِه َعْن ُحَمْيٌد َوَرَواُه ُمَحمَُّد 
ْبُن َعْرَعَرَة، َعْن ُحَمْيٍد َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1/321) المجروحين 
فيه حميد بن الحكم منكر 

الحديث جدا َل يجوز 
اَلحتجاج بخبره إذا انفرد

199332

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َخاِلُد ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ
، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َيِزيَد اْْلَْرَقُط، َقاَل : ثنا ُحَمْيُد ْبُن اْلَحَكِم اْلُجَرِشيُّ

ُشحٌّ : َأْخَوُف َما َأَخاَف َعَلى ُأمَِّتي َثاَلٌث ُمْهِلَكاٌت: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
"ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّبٌع َوِإْعَجاُب ُكلِ  ِذي َرْأٍي ِبَرْأيِه 

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَنٍس َتَفرَّ
ِبِه َعْن ُحَمْيٌد َوَرَواُه ُمَحمَُّد 
ْبُن َعْرَعَرَة، َعْن ُحَمْيٍد َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1/321) المجروحين 
فيه حميد بن الحكم منكر 

الحديث جدا َل يجوز 
اَلحتجاج بخبره إذا انفرد

200333

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ
، َعْن ُشَرْيٍح، : ثنا َبِقيَُّة، َقاَل: ُمَصفًّى، َقاَل ْعِبيِ  ثنا ُشْعَبُة، َأْو َغْيُرُه َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

ُقوا ِديَنُهْم }َيا َعاِئَشُة، : " َعْن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ الَِّذيَن َفرَّ
اَلَلِة [ 159: اْلنعام] {َوَكاُنوا ِشَيًعا ِإنَُّهْم َأْصَحاُب اْلِبَدِع، َوَأْصَحاُب اْْلَْهَواِء، َوَأْصَحاُب الضَّ

ِة، َيا َعاِئَشُة، ِإنَّ ِلُكلِ  َصاِحِب َذْنٍب َتْوَبًة، ِإَلَّ َأْصَحاُب اْْلَْهَواِء َواْلِبَدِع، َأَنا  ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ
".ِمْنُهُم َبِريٌء َوُهْم ِمنِ ي َبَرآُء 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َبِقيَُّة ُشْعَبَة، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

.إسناده جيد: قال الهيثمي

201334
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد، َثَنا َبِقيَُّة، َعْن  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِعيَسى ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن َراِشٍد، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل
َماِء ِإَلٌه ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن هللِا َأْعَظُم ِمْن َهًوى ُمتَِّبٍع»: َوَسلََّم «َما َتْحَت َأِديِم السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (6538)

202335

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا  اِد ْبِن ُسْفَياَن ح َوَحدَّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
اٍر، ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن، : َقاََل، َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّ

َأْهُل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْْلْوزَاِعيِ  َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل
«اْلِبَدِع َشرُّ اْلَخْلِق َواْلَخِليَقِة

َد ِبِه اْلُمَعاَفى َعِن  َتَفرَّ
، ِبَهَذا اللَّْفِظ َوَرَواُه  اْْلْوزَاِعيِ 

ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعِن 
اْْلْوزَاِعيِ  َنْحَوُه

محقق  [إسناده ضعيف]
:  (أم القرى)تقريب البغية 

اْلسناد اْلول رجاله ثقات 
إَل أبا بكر الطلحي لم أجد 
له ترجمة، واْلسناد الثاني 

.ضعيف

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3351)

203336
من قال في ديِننا برأيِه : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عبد هللا بن عمر قال

"فاقُتلوُه
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
َل يصح ، تفرد : (3/298)

به إسحاق وهو المتهم به ، 
وكان يضع الحديث

204337

ْلِت، ثنا َعْبُد  اِس ْبِن َأيُّوَب، ثنا َزَكِريَّا ْبُن الصَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب،  اِر اْلَمَدِنيُّ اَلِم ْبُن َصاِلٍح، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، ثنا َعْبُد اْلَغفَّ السَّ

ِ ِعْنَد ُكلِ  ِبْدَعٍة َتِكيُد »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل ِإنَّ َّللَّ
ْساَلَم َوَأْهَلُه َمْن َيُذبُّ َعْنُه َوَيَتَكلَُّم ِبَعاَلَماِتِه، فاْغَتِنُموا ِتْلَك اْلَمَجاِلَس ِبالذَّبِ  َعِن  اْلِْ

ِ َوِكياًل ِ َوَكَفى ِباَّللَّ ُلوا َعَلى َّللاَّ َعَفاِء َوَتَوكَّ «الضُّ

اِر َعْن  َد ِبِه َعْبُد اْلَغفَّ َتَفرَّ
َسِعيٍد، َوَعْنُه َعبَّاٌد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (869)السلسلة الضعيفة 
.موضوع
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205338

ْحَمِن ْبُن  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْْلَبَّاِر، ثنا َأُبو ِزَياٍد َعْبُد الرَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسْلٍم اْلُختَِّليُّ َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َناِفٍع  قِ يُّ ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َخاِلٍد، ح َوَحدَّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد هللِا الرَّ

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َأْحَمُد ،  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَوِليِد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َخاِلٍد، ح َوَحدَّ
َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد، َعْن : ثنا َمْرَجا ْبُن َوَداٍع، ثنا اْلُحَسْيُن، َقاُلوا، ْبُن َرَباٍح 

َمْن َأْعَرَض َعْن َصاِحِب »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل
ِبْدَعٍة ِبَوْجِهِه ُبْغًضا َلُه ِفي هللِا َمََلَ هللُا َقْلَبُه َأْمًنا َوِإيَماًنا َوَمْن َنَهى َعْن َصاِحِب ِبْدَعٍة 

َنُه هللُا َيْوَم اْلِقَياَمِة اْلَفَزَع اْْلَْكَبَر َوَمْن َسلََّم َعَلى َصاِحِب ِبْدَعٍة َوَلِقَيُه ِباْلُبْشَرى َواْسَتْقَبَلُه  َأمَّ
«ِباْلُبْشَرى َفَقِد اْسَتَخفَّ ِبَما َأْنَزَل هللُا َعَلى ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده اْلول : (القرى

ضعيف وإسناده الثاني 
.ضعيف جدا

موضوعات ابن الجوزي 
.باطل موضوع: (1/443)

206339

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم  ثنا ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيَبَة ، َحدَّ
اِر ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِديَناٍر  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر الزَّاِهُد، َوَكاَن َيْصَحُب ِإْبَراِهيُم ، َعْبُد اْلَغفَّ

َعِن النَِّبيِ  ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد ، ْبُن َأْدَهَم َوُسَلْيَماُن اْلَخوَّاُص 
.«َوَمْن َأَهاَن َصاِحَب ِبْدَعٍة َرَفَعُه هللُا ِفي اْلَجنَِّة َدَرَجًة»: َوزَاَد. َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَلُه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد 
اْلَعِزيِز َوَلْم ُيَتاَبْع َعَلْيِه ِمْن 

َحِديِث َناِفٍع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
.باطل موضوع: (1/443)

207340

، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن  َن اْلَورَّاُق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَواِسِطيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعالَّ َحدَّ
َبْكٍر، ثنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

َمْن َوقََّر َصاِحَب ِبْدَعٍة َفَقَد َأَعاَن َعَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُبْسٍر َقاَل
ْساَلِم «َهْدِم اْلِْ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، َتَفرَّ
ِبِه ِعيَسى َعْن َثْوٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
.باطل موضوع: (1/444)

208341
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن  ، َثَنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن اْلِحْمِصيُّ ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن ، َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َقاَل، َعْن ُمَعاٍذ ، َعْن َخاِلٍد ، َثَنا َثْوٌر ، َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد 
ْساَلِم»: َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َمَشى ِإَلى َصاِحِب ِبْدَعٍة ِلُيَوقِ َرُه َفَقْد َأَعاَن َعَلى َهْدِم اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (897)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 

.بقية بن الوليد، وهو ضعيف

209342

، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر اآْلُجرِ يُّ ثنا اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل، : ثنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَباِب اْلُمْقِري، َقاَل: َحدَّ
َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلُمْقِرُئ َقاَل. ح ، : َوَحدَّ ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ
، َقاََل: ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َقاََل: َقاَل ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْْلَْجَلِح، : ثنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ

، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل، َعْن َخبَّاِب ْبِن اْْلََرتِ 
ا َهَلُكوا َقَصوا»: َوَسلََّم .«ِإنَّ َبِني ِإْسَراِئيَل َلمَّ

غريب من حديث اْلجلح 
والثوري تفرد به أبو أحمد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رجاله موثقون : الهيثمي
واختلف في اْلجلح الكندي 

.  واْلكثر على توثيقه

210343

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، : َحدَّ ثنا َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء اْلِحْمِصيُّ
َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َساِلٍم، َعْن : ثنا َأِبي َقاَل: َقاَل اِك، َحدَّ حَّ ثنا َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن الضَّ

، َقاَل َثُهْم: ُمَحمَِّد ْبِن اْلَوِليِد الزَُّبْيِريِ  َأنَّ َرُجَلْيِن : ثنا ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر، َأنَّ ُجَبْيَر ْبَن ُنَفْيٍر، َحدَّ
َتَحابَّا ِفي هللِا ِبِحْمَص ِفي ِخاَلَفِة ُعَمَر، َوَكاَنا َقِد اْكَتَتَبا ِمَن اْليُهوِد ِمْلَء ِصْفَنْيِن، 

َفَأَخَذاُهَما َمَعُهَما َيْسَتْفِتَياِن ِفيِهَما َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َوَكاَن َأْرَسَل ِإَلْيِهَما ُعَمُر ِفيَمْن َأْرَسَل 
َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ِإنَّا ِبَأْرِض َأْهِل اْلِكَتاَبْيِن، َوِإنَّا َنْسَمُع ِمْنُهْم : ِإَلْيِه ِمْن َأْهِل ِحْمٍص َفَقاََل

: َلَعلَُّكَما اْكَتَتْبُتَما ِمْنُه َشْيًئا؟ َفَقاََل: َكاَلًما َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُدَنا، َأَفَنْأُخُذ ِمْنُهْم َأْم َنْتُرُك؟ َقاَل
ُثُكَما: ََل، َقاَل ِإنِ ي اْنَطَلْقُت ِفي َحَياِة النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َأَتْيُت َخْيَبَر، : َسُأِحدِ 

ا َتُقوُل؟ َقاَل: َفَوَجْدُت َيُهوِديًّا َيُقوُل َقْوًَل َأْعَجَبِني، َفُقْلُت : َنَعْم، َقاَل: َهْل َأْنَت ُمْكِتِبي ِممَّ
ا  َفَأَتْيُتُه ِبَأِديِم َثِنيٍَّة َأْو َجَذَعٍة، َفَأَخَذ ُيْمِلي َعِليَّ َحتَّى َكَتْبُت ِفي اْْلَْكُرِع َرْغَبًة ِفي َقْوِلِه، َفَلمَّ

َلَعلََّك »: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنِ ي َلِقيُت َيُهوِديًّا َيُقوُل َقْوًَل َلْم َأْسَمْع ِمْثَلُه َبْعَدَك، َقاَل: َرَجْعُت ُقْلُت
َفاْنَطَلْقُت َأْرَغُب َعِن اْلَمْشِي َرَجاَء َأْن َأُكوَن « اْئِتِني ِبِه»: َنَعْم، َقاَل: ُقْلُت« َكَتْبَت ِمْنُه؟

ا َأَتْيُتُه َقاَل « اْجِلْس َفاْقَرْأ َعِليَّ»: ِجْئُت َنِبيَّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَبْعِض َما ُيِحبُُّه، َفَلمَّ
ُن َفِصْرُت ِمَن  َفَقَرْأُت َساَعًة، ُثمَّ َنَظْرُت ِإَلى َوْجِهِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفِإَذا ُهَو َيَتَلوَّ
ا َرَأى الَِّذي ِبي َدَفْعُتُه ِإَلْيِه، ُثمَّ َجَعَل َيَتَتبَُّعُه َرْسًما َرْسًما  اْلَفَرِق ََل ُأِجيُز َحْرًفا ِمْنُه، َفَلمَّ

ُكوا»: َفَيْمُحوُه َبِريِقِه، َوُهَو َيُقوُل ُكوا َوَتَهوَّ َحتَّى َمَحا آِخَرُه « ََل َتتَِّبُعوا َهُؤََلِء َفِإنَُّهْم َقْد َهوَّ
ِة، : َحْرًفا َحْرًفا، َقاَل ُعَمُر َفَلْو َأْعَلُم َأنَُّكَما اْكَتَتْبُتَما ِمْنُهْم َشْيًئا َجَعْلُتُكَما َنَكاًَل ِلَهِذِه اْْلُمَّ

ََل َوهللِا ََل َنْكُتُب ِمْنُهْم َشْيًئا َأَبًدا، َفَخَرَجا ِبَصْفَنْيِهَما َفَحَفَرا َلُهَما ِمَن اْْلَْرِض َفَلْم َيْأُلوا : َقاََل
َقا َوَدَفَنا، َفَكاَن آِخَر اْلَعْهِد ِمْنُهَما َأْن ُيَعمِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَوِليِد، َقاَل: َحدَّ ِريِ  ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّ
، : ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َقاَل ْحَمِن اْلُجَرِشيِ  ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي َعْبَلَة، َعِن اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد الرَّ

، َقاَل ، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اْْلَْشَجِعيِ  َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن ُجَبْيٍر اْلَحْضَرِميِ 
َماِء َوَقاَل َفَقاَل َلُه ِزَياُد ْبُن َلِبيٍد « َهَذا َأَواٌن ُيْرَفُع اْلِعْلُم»: َعَلْيِه َوَسلََّم َفَنَظَر ِفي ُأُفِق السَّ

َوَكْيَف ُيْرَفُع اْلِعْلُم َوِفيَنا ِكَتاُب هللِا ُنَعلِ ُمُه َأْبَناَءَنا َوِنَساَءَنا، َويَعلِ ُمُه َأْبَناُؤَنا : اْْلَْنَصاِريُّ
َما َظَنْنُتَك َيا اْبَن َلِبيٍد ِإَلَّ ِمْن »: َأْبَناَءُهْم َوِنَساَءُهْم؟ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ْنِجيُل ِفي َيِد َأْهِل اْلِكَتاِب َفَما َأْغَنى َعْنُهْم؟ ، َقاَل اْبُن «ُفَقَهاِء اْلَمِديَنِة، َأَوَلْيَس التَّْوَراُة َواْلِْ
ْثُتُه ِبَهَذا اْلَحِديِث، َفَقاَل: َقاَل ُجَبْيُر ْبُن ُنَفْيٍر: ُحَمْيٍد اَد ْبَن َأْوٍس َفَحدَّ َثَك : َفَلِقيُت َشدَّ َوَما َحدَّ

ِبَمْوِت اْلُعَلَماِء، َوِبِدوُّ َذِلَك َأْن ُيْرَفَع اْلُخُشوُع َفاَل َتَرى : ََل، َقاَل: ُقْلُت: ِبَما َيْرَفُع اْلِعْلَم؟ َقاَل
"َخاِشًعا 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (302)
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، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي  ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَوِليِد اْلَكَراِبيِسيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعِن اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْميٍر، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي َعْبَلَة اْلُعَقْيِليُّ ِريِ  السَّ

، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اْْلَْشَجِعيِ  َقاَل ْحَمِن اْلُجَرِشيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا : الرَّ
َيا : َفَقاَل َلُه ِزَياُد ْبُن َلِبيٍد اْْلَْنَصاِريُّ« َهَذا َأَواُن اْلِعْلِم َأْن ُيْرَفَع»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َرُسوَل هللِا، َوَكْيَف ُيْرَفُع اْلِعْلُم َوِفيَنا ِكَتاُب هللِا َنَتَعلَُّمُه َوُنَعلِ ُمُه َأْبَناَءَنا، َويَعلِ ُمُه َأْبَناُؤَنا 
َما َظَنْنُتَك َيا اْبَن َلِبيٍد ِإَلَّ ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْبَناَءُهْم؟ َقاَل

ْنِجيُل ِفي َأْيِدي َأْهِل اْلِكَتاِب، َفَما َأْغَنى َعْنُهْم؟ « ُفَقَهاِء َأْهِل اْلَمِديَنِة، َأَوَلْيَس التَّْوَراُة َواْلِْ
ْثُتُه ِبَهَذا اْلَحِديِث َقاَل: َقاَل ُجَبْيُر ْبُن ُنَفْيٍر اَد ْبَن َأْوٍس َفَحدَّ َثَك ِبَما، : َفَلِقيُت َشدَّ َوَما َحدَّ

"ِبَمْوِت اْلُعَلَماِء، َوُبُدوِ  َذِلَك َأْن ُيْرَفَع اْلُخُشوُع َفاَل َتَرى َخاِشًعا : ََل، َقاَل: ُيْرَفُع اْلِعْلُم؟ ُقْلُت

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (302)
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، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَمْيَماِنيُّ َحدَّ
ْبُن ُبَكْيٍر، ثنا َأُبو اْْلَْحَوِص، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي َماِلٍك، َعْن 

ْرَداِء َقاَل َذَهاُب اْلِعْلِم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن َأِبي الدَّ
«َذَهاُب َحَمَلِتِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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ُف، َقاََل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي الطَّاِهِر، َوَيْحَيى ْبُن َأيُّوَب اْلَعالَّ ثنا : َحدَّ
، َعْن َعْمٍرو، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللُا  َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، ثنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر اْلُجَمِحيُّ

. «َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذَهُب ِلَحاَجِتِه ِإَلى اْلُمَغمَِّس»: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
.َنْحَو ِميَلْيِن ِمْن َمكََّة: َقاَل َناِفٌع

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
َد ِبِه َناِفٌع، َوُهَو ِمْن ِثَقاِت  َتَفرَّ

َأْهِل َمكََّة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات، وفيه عمرو بن 
.أبي طاهر لم أجده

السلسلة الصحيحة 
.صحيح: (1072)
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اِت، َوَأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َجْعَفٍر، َقاََل يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الزَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ
، َقاَل اِميُّ ْحَمِن، َقاَل: ُيوُنَس الشَّ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن : ثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد الرَّ ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل »: ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت
«اْلَخاَلَء َغطَّى َرْأَسُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4192)
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اِن، َقاََل يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َجْعَفٍر، َوَأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ
، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ْحَمِن اْلَمْخُزوِميُّ ُيوُنَس، ثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد الرَّ

، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَخاَلَء َغطَّى َرْأَسُه »َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، 
«َوِإَذا َأَتى َأْهَلُه َغطَّى َرْأَسُه

، َخاِلٌد  َد ِبِه َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ

اَن اْلَمْخُزوِميُّ َوَعِليُّ ْبُن َحيَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى
السلسلة الضعيفة 

.ضعيف: (4192)
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ِر،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ، ح َوَحدَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الطُّوِسيُّ َحدَّ
، ثنا : ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاََل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َراِشٍد، ثنا َعِليُّ ْبُن َحيَّاَن اْلَجَزِريُّ

، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى »: ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
َأ َغطَّى َرْأَسُه، هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَتى َأْهَلُه َغطَّى َرْأَسُه  «َوِإَذا َدَخَل اْلُمَتَوضَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

إسناده اْلول ضعيف، لحال 
الحسن بن علي، وإسناده 

الثاني رجاله ثقات، وفيه من 
.لم أجده

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4192)

كتاب الطهارة 
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ُل، َقاَل َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن اْلُمَعدِ  ، َقاَل: َحدَّ يُّ ثنا اْلَحَكُم ْبُن : ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
اِئِب، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َمْرَواَن، َقاَل َنَهى »: ثنا ُفَراُت ْبُن السَّ

ُجُل  ُجُل َتْحَت َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة، َوَأْن َيَتَخلَّى الرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيَتَخلَّى الرَّ
ِة َنَهٍر َجاٍر «َعَلى َضفَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (4707)

219356

َثَنا َأُبو َيْعَلى اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد الزَُّبْيِريُّ  ، ثنا ، َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  الطُّوِسيُّ
ْحَمِن ُمْسَتْمِلي ُعَمَر ، َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن َأْحَيَد اْلَبْلِخيُّ  ثنا َأُبو َصاِلٍح ُمْسِلُم ْبُن َعْبِد الرَّ

َثِني َأُبو َعِليٍ  َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم الزَّاِهُد  َعْن َأِبي ، ثنا َعبَّاُد ْبُن َكِثيٍر ، ْبِن َهاُروَن َحدَّ
ََل َيُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء »: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر 

ُأ ِمْنُه اِئِم ُثمَّ َيَتَوضَّ «الدَّ

تفرد به شقيق البلخي
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

220360

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، َقاَل اٍر، : ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
اِئِب، َعْن َعْبِد : َوُدَحْيٍم، َقاََل ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َرْوِح ْبِن ُجَناٍح، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل َرَأْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َباَل ُثمَّ َمَسَح : " الرَّ
"َهَكَذا َعلََّمَنا : َذَكَرُه ِبالتَُّراِب ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلْيَنا َوَقاَل

غريب تفرد به الوليد عن روح
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
فيه : (1/217)الهيثمي 

.  روح بن جناح وهو ضعيف

221362
 ، َراَوْرِديُّ َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا ُموَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّ َحدَّ

ِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: َعْن َداُوَد ْبِن َصاِلٍح، َعْن ُأمِ 
ُأ ِبَفْضِلَها  َناَء َفَتْشَرُب ُثمَّ َيَتَوضَّ «َيْعِني اْلِهرََّة- َوَسلََّم ُيْصِغي َلَها اْلِْ

لم يرو هذا الحديث عن داود 
بن صالح إَل الدراوردي

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

222363

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َواِسٍع َأنَّ َرُجاًل، َسَأَل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َحدَّ
ُأ ِمْن َجرٍ  َأْبَيَض ُمَخمٌَّر َعَلْيِه : " َقاَل َأَحبُّ ِإَلْيَك َأِم اْلوُضوُء ِمْن ُوُضوِء َجَماَعِة ، َأَتَوضَّ

يِن ِإَلى هللِا »: اْلُمْسِلِميَن؟ َقاَل َبِل اْلوُضوُء ِمْن ُوُضوِء َجَماَعِة اْلُمْسِلِميَن ِإنَّ َأَحبَّ الدِ 
ْمَحاُء «اْلَحِنيِفيَُّة السَّ

مرسل
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

223364

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن حبيش  ، ثنا ُمْحِرُز ْبُن َعْوٍن ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ ، َحدَّ
: َقاَل، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، ثنا َحبَّاُن ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد 

ََل َبْل »: َيا َرُسوَل هللِا اْلوُضوُء ِمْن َجرٍ  َجِديٍد ُمَخمٍَّر َأَحبُّ ِإَلْيَك َأْم ِمَن اْلَمَطاِهِر َقاَل: ِقيُل
ْمَحُة، ِمَن اْلَمَطاِهِر  َوَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: َقاَل« ِإنَّ ِديَن هللِا اْلَحِنيِفيَُّة السَّ

«َوَسلََّم َيْبَعُث ِإَلى اْلَمَطاِهِر َفُيْؤَتى ِباْلَماِء َفَيْشَرُبُه َيْرُجو َبَرَكَة َيَدى اْلُمْسِلِميَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله موثقون : الهيثمي
وعبد العزيز بن أبي رواد 

.  ثقة ينسب إلى اْلرجاء

224365

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َسْهُل ْبُن َعْبِد هللِا َقاَل ُز، َقاَل: َحدَّ َثَنا : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلُمَجوِ 
َثَنا َفْرَقٌد، َعْن َيِزيَد َأِبي اْلُمَهزِ ِم، َعْن : َثَنا َصَدَقُة ْبُن ُموَسى، َقاَل: ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم َقاَل

َواُك »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل السِ 
«ُسنٌَّة َفاْسَتاُكوا َأيَّ النََّهاِر ِشْئُتْم

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َفْرَقٍد َتَفرَّ
ِبِه، َوِبالَِّذي َقْبَلُه، َعْن َفْرَقٍد 
َصَدَقُة ْبُن ُموَسى َوُيْعَرُف 
، َبَصِريٌّ َمْشُهوٌر ِقيِقيِ  ِبالدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3359)ضعيف الجامع 
.ضعيف

225372

، ثنا َرَجاٌء اْلَبزَّاُر، َوَأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُعَبْيٌد اْلِعْجِليُّ َحدَّ
، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد  وِريُّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخَلٍف الدُّ اْلَفْضِل، ح َوَحدَّ

، َعْن : هللِا، َقاُلوا وَّاِر اْلَعَدِويِ  ثنا َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي السَّ
ََل َيْقَبُل هللُا َصاَلًة ِبَغْيِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل

«َوََل َصَدَقًة ِمْن ُغُلوٍل، َطُهوٍر 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات وفيه من لم 
.أجده

رواه : (1154)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، ورجاله 

.رجال الصحيح

226374
َثَنا َأُبو َنْصٍر، ثنا َزْنُجَوْيِه، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َيْعَلى ْبُن ُعَبْيٍد، ثنا َيْحَيى ْبُن ُعَبْيِد  َحدَّ

ََل ُتْقَبُل »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َّللاَِّ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
«َصاَلٌة ِبَغْيِر ُطُهوٍر، َوََل َصَدَقٌة ِمْن ُغُلوٍل

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف جدا : (القرى

.والحديث صحيح بشواهده

الذهبي في ميزان اَلعتدال 
.منكر: (3/335)

227377

َكِن َقاَل ٍن، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السَّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعالَّ َثِني َأُبو َعْمٍرو الزَُّبْيُر : َحدَّ َحدَّ
، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َعْبَلَة َقاَل: ْبُن ُمَحمٍَّد الرََّهاِويُّ َقاَل ُقْلُت : ثنا َقَتاَدُة ْبُن َفْضٍل اْلَحَرِشيُّ

ُأ؟ َقاَل: ِْلََنِس ْبِن َماِلٍك ُأ، َوََل َتْسَأُلِني َكْيَف َكاَن َرُسوُل : َكْيَف َأَتَوضَّ َأَتْسَأُلِني َكْيَف َأَتَوضَّ
ُأ؟ َقاَل ُأ َثاَلًثا، َوَقاَل: " َنَعْم، َقاَل: ُقْلُت: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّ : َرَأْيُتُه َيَتَوضَّ

«ِبَذِلَك َأَمَرِني َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ»

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رجاله : (1/236)الهيثمي 
.ثقات



32

228378

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلِمْنَهاِل، : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
ثنا َسِعيٌد، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُمْسِلِم ْبِن : ثنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َقاَل: َوَعيَّاُش ْبُن اْلَوِليِد، َقاََل
ْيِه َوَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق : َيَساٍر، َعْن ُحْمَراَن، َقاَل َسِمْعُت ُعْثَماَن، َوَدَعا ِبَماٍء َفَغَسَل َكفَّ

َأََل : َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا َوِذَراَعْيِه َثاَلًثا َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َوَظْهِر َقَدَمْيِه ُثمَّ َضِحَك َفَقاَل
َأْضَحَكِني َأنَّ َرُسوَل هللِا : َما َأْضَحَكَك َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن؟ َقاَل: َتْسَأُلوِني َما َأْضَحَكِني َفُقْلَنا

ْأُت ُثمَّ َضِحَك َفَقاَل  ا َتَوضَّ َأ َنْحًوا ِممَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا ِبَماٍء ِفي َهَذا اْلَمَكاِن َفَتَوضَّ
َما َأْضَحَكَك َيا : َفُقْلَنا« َأََل َتْسَأُلوِني َما َأْضَحَكِني»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َأْضَحَكِني َأنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َغَسَل َوْجَهُه َحطَّ هللُا َتَعاَلى َعْنُه ُكلَّ َخِطيَئٍة »: َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
َر َقَدَمْيِه َكَذِلَك «َأَصاَبَها ِبَوْجِهِه، َفِإَذا َغَسَل ِذَراَعْيِه َكَذِلَك، َوِإَذا َمَسَح ِبَرْأِسِه َكَذِلَك، َوِإَذا َطهَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث صحيح

: (184)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

229379

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َوُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن : َحدَّ وِريُّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن َجِريٍر الصُّ
ُل، َقاَل: َبكَّاٍر، َقاََل اُس ْبُن اْلَوِليِد اْلَخالَّ ثنا َسِعيُد ْبُن : ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: ثنا اْلَعبَّ

َبِشيٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر، َعْن ُحْمَراَن، َعْن ُعْثَماَن، َفَذَكَر 
ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث صحيح

: (184)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

230386
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد  ثنا َساِلُم ْبُن َمْيُموٍن، ، ثنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍ  ، ثنا َخاِلي َعْبُد هللِا ، َحدَّ

ِبيُع ْبُن َبْدٍر  َقاَل َرُسوُل هللِا : َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ، ثنا الرَّ
.«َتَمْضَمُضوا َواْسَتْنِشُقوا، َواْْلُُذَناِن ِمَن الرَّْأِس»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج 
ِفي اْلَمْضَمَضِة َواَِلْسِتْنَشاِق، 
ِبيُع ََل َأْعَلُم َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الربيع : (1/251)الدارقطني 
بن بدر متروك الحديث

231387

، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل،  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، ثنا اْلُحْلَواِنيُّ ِفي َسَنِة - َحدَّ
ِم  ، َعْن - َثَماٍن َوِعْشِريَن ِفي اْلُمَحرَّ ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَليََّة، ثنا َسِعيٌد اْلُجَرْيِريُّ

، َعْن َيِزيَد ْبِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  ْعِديِ  َقاَل َوَكاَن َأِميًرا ِبُعَماَن َوَكاَن - َأِبي َعاِئٍذ َسْيٍف السَّ
ُ َتَعاَلى: َقاَل- ِمْن َخْيِر اْْلَُمَراِء  اْجَتِمُعوا َفْلُنِرُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ : َقاَل َأِبي َرِحَمُه َّللاَّ

اُكْم،  ُأ َوَكْيَف َكاَن ُيَصلِ ي َفِإنِ ي ََل َأْدِري َما َقْدُر ُصْحَبِتي ِإيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّ
َفَجَمَع َبِنيِه َوَأْهَلُه َفَدَعا ِبَوُضوٍء َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َوَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا َوَغَسَل َهِذِه اْلَيَد 

ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه َوُأُذَنْيِه - َيْعِني اْلُيْسَرى - َثاَلًثا َوَغَسَل َيَدُه َهِذِه َثاَلًثا - َيْعِني اْليْمَنى - 
ْجَل َثاَلًثا  ْجَل َثاَلًثا - َيْعِني اْليْمَنى - َظاِهَرُهَما َوَباِطَنُهَما، َوَغَسَل َهِذِه الرِ  - َوَغَسَل َهِذِه الرِ 

َهَكَذا َما آَلْوُت َأْن ُأِرَيُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ، َقاَل-َيْعِني اْلُيْسَرى 
اَلِة َفُأِقيَمْت  ُأ، ُثمَّ َدَخَل َبْيَتُه َفَصلَّى َصاَلًة َما َنْدِري َما ِهَي، ُثمَّ َخَرَج َفَأَمَر ِبالصَّ َوَسلََّم َيَتَوضَّ
َفَصلَّى ِبَنا الظُّْهَر َفَأْحِسُب َأنِ ي َسِمْعُت ِمْنُه آَياٍت ِمْن يس، ُثمَّ َصلَّى اْلَعْصَر، ُثمَّ َصلَّى ِبَنا 

َهَكَذا َما آَلْوُت َأْن ُأِرَيُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ : اْلَمْغِرَب، ُثمَّ َصلَّى ِبَنا اْلِعَشاَء، ُثمَّ َقاَل
ُأ َوَكْيَف َكاَن ُيَصلِ ي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل : (القرى

محمد بن إسحاق بن أيوب 
.فلم يذكر بجرح وَل تعديل

[إسناده ضعيف]

232388

، َثَنا زَاِئَدُة ْبُن َأِبي  ِميُّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا اْلُمَقدَّ َحدَّ
َقاِد، َقاَل ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:الرُّ َمْيِريُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ، َثَنا ِزَياٌد النُّ

اَراٍت، َوَثاَلُث َدَرَجاٍت، َوَثاَلُث ُمْنِجَياٍت، َوَثاَلُث ُمْهِلَكاٍت»: َوَسلََّم اَراُت . َثاَلُث َكفَّ ا اْلَكفَّ َفَأمَّ
َلَواِت َوَنْقُل اْْلَْقَداِم ِإَلى اْلُجُمَعاِت،  َلَواِت َبْعَد الصَّ َبَراِت َواْنِتَظاُر الصَّ َفِإْسَباُغ اْلوُضوِء ِفي السَّ

ا  اُس ِنَياٌم، َوَأمَّ اَلُة ِفي اللَّْيِل َوالنَّ اَلِم َوالصَّ َرَجاُت َفِإْطَعاُم الطََّعاِم َوِإْفَشاُء السَّ ا الدَّ َوَأمَّ
رِ   َضا َواْلَقْصُد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر َوَخْشَيُة هللِا ِفي السِ  اْلُمْنِجَياُت َفاْلَعْدُل ِفي اْلَغَضِب َوالرِ 

ا اْلُمْهِلَكاُت َفُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّبٌع َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه «َواْلَعاَلِنَيِة، َوَأمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه زائدة : (1/96)الهيثمي 
بن أبي الرقاد وزياد النميري 

وكالهما مختلف في 
.اَلحتجاج به
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َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا ُموَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزَة، َعِن اْلَوِضيِن ْبِن  َحدَّ
ْحَمِن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل َخَرْجُت ِفي اْثَنْي َعَشَر : َعَطاٍء، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ
َمْن َيْرَعى ِإِبَلَنا َوَنْنَطِلُق : َراِكًبا َحتَّى َحَلْلَنا ِبَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َأْصَحاِبي

َلَعلِ ي : َأَنا، ُثمَّ ِإنِ ي ُقْلُت ِفي َنْفِسي: َفَنْقَتِبُس ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفُقْلُت
َمْغُبوٌن َيْسَمُع َأْصَحاِبي َما َلْم َأْسَمْع ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحَضْرُت َيْوًما 

َأ ُوُضوًء َكاِماًل ُثمَّ »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَسِمْعُت َرُجاًل َيُقوُل َمْن َتَوضَّ
ُه ْبُت ِمْن َذِلَك َفَقاَل ُعَمُر ْبُن « َقاَم ِإَلى َصاَلِتِه َخَرَج ِمْن َخِطيَئِتِه َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ َفَتَعجَّ

ُ : َفَكْيَف َلْو َسِمْعَت اْلَكاَلَم اآْلَخَر ُكْنَت َأَشدَّ َعَجًبا؟ ُقْلُت: اْلَخطَّاِب اْرِوِه َعَليَّ َجَعَلِني َّللاَّ
َمْن َماَت ََل »: ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب. ِفَداَك

َها َشاَء َوَلَها َثَماِنَيُة َأْبَواٍب ِ َشْيًئا ُفِتَحْت َلُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة َيْدُخُل ِمْن َأيِ  َفَخَرَج « ُيْشِرُك ِباَّللَّ
َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَلْسُت ُمْسَتْقِبَلُه َفَصَرَف َوْجَهُه َعنِ ي َفُقْمُت 

ا َكاَنِت الرَّاِبَعُة ُقْلُت ي َلْم : َفاْسَتْقَبْلُتُه َفَفَعَل َذِلَك َثاَلَث َمرَّاٍت َفَلمَّ ِ ِبَأِبي َوُأمِ  َيا َرُسوَل َّللاَّ
َتْيِن َأْو َثاَلًثا - َواِحٌد َأَحبُّ ِإَلْيَك َأِم اْثَنا َعَشَر؟ »: َتْصِرُف َوْجَهَك َعنِ ي، َفَأْقَبَل َعَليَّ َفَقاَل َمرَّ

ا َرَأْيُت َذِلَك َرَجْعُت ِإَلى َأْصَحاِبي« - َفَلمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

234394

، نا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِإْسَحاَق  وِفيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن الصُّ َحدَّ
، نا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي َمْريَم، َعْن َعِطيََّة ْبِن َقْيٍس، َقاَل : اْْلَْنَطاِكيُّ

اْلَعْيُن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن، َيُقوُل
ِه، َفِإَذا َناَمِت اْلَعْيُن اْسَتْطَلَق اْلِوَكاُء «ِوَكاُء السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

ابن حجر العسقالني في 
في : (80)بلوغ المرام 

.إسناده ضعف

235395

، ثنا َبِقيَُّة، َعْن َأِبي  وِريُّ َمْيَدُع، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك الصُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد السَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو ُحَسْيٍن اْلَقاِضي، ثنا  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ح، َوَحدَّ ، ح َوَحدَّ اِنيِ  َمْرَيَم اْلَغسَّ
، ثنا َبِقيَُّة،  وِريُّ ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلَجرَّاِح اْلَبزَّاُز، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك الصُّ اِنيُّ َيْحَيى اْلِحمَّ

، َعْن َعِطيََّة ْبِن َقْيٍس، َقاَل اِنيِ  َسِمْعُت ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي : َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي َمْرَيَم اْلَغسَّ
ِه »: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ُسْفَياَن، َيُقوُل ِإنََّما اْلَعْيُن ِوَكاُء السَّ

ْأ «َفِإَذا َناَمِت اْلَعْيُن اْنَطَلَق اْلِوَكاُء َفَمْن َناَم َفْلَيَتَوضَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

ابن حجر العسقالني في 
في : (80)بلوغ المرام 

.إسناده ضعف

236396

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعٍد  ثنا ِإْبَراِهيُم ، َحدَّ
، َعِن اْبِن َأِبي ِذيٍب ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُمْخَتاِر ، ثنا ِإْدِريُس ْبُن َيْحَيى اْلَخْوََلِنيُّ ، ْبُن ُمْنِقٍذ 

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعْن ُشْعَبَة َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
ا َدَخَل»: َقاَل ا َخَرَج َلْيَس ِممَّ «اْلوُضوُء ِممَّ

غريب من حديث ابن أبي 
ذيب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (959)السلسلة الضعيفة 
.منكر

237400
ْحَمِن ْبُن  َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب، ِفيَما َكَتَب ِإَليَّ ثنا َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا َعْبُد الرَّ
، َعْن َأِبي  ، َعْن َأِبي َوْهٍب اْلُخزَاِعيُّ ، َثَنا ُعَمُر ْبُن َأِبي َوْهٍب، َعْن َجِميٍل اْلَعَجِميُّ َمْهِديٍ 

ْأ، َوَمْن َمسَّ ِمْن َوَراِء الثَّْوِب َفَلْيَس َعَلْيِه ُوُضوٌء»: ُهَرْيَرَة، َقاَل «َمْن َمس ِ َفْرَجُه َفْلَيَتَوضَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

238402

َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتٍم، َقاَل ي، ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َمْرُزوٍق َقاَل: َحدَّ َثَنا : َثَنا َجدِ 
اُن، َقاَل ا : َثَنا َهمَّاُم، ِقيَل ِلَمَطٍر اْلَورَّاِق َوَأَنا ِعْنَدُه، َعمَّْن َأَخَذ اْلَحَسُن: َعفَّ اْلُوُضوُء ِممَّ

اُر؟ َفَقاَل َأَخَذُه اْلَحَسُن، َعْن َأَنٍس، َوَأَخَذُه َأَنٌس، َعْن َأِبي َطْلَحَة، َوَأَخَذُه َأُبو : َغيََّرِت النَّ
َطْلَحَة َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

غريب مشهور ثابت من 
حديث الحسن عن أنس 

غريب من حديث مطر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

239410

ْحَمِن  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ِ ْبُن ِإَياِد ْبِن َلِقيٍط، َعْن َأِبيِه، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َسْرَحاَن، َعِن اْلُمِغيَرِة  ، َثَنا ُعَبْيُد َّللاَّ ْبُن َمْهِديٍ 

َأ  اَلُة، َوَقْد َكاَن َتَوضَّ ْبِن ُشْعَبَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل َطَعاًما َوُأِقيَمِت الصَّ
ا َصلَّْيُت َشَكْوُت « َوَراَءَك»: َقْبَل َذِلَك، َفَأَتْيُتُه ِبَوُضوٍء َفاْنَتَهَرِني، َوَقاَل َفَساَءِني َذِلَك، َفَلمَّ

َيا َرُسوَل َّللاَِّ، ِإنَّ اْلُمِغيَرَة َقْد َشقَّ َعَلْيِه اْنِتَهاُرَك ِإيَّاُه، َوَخِشَي َأْن : َذِلَك ِإَلى ُعَمَر، َفَقاَل
َما ِفي َنْفِسي َعَلْيِه ِإَلَّ َخْيٌر، »: َيُكوَن ِفي َنْفِسَك َعَلْيِه َشْيٌء، َفَقاَل صل ى هللا عليه وسلم

اُس َبْعِدي َما َأَكْلُت َطَعاًما، َوَلْو َفَعْلُت َذِلَك َفَعَل َذِلَك النَّ ُه َأَتاِني ِبَوُضوٍء، َوِإنَّ «َوَلِكنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (18219)تخريج المسند 
.إسناده حسن

240416
، ثنا َأُبو ُنَعْيٍم، ثنا اْلَحَسُن ْبُن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َمْهِديٍ  َحدَّ

َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا »: َصاِلٍح، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
َفِر ْيِن ِباْلَماِء ِفي السَّ «َعَلْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعَلى اْلُخفَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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241417

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل اَن َماِلُك ْبُن : َحدَّ ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا َأُبو َغسَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل: ِإْسَماِعيَل، َقاَل : ثنا ِإْسَماِعيُل، َعْن َعْبِد اْْلَْعَلى، َعْن َعْبِد الرَّ

َأيَُّها »: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُعَمَر َفَأَتاُه َراِكٌب َفَزَعَم َأنَُّه َرَأى اْلِهاَلَل ِهاَلَل َشوَّاٍل، َفَقاَل ُعَمُر
اُس َأْفِطُروا َأ َوَمَسَح َعَلى ُموَقْيِن َلُه، ُثمَّ َصلَّى . «النَّ ُثمَّ َقاَم ِإَلى ُعس ٍ ِمْن َماٍء َفَتَوضَّ

: َما ِجْئُتَك ِإَلَّ ِْلَْسَأَلَك َعْن َهَذا، َأَشْيًئا َرَأْيَت َغْيَرَك َيْفَعُلُه؟ َقاَل: اْلَمْغِرَب، َفَقاَل َلُه الرَّاِكُب
ِة َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَعَل َذِلَك» .«َنَعْم، َرَأْيُت َخْيًرا ِمنِ ي َأْو َخْيَر َهِذِه اْْلُمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

242421

َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن ْبِن ُمَحمٍَّد  ثنا ، ثنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َداوَد ، َحدَّ
َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، ، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن ، َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم 

َأ َوَمَسَح َعَلى »: َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتَوضَّ
ْيِن «اْلُخفَّ

َد ِبِه َبِقيَُّة َعْن ِإْبَراِهيَم  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

243430

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا اْلَخِليُل ْبُن َزَكِريَّا، َثَنا ِهَشاُم : َحدَّ
ْبُن َأِبي َعْبِد هللِا، َواْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن َعاِصِم اْبِن َبْهَدَلَة، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش، 

اٍل، َقاَل َضا»: َعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّ : َقاَل« ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِمَن الرِ 
ا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي : َقاَل. َهْل َسِمْعَت ِمْن َهَذا اْْلَْمِر َشْيًئا: ُقْلُت ُكنَّ

« َهاُؤُم»: َيا ُمَحمَُّد، َفَأَجاَبُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسَفٍر َفَجاَء َأْعَراِبيٌّ َفَناَداُه
ا َيْلَحْق ِبِهْم؟ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل : " َأَرَأْيَت َرُجاًل ُيِحبُّ َقْوًما َوَلمَّ

َثَنا َأنَّ ِباْلَمْغِرِب َباًبا َمْفُتوًحا ِللتَّْوَبِة ََل ُيْغَلُق َحتَّى  ، َفَما َبِرَح َحتَّى َحدَّ اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ
ْمُس ِمْن َنْحِوِه، َوَذِلَك َيْوَم  ََل َيْنَفُع َنْفًسا ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو }َتْطُلَع الشَّ

ْيِن؟ : ُقْلُت[ 158: اْلنعام] {َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخْيًرا ُثِني َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ َأََل ُتَحدِ 
َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعَلى اْلُموَقْيِن : َفِإنَُّه َقْد َشكَّ ِفي َنْفِسي َقاَل

"َواْلِخَماِر 

تفرد به الخليل بن زكريا عن 
هشام

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

244432

َثَنا َأِبي َقاَل ، ِباْلُكوَفِة َقاَل: َحدَّ ْيَباِنيُّ ثنا ُجَباَرُة ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّ
ثنا َأيُّوُب، َعْن َجاِبٍر، َعْن ُمْسِلٍم اْْلَْعَوِر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْير، َعِن اْبِن : اْلُمَغلِ ِس، َقاَل

اْلَمْسُح ِلْلُمَساِفِر َثاَلَثُة َأيَّاٍم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعبَّاٍس، َقاَل
، َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلٌة .«َوَلَياِليِهنَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد َعِن 
اْبِن َعبَّاٍس، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

245433

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ ثنا ُقرَُّة ْبُن َحِبيٍب اْلَقَنِويُّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن : َقاَل ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َقْيٍس اْلَفاَيِشيُّ

ِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ْيِن ِلْلُمَساِفِر َثاَلَثُة »: َجدِ  ِفي اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ
اٍم َوَلَياِليِهنَّ َوِلْلُمِقيِم َيْوٌم َوَلْيَلٌة «َأيَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمْسِلٍم 
َد  َوِمْن َحِديِث َأِبيِه َواْبِنِه َتَفرَّ
ِبَرْفِعِه اْلَهْيَثُم ْبُن َقْيٍس َوُهَو 

َبْصِريٌّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

246436
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُعَمُر ْبُن َصاِلٍح، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن َأِبيِه، َعْن َطاُوٍس، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه 

«ََل َيْقَرِأ اْلَحاِئُض َوََل اْلُجُنُب َشْيًئا ِمَن اْلُقْرآِن»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

247438

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد  ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن ، َحدَّ
ِريُّ ْبُن َمِزيٍد، ثنا اْْلَْعَرُج ْبُن اْلَفْضِل، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى،  ، ثنا السَّ َعْبِد اْلَمِلِك اآْلَدِميُّ

ِإَذا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
ْيَطاِن ، ِبْسِم هللِا : َنَزَع َأَحُدُكْم َثْوَبُه َأْو َتَعرَّى َفْلَيُقْل َوَقاَل " َفِإنَُّه ِسْتٌر َلُه ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الشَّ

اَلِة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُفوا ُبُطوَنُكْم َوُظُهوَرُكْم َلِقَياِم الصَّ «َخفِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر، 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2836)ضعيف الجامع 
.موضوع

248439
، ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة، ثنا ُسْفَياُن، َعِن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِبْرِتيُّ َحدَّ

ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل، اْْلَْعَمِش 
«َأْو َأْقَحَط َفاَل َيْغَتِسْل، َأْهَلُه َفَعِجَل َوَلْم ُيْنِزْل 

َد ِبِه َأُبو ُحَذْيَفَة َعِن   َتَفرَّ
الثَّْوِريِ  ِفيَما َأْعَلُم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله رجال : الهيثمي
الصحيح
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249454
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل َثَنا : َثَنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َقاَل: َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، َقاَل: َحدَّ

َأنَُّه َأَصاَبْتُه َجَناَبٌة َفَأَتى : " اْبُن َعْوٍن، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه
ُأ َوَيْرُقُد»: ُعَمُر النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَذَكَر َذِلَك َلُه، َفَقاَل «َيَتَوضَّ

 َصِحيٌح َثاِبٌت ِمْن َحِديِث 
َناِفٍع َلْم َنْكُتْبُه َعاِلًيا ِمْن 

َحِديِث اْبِن َعْوٍن ِإَلَّ ِمْن َهَذا 
اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

250458
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ، ثنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم ، َحدَّ

بِ يِ  ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ثنا َبِقيَُّة  َثِني َأَباُن، َعْن َيِزيَد الضَّ َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، َحدَّ
َأ َبْعَد اْلُغْسِل َفَلْيَس ِمنَّا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َتَوضَّ

 َأَباُن َهَذا ُهَو اْبُن َأِبي 
بِ يُّ َلْيَس  َعيَّاٍش َوَيِزيُد الضَّ

ِبَصَحاِبيُّ َواْلَحِديُث ِفيِه ِإْرَساٌل 
َوَأَباُن ُهَو َمْتُروُك اْلَحِديِث، 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5535)ضعيف الجامع 
.ضعيف

251459

 ، ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماٍن اْلُجوِعيُّ َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َسِعيُد ْبُن َأْوٍس الدِ  َحدَّ
ِ ْبِن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن  ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد َّللاَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ

ِ، َقاَل: َأِبيِه، َقاَل َثِني َأُبو َبْكِر ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َثْتَنا َعاِئَشُة، َقاَلْت: َحدَّ ُربََّما َخَرَج َرُسوُل : " َحدَّ
«َفِمْن َأيِ  َشْيٍء»: َقاَلْت" ِمَن اْلَجَناَبِة؟ : َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرْأُسُه َيْقُطُر ُقْلُت

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

252468

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل اُج ْبُن ِمْنَهاٍل، : َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ َثَنا َحجَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأِبي َحْمَزَة، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اْْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل : َثَنا َحمَّ

َيا َعاِئَشُة، َأْرِخي َعَليَّ »: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َفَوَجَد َقرًّا، َفَقاَل
.«ِعلًَّة َوُبْخاًل، ِإنَّ َحْيَضَتِك َلْيَسْت ِفي َثْوِبِك»: َفَقاَل. ِإنِ ي َحاِئٌض: َفُقْلُت. «ُمْرَطِك

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم، َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َأُبو َحْمَزَة 

َمْيُموٌن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (5817)

253470
ْحَمِن ْبُن  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َثَنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ

، َثَنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َقاَل َسَأْلُت : َمْهِديٍ 
«َواِكْلَها»: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُمَؤاَكَلِة اْلَحاِئِض، َفَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

254473
ْحَمِن،  َثِني َعْبُد الرَّ َثِني َأِبي، َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ ُثَماَمَة ْبَن ُأَثاٍل َأْسَلَم،  َثَنا َعْبُد َّللاَّ

«اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى َحاِئِط ُفاَلٍن، َفُمُروُه َأْن َيْغَتِسَل»: َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (8037)تخريج المسند 
.قوي

255474

، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  يِصيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْدِريَس ْبِن الطَّيِ ِب اْلِمصِ  َحدَّ
اٍر، ثنا َأِبي، ثنا َمْعُروٌف َأُبو اْلَخطَّاِب، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع، َقاَل ا : َمْنُصوِر ْبِن َعمَّ َلمَّ

اْغَتِسْل ِبَماٍء َوِسْدٍر َواْحِلْق َعْنَك َشْعَر »: َأْسَلْمُت َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
«اْلُكْفِر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (1563)الهيثمي 
منصور بن عمار الواعظ 

.وهو ضعيف

256482

ِريُر، ثنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، ثنا  ، ثنا َأُبو َعْمٍرو الضَّ يُّ َثَنا َفاُروٌق، ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َحدَّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِ 

َتْأُخُذوا َما َتْحَتَها َفُتْلَقى ُثمَّ َتْؤَكُل »: َوَسلََّم ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َماَتْت ِفي َسْمٍن َجاِمٍد، َفَقاَل
ُة «اْلَبِقيَّ

َوَرَوى اْبُن ُجَرْيٍج، َعِن 
، ُمَخاِلًفا اْلَجَماَعَة الزُّْهِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

257483

َثَناُه َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َيْحَيى، ثنا  َحدَّ
، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل ُسِئَل : " َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن الزُّْهِريِ 

ْمِن َأِو اْلَوَدَك، َفَقاَل اْطَرُحوَها »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَفْأَرِة َتَقُع ِفي السَّ
اْنَتِفُعوا ِبِه »َيا َرُسوَل هللِا َوِإْن َكاَن َماِئًعا؟ َقاَل : َقاُلوا« َواْطَرُحوا َما َحْوَلَها ِإْن َكاَن َجاِمًدا

«َوََل َتْأُكُلوُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ  َلْم 
َيْرِوِه َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ِإَلَّ 

وَب َيْحَيى ْبُن َأيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

258484

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل : ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَعوَّاِم َقاَل: َحدَّ
َأْخَبَرَنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن َأِخيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 

-ِإنَّ ِدَباَغُه َقْد َذَهَب ِبَخَبِثِه »: َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ُجُلوِد اْلَمْيَتِة َفَقاَل
«- َأْو َنَجِسِه َأْو ِرْجِسِه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (2117)تخريج المسند 
.حسن

كتاب الصالة
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259488

 ، وِسيُّ اَن َماِلُك ْبُن َيْحَيى السُّ َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو َغسَّ َحدَّ
، َعْن  ْحَمِن ْبُن َعْمٍرو اْْلَْوزَاِعيُّ ، ثنا َعْبُد الرَّ اِميُّ ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َيْحَيى َأُبو ُعْثَماَن الشَّ

ُل َما اْفَتَرَض »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِباَلٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َقاَل َأوَّ
ُل َما  َلَواُت اْلَخْمُس، َوَأوَّ ُل َما ُيْرَفُع ِمْن َأْعَماِلِهُم الصَّ َلَواُت اْلَخْمُس، َوَأوَّ هللُا َعَلى ُأمَِّتي الصَّ

َلَواُت اْلَخْمُس «ُيْسَأُلوَن َعْنُه الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3344)

260492
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُيوُسَف، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِشيَرزَاَد، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َثَنا  َحدَّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َقاِشيِ  اُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َيِزيَد الرَّ َحمَّ
اَلُة»: َقاَل ُل َما َتْفِقُدوَن ِمْن ِديِنُكُم الصَّ «َأوَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.صحيح بشواهده: (1739)

261493

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ اِنيُّ مَّ ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن : ثنا اْلَحَسُن ْبُن َمْنُصوٍر الرُّ
ثنا َحِكيُم ْبُن َناِفٍع، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن : ُسَلْيَماَن، َقاَل

ُل َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل َأوَّ
اَلُة َوُربَّ ُمَصلٍ  ََل َخْيَر ِفيِه ِة اْْلََماَنُة َوآِخُر َما َيْبَقى الصَّ «ُيْرَفُع ِمَن اْْلُمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2437)

262496

، َقاَل َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  التَّْيِميُّ : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل اُن ْبُن َعبَّاٍد اْلَبْصِريُّ َثِني َأِبي، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي ِمْجَلٍز، َوِعْكِرَمَة، : َثَنا َحسَّ َحدَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما، َقاَل
َفا، َوَلْيَس َبْيَن اْلَعْبِد َواْلُكْفِر ِإَلَّ َتْرُك » ْرُك َأْخَفى ِفي ُأمَِّتي ِمْن َدِبيِب الذَّرِ  َعَلى الصَّ الشِ 

اَلِة «الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسَلْيَماَن، 
َعْن َأِبي ِمْجَلٍز َوِعْكِرَمَة، َلْم 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات وفيه من لم أجد 
.له ترجمة

263498

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى اْلُمَزكِ ي النَّْيَساُبوِريُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ
، ثنا َأُبو َمْعَمٍر َصاِلُح ْبُن َحْرٍب  ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َعْن ِمْسَعٍر، ، ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ

َمْن َتَرَك َصاَلًة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل
اِر ِفيَمْن َيْدُخُلَها ًدا ُكِتَب اْسُمُه َعَلى َباِب النَّ «ُمَتَعمِ 

َد ِبِه َصاِلٌح َعْن   َتَفرَّ
ِإْسَماِعيَل َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

ابن عدي في الكامل 
باطل عن مسعر : (1/494)

.َل يرويه غير إسماعيل

264500

اُن، َثَنا  مَّ ِبيِع السَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي الرَّ َحدَّ
، َوَمْيُموِن ْبِن ِسَياٍه، َوَجْعَفِر ْبِن َزْيٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك،  ، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ

ِة هللِا »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل َمْن َصلَّى اْلَغَداَة َفُهَو ِفي ِذمَّ
ِتِه اُكْم َأْن َيْطُلَبُكُم هللُا ِبَشْيٍء ِمْن ِذمَّ «َفِإيَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (1/301)الهيثمي 
صالح بن بشير المري وهو 

ضعيف

265501

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن : ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعَلَوْيِه اْلَقطَّاُن، َقاَل: َحدَّ
ْبِرَقاِن، َعْن َمَطٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللِا َتَعاَلى : ِعيَسى، َقاَل ثنا َداُوُد ْبُن الزِ 

َلَواِت اْلَخْمِس َكَمَثِل َنْهٍر َجاٍر َعْذٍب »: َعْنُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمَثُل الصَّ
«َعَلى َباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت َفَماَذا َيْبَقْيَن ِمْن َدَرِنِه، َوَدَرُنُه ِإْثُمُه

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َأَنٍس َوَقَتاَدَة َوَمَطٍر َتَفرَّ

َداُوُد َعْن َمَطٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (1/303)الهيثمي 
داود بن الزبرقان وهو 

.      ضعيف 

266502

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد ِإْماَلًء  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُزَهْيٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ، َحدَّ
ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد اْلَحَكِم، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا 

اَراٌت ِلَما َبْيَنُهنَّ َما اْجُتِنَبِت اْلَكَباِئُر َواْلُجُمَعُة ِإَلى »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلَواُت اْلَخْمُس َكفَّ الصَّ
«اْلُجُمَعِة َوِزَياَدُة َثاَلَثِة َأيَّاٍم

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث صحيح

السلسلة الصحيحة 
صحيح بمجموع : (1920)

.طرقه

267503

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَجاِشٍع، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َيْعُقوَب،  َحدَّ
اٍد  اُن ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأِبي َصْخَرَة َجاِمِع ْبِن َشدَّ : " َعْن ُحْمَراَن، َقاَل، ثنا َحسَّ

َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َفَسِمْعُتُه َيُقوُل، ُكْنُت َأْصَنُع ِلُعْثَماَن َطُهوَرُه 
ا  اَراٍت َلمَّ َلَواِت اْلَخْمَس، ِإَلَّ ُكنَّ َكفَّ ِمْن ُمْسِلٍم ُيِتمُّ َوُضوَءُه الَِّذي َكَتَب هللُا َعَلْيِه ُثمَّ َصلَّى الصَّ

«َبْيَنُهنَّ

وَلْم ،  َرَواُه َعْن ِمْسَعٍر َغْيُرُه 
اُن َيْرَفْعُه ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ َحسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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268504

، ثنا َأيُّوُب  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَخِليِل اْلُخَشِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
، َعْن ِهَشاِم ْبِن اْلَغاِز، َعْن َأَباَن َيْعِني اْلَعطَّاَر، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرِ   اَن اْلُجَرِشيُّ ْبُن َحسَّ

َثُه َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه . ْبِن ُحَبْيٍش، َأنَُّه َحدَّ
َيا َبِني آَدَم، ُقوُموا َفَأْطِفُئوا َعْنُكْم َما : ُيْبَعُث ُمَناٍد ِعْنَد َحْضَرِة ُكلِ  َصاَلٍة َفَيُقوُل: " َقاَل

ُروَن َفَتْسُقُط َخَطاَياُهْم ِمْن َأْعُيِنِهْم، َوُيَصلُّوَن َفُيْغَفَر  َأْوَقْدُتْم َعَلى َأْنُفِسُكْم، َفَيُقوُموَن َفَيَتَطهَّ
َلُهْم َما َبْيَنُهَما، َفِإَذا َحَضَرِت اْلَعْصُر َفِمْثُل َذِلَك، َفِإَذا َحَضَرِت اْلَمْغِرُب َفِمْثُل َذِلَك، َوِإَذا 

ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه " َحَضَرِت اْلَعَتَمُة َفِمْثُل َذِلَك، َفَيَناُموَن َوَقْد ُغِفَر َلُهْم 
.«َفُمْدِلٌج ِفي َخْيٍر، َوُمْدِلٌج ِفي َشرٍ »: َوَسلََّم

ْثَناُه َعْن ِهَشاِم ْبِن  َكَذا ُحدِ 
اْلَغاِز َعْن َأَباَن اْلَعطَّاِر 

ِبيِع ْبِن  َثَناُه ِبَعِقِبِه َعِن الرَّ َوَحدَّ
.َخْطَياَن َعْن َعاِصٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

(2520)السلسلة الصحيحة 

269505
، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد  وِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُه اْلَحَسُن ْبُن َجِريٍر الصُّ  َوَحدَّ

ِبيِع ْبِن َخْطَياَن، َعْن َعاِصٍم،  اُس، َعِن الرَّ ِه ْبُن َمْيُموٍن النَّحَّ ، ثنا َعْبُد َربِ  َمْشِقيُّ ْحَمِن الدِ  الرَّ
، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنْحَوُه .َعْن ِزرٍ 

ِبيِع َيْنَفِرُد ِبِه َعْبُد  َحِديُث الرَّ
وُب ْبُن  َربِ ِه َوَحِديُث ِهَشاٍم َأيُّ

اَن َحسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

(2520)السلسلة الصحيحة 

270506

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ِميُّ َثَنا َيْحَيى ْبُن ُزَهْيٍر : َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَخرِ 
َقاَل َرُسوُل هللِا : َثَنا َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َقاَل: اْلُقَرِشيُّ َقاَل

ِ َتَعاَلى َمَلًكا ُيَناِدي ِعْنَد ُكلِ  َصاَلٍة: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َبِني آَدَم ُقوُموا ِإَلى :  ِإنَّ َّللَّ
اَلِة  "ِنيَراِنُكُم الَِّتي َأْوَقْدُتُموَها َعَلى َأْنُفِسُكْم َفَأْطِفُئوَها ِبالصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن َعْوٍن 
َد ِبِه َأْزَهُر َمْرُفوًعا َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3057)

271507

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن : َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل. َحْنَبٍل، ح نا َزَكِريَّا ْبُن : َوَحدَّ

ِر، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َيْحَيى ْبِن َنْصٍر، نا َعْبُد هللِا ْبُن . َيْحَيى، ح َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َوَحدَّ
، ح َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، نا ُمَحمَُّد . ُمَحمٍَّد اْْلَْذَرِميُّ َوَحدَّ
، نا ُمَحمَُّد ْبُن ُسوَقَة، َعْن َعْمِرو ْبِن : ْبُن َبكَّاٍر، َقاُلوا ثنا ِزَياُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبكَّاِئيُّ

اَن، : َمْيُموٍن، َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : َقاَل- َوَكاَن َقِليَل اْلَحِديِث - َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ
َأ َكَما ُأِمَر، َوَصلَّى َكَما ُأِمَر، َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوِم »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َمْن َتَوضَّ

ُه َهْل َسِمْعُتْم : ُثمَّ اْسَتْشَهَد َرْهًطا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل. «َوَلَدْتُه ُأمُّ
َنَعْم: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َهَذا؟ َقاُلوا

َد ِبِه، َعْن   َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ
ٍد ِزَياٍد َعْن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

272510

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر َقاَل ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُيوُسَف، ثنا : َحدَّ
، : ثنا َأُبو َمْعَبٍد َقاَل: اْلَهْيَثُم ْبُن ُحَمْيٍد َقاَل َماِعيِ  ُث، َعْن َأِبي ُرْهٍم السَّ َسِمْعُت َمْكُحوًَل ُيَحدِ 

ُكلُّ َصاَلٍة َتُحطُّ َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا َأُبو َأيُّوَب اْْلَْنَصاِريُّ َقاَل
«َبْيَن َيَدْيَها ِمَن اْلَخِطيَئِة

َد ِبِه َأُبو َمْعَبٍد َحْفُص ْبُن   َتَفرَّ
َغْياَلَن، َعْن َمْكُحوٍل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (23503)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

273511

َثَنا َأُبو َيْعَلى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُخَبْيٍق، ثنا اْبُن َأْسَباٍط، َعِن  َحدَّ
، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َقاَل ْعِبيِ  ِريِ  ْبِن ِإْسَماِعيَل، َعِن الشَّ َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا : السَّ

: َقاَل، هللُا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم : َتْدُروَن َما َيُقوُل َربُُّكْم؟ َقاُلوا: " َفَقاَل، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َها َفَلُه َعَلْيِه َعْهٌد َأْن ُيْدِخَلُه : َيُقوُل ْعَها اْسِتْخَفاًفا ِبَحقِ  اَلَة ِلَوْقِتَها وَلْم ُيَضيِ  َمْن َصلَّى الصَّ

َها َفاَل َعْهَد َلُه ِإْن ِشْئُت َغَفْرُت َلُه ، اْلَجنََّة  َوَمْن َلْم ُيَصلِ َها ِلَوْقِتَها َوَضيََّعَها اْسِتْخَفاًفا ِبَحقِ 
ْبُتُه ،  "َوِإْن ِشْئُت َعذَّ

ْعِبيِ  َجَماَعٌة  ، َرَواُه َعِن الشَّ
ِريِ  ِفيَما َأْعَلُم َلْم  َوَحِديُث السَّ

َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ ُيوُسَف

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
.إسناده ضعيف: (1/424)

274516

َثَنا  ، ثنا ُعَبْيُد ْبُن َيِعيَش، ح َوَحدَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
ْحَمِن  َثِني َأُبو َسِعيٍد، ثنا َعْبُد الرَّ َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ

ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، ثنا اْلِمْنَهاُل ْبُن اْلَجرَّاِح، َعْن ُعَباَدَة ْبِن ، ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَحاِرِبيُّ 
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل، َنِسيٍ   َبَعَثِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن َعْبِد الرَّ

َتاُء َفَغلِ ْس ِباْلَفْجِر َوَأِطِل اْلِقَراَءَة »: َفَقاَل ِلي، َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَيَمِن  َيا ُمَعاُذ ِإَذا َكاَن الشِ 
ْمُس ، َعَلى َقْدِر َما ُيِطيُق النَّاُس َوََل ُتِملَُّهْم  َوَصلِ  اْلَعْصَر ، َوَصلِ  الظُّْهَر ِإَذا زَاَلِت الشَّ

ْمُس َوَتَواَرْت ِباْلِحَجاِب  ْمُس َبْيَضاُء َنِقيٌَّة َوَصلِ  اْلَمْغِرَب ِإَذا َغاَبِت الشَّ َوَصلِ  اْلِعَشاَء ، َوالشَّ
ْيُف َفَأْسِفْر ِباْلَفْجِر  َفِإنَّ اللَّْيَل َقِصيٌر َوالنَّاُس ، َوَأْعِتْم ِبَها َفِإنَّ اللَّْيَل َطِويٌل َفِإَذا َكاَن الصَّ

يُح؛ َفِإنَّ ، َيَناُموَن َفَأْسِفْر َلُهْم َحتَّى ُيْدِرُكوَها  ْمُس َوَيُهبُّ الرِ  َوَصلِ  الظُّْهَر ِحيَن َتْبَيضُّ الشَّ
اَس َيِقيُلوَن َفَأْمِهْلُهْم َحتَّى ُيْدِرُكوَنا  َتاِء ، النَّ َوَصلِ  اْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ِفي الشِ 

ْيِف َعَلى ِميَقاٍت َواِحٍد «َوالصَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَباَدَة َعْن 
ْحَمِن َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  َعْبِد الرَّ
َحِديِث اْلِمْنَهاِل ْبِن ِجَراٍح َوُهَو 

َجْزِريُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (5440)
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275517

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَمَر، َثَنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َأِبي  َحدَّ
َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِل هللِا : " َروَّاٍد، َثَنا َبْلَهُط ْبُن َعبَّاٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر

ْمَضاِء َفَلْم ُيْشِكَنا، َوَقاَل اْسَتِعيُنوا ِباَل َحْوَل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحرَّ الرَّ

رِ  َأْدَناُهُم اْلَهمُّ «ِباَّلِل، َفِإنََّها ُتْذِهُب َسْبِعيَن َباًبا ِمَن الضُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (2753)

276524
، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد هللِا، َثَنا  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى النَّْيَساُبوِريُّ َحدَّ

، َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َماِلِك ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَهَرِويِ 
«اْلَمْغِرُب ِوْتُر النََّهاِر»: ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه َماِلُك ْبُن ُسَلْيَماَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3834)صحيح الجامع 
.صحيح

277526

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ِإْماَلًء، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  َحدَّ
وٍخ، ثنا ِعْكِرَمُة ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا َعاِصُم ْبُن َبْهَدَلَة، َعْن ِزرِ  ْبِن  اْلَحَسِن، ثنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ

َر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِعَشاَء َذاَت : ُحَبْيٍش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َأخَّ
اَلَة، َفَقاَل اُس َيْنَتِظُروَن الصَّ َأَما ِإنَُّه َلْيَس ِمْن ِملٍَّة »: َلْيَلٍة ُثمَّ َخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد َوِإَذا النَّ

اَعِة َغْيُرُكْم َلْيُسوا }َوَنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة : َقاَل. «ِمْن َأْهِل اْْلَْدَياِن َأَحٌد َيْذُكُر هللَا ِفي َهِذِه السَّ
ٌة َقاِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت هللِا آَناَء اللَّْيِل .اآْلَيُة[ 113: آل عمران] {َسَواًء، ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3760)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

278528

، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو َحِبيٍب َيْحَيى ْبُن َناِفٍع اْلِمْصِريُّ َحدَّ
ثنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َزْحٍر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن َعْبِد 

اْحَتَبَس َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلٍة َكاَن ِعْنَد َبْعِض : هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
ا اْلُمَصلِ ي  َأْهِلِه َأْو ِنَساِئِه، َفَلْم َيْأِتَنا ِلَصاَلِة اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة َحتَّى َذَهَب اللَّْيُل، َفَجاَءَنا َوِمنَّ

َر َوَقاَل ا اْلُمْضَطِجُع، َفُبشِ  اَلَة َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب»: َوِمنَّ َفَنَزَلْت . «ِإنَُّه ََل ُيَصلِ ي َهِذِه الصَّ
اآْلَيُة [113: آل عمران] {َلْيُسوا َسَواًء، ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب}

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

ورجال : (1745)الهيثمي 
أحمد ثقات، ليس فيهم غير 
عاصم بن أبي النجود، وهو 
مختلف في اَلحتجاج به، 

وفي إسناد الطبراني عبيد هللا 
.بن زحر، وهو ضعيف

279529

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن  ثنا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر ، ثنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب اْلَقاِضي ، َحدَّ
َعْن ، َعْن َرُجٍل ِمْن َأْهِل الطَّاِئِف ، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد ، َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َغْياَلَن ْبِن ُشَرْحِبيٍل، َعْن َعْبِد الرَّ
ِ َتَعاَلى اْلِعَشاُء » ْتَها ، ََل َيْغِلَبنَُّكُم اْْلَْعَراُب َعِن اْسِم َصاَلِتُكْم َفِإنََّها ِفي ِكَتاِب َّللاَّ َوِإنََّما َسمَّ

«اْلَعَرُب اْلَعَتَمَة ِمْن َأْجِل ِإبلها ِلحاَلِبَها

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه راو لم يسم : الهيثمي
وغيالن بن شرحبيل لم 
   أعرفه وبقية رجاله ثقات

280530

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُشْعَبُة، : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
ُث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن : َأْخَبَرِني َمْنُصوٌر، َقاَل: َقاَل ْحَمِن ُيَحدِ  َسِمْعُت َخْيَثَمَة ْبَن َعْبِد الرَّ

اَلِة ِإَلَّ ِْلََحِد َرُجَلْيِن: " َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُمَساِفٍر : ََل َسَمَر َبْعَد الصَّ
"َأْو ُمَصلٍ  

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3603)تخريج المسند 
.حسن

281531

، ح َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر . َحدَّ َوَحدَّ
ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، : ْبِن ُمْسِلٍم، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمْصَعٍب، َقاََل

َقاَل َرُسوُل هللِا : َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َحِبيِب ْبِن َثاِبٍت، َعْن ِزَياِد ْبِن َجِريٍر، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
«ََل َسَمَر ِإَلَّ ِلُمَصلٍ  َأْو ُمَساِفٍر»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3917)تخريج المسند 
.حسن لغيره

282533

ثنا محمد بن المسيب، ثنا عبد هللا بن : حدثنا إبراهيم بن محمد والحسين بن محمد قاَل
حبيق، ثنا يوسف بن أسباط، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي بن الحسين، 

صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفجر بغلس، وكان : عن أبيه، عن جده، قال
«بينهما وقت»: كثيرا ما يغلس، وأسفر، وقال

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

283535

 ، ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ، َثَنا َعْبُد الرَّ ، َثَنا اْلَقَواِريِريُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه، َقاَل اْنَتَهْيُت ِإَلى »: َثَنا ُقرَُّة ْبُن َخاِلٍد، َعْن ِضْرَغاَمَة ْبِن ُعَليََّة، َحدَّ

ْبَح، َفَجَعْلَنا َنْنُظُر ِفي  ، َفَصلَّى ِبَنا الصُّ َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َوْفٍد ِمَن اْلَحيِ 
«ُوُجوِه اْلَقْوِم، َما َنَكاُد َنْعِرُفُهْم ِمَن اْلَغَلِس

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

من : (1/322)الهيثمي 
رواية ضرغامة بن علية بن 

حرملة عن أبيه عن جده 
 وبقية رجاله موثقون 

284537

، ثنا َخاِلُد ْبُن اْلَحاِرِث،  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
ْحَمٍن، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َقاَل ِلِحْمَراَن  ثنا ُشْعَبُة، َعْن َيْعَلى ْبِن َعَطاٍء، َعِن اْلَوِليِد ْبِن َعْبِد الرَّ

َقْد َصلَّْيُت َيْوَم اْلُجُمَعِة ِفي َجَماَعِة : َما َمَنَعَك َأْن ُتَصلِ َي ِفي َجَماَعٍة؟ َقاَل: " ْبِن َأَباَن
ْبِح  َلَواِت ِعْنَد هللِا »: َأَوَما َبَلَغَك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َقاَل، الصُّ َأْفَضُل الصَّ

ْبِح َيْوَم اْلُجُمَعِة ِفي َجَماَعٍة «َصاَلُة الصُّ

َد ِبِه َخاِلٌد َمْرُفوًعا  ، َتَفرَّ
َوَرَواُه ُغْنَدٌر َمْوُقوًفا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.صحيح: (1566)
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285544

، َثَنا َمْعٌن، َعْن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َثَنا اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
، َقاََل اِفِعيِ  ، َعْن : ِعيَسى، َوُمَحمَِّد ْبِن ِإْدِريَس الشَّ ِل اْلَمْخُزوِميُّ ِ ْبُن اْلُمَؤمَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ

، َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل : ُحَمْيٍد، َمْوَلى َعْفَراَء، َعْن َقْيِس ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي َذرٍ 
ْمُس، »: َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُأُذِنيَّ َهاَتْيِن َيُقوُل ََل َصاَلَة َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب الشَّ

ْمُس ِإَلَّ ِبَمكََّة ْبِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّ «َوََل َبْعَد الصُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج مشكاة المصابيح 
.صحيح لغيره: (1009)

286546

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َعِليُّ ْبُن َبْهَراَم، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َكِريَمَة، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، : َقاَل

َنَزَل آَدُم ِباْلِهْنِد َفاْسَتْوَحَش، َفَنَزَل ِجْبِريُل : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َسلََّم: َقاَل
هللُا َأْكَبُر، هللُا َأْكَبُر، َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل هللِا، : َفَناَدى ِباْْلََذاِن

"َهَذا آِخُر َوَلِدَك ِمَن اْْلَْنِبَياِء : َوَمْن ُمَحمٌَّد َهَذا؟ َفَقاَل: َفَقاَل َلُه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
َعْن َعَطاٍء، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه علي بن بهرام سكت 
عنه الخطيب وباقي الرجال 

.بين الثقة والصدوق

: (403)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف

287552
، ثنا ُشْعَبُة،  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمَداِئِنيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا اْبُن اْلَباَغْنِديِ  َحدَّ

َأَمَرِني َرُسوُل »: ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرَة، َعْن َطْلَحَة، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َعْن ِباَلٍل، َقاَل
«هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ََل ُأَؤِذَن َحتَّى َيْطُلَع اْلَفْجُر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة َعْن 
َد ِبِه َعْنُه اْلَحَسُن ُسَوْيٍد، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

288555
، َثَنا َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن َبِشيٍر  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْمُرو ْبُن َأِبي الطَّاِهِر اْلِمْصِريُّ َحدَّ

، َثَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْْلَْنَصاِريُّ
َداَء، َفَقاَل ِمْثَل َما َيُقوُل: " َوَسلََّم "َغَفَر هللُا َلُه الذُُّنوَب : َمْن َسِمَع النِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد 

اْلُمْنِعِم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

289557
ِحيِم  ِر ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبَن َحِبيٍب الرَّاِزيُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ

، َعْن َأَنٍس، َقاَل َقاَل : ْبِن ُعَمَر ْبِن ُشَجاٍع ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق ثنا َماِلٌك، َعِن الزُّْهِريِ 
َداَء َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ِإَذا َسِمْعُتُم النِ 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أجده وباقي 
.رجاله ثقات

290560

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفَرِج، ِبَمِديَنِة  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُحَباٍش، َحدَّ ، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
ُسوِل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعْن ، الرَّ َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ، َحدَّ َثَنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد اْلُعَمِريُّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل، ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيَدَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن 
«ََل َيْسَأُل هللَا َعْبٌد ِلَي اْلَوِسيَلَة ِإَلَّ ُكْنُت َلُه َشِفيًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة»: َعَلْيِه َوَسلََّم

َد ِبِه َخاِلُد ْبُن َيِزيَد  َغِريٌب َتَفرَّ
اْلُعَمِريُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الوادعي في الشفاعة 
فيه خالد بن يزيد : (266)

.العمري تالف

291563

 ، ْنَعاِنيُّ ِر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َجاِبٍر، َثَنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َثَنا َأُبو َمَطٍر  ْنَعاِنيُّ َواْسُمُه َمِنيٌع َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن - َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُقَرْيٍش الصَّ

ُوا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل َتَحرَّ
َعاَء ِفي اْلَفَياِفي َوَثاَلَثٌة ََل َيُردُّ ُدَعاُؤُهْم فِ  ِفي َسِبيِل هللِا، َوِعْنَد : الدُّ َداِء، َوِعْنَد الصَّ ِعْنَد النِ 

"ُنُزوِل اْلَقْطِر 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

احمد بن عمرو البزار 
مختلف فيه، وفيه من لم 

.أجده

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3389)

292564

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل : َمْخَلٍد الرَُّعْيِنيُّ

َماِء َفَلْم ُتَردَّ ِفيِهَما َدْعَوٌة: " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َساَعَتاِن ُتْفَتُح ِفيِهَما َأْبَواُب السَّ
اَلِة َوِعْنَد الزَّْحِف ِلْلِقَتاِل  "ُحُضوُر الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِفي اْلُمَوطَِّأ َرَواُه 
وُب ْبُن ُسَوْيٍد، َوِإْسَماِعيُل  َأيُّ
ْبُن ُعَمَر َأُبو اْلُمْنِذِر، َعْن 

َماِلٍك َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

293565
 ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب، َثَنا َقِبيَصُة، َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َحدَّ

، َعِن َأَنٍس، َقاَل َقاِشيِ  ِبيِع ْبِن َصِبيٍح، َعْن َيِزيَد ْبِن َأَباَن الرَّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َعِن الرَّ
َعاُء»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َماِء َواْسُتِجيَب الدُّ َن ِباْْلََذاِن ُفِتَحْت َأْبَواُب السَّ «ِإَذا ُأذِ 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف ْلجل يزيد بن أبان 
...والربيع بن صبيح

السلسلة الضعيفة 
صحيح بمجموع : (1413)

.طرقه

294566

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلَعزَاِئِم، َقاَل اُر، : َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى اْلُكوِفيُّ اْلَحمَّ
، َوَأُبو اْلُعَمْيِس، َقاََل: َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم، َقاَل: َقاَل ، : َثَنا اْلَمْسُعوِديُّ َقاِشيَّ َسِمْعُت َيِزيَد الرَّ

ُث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اَلِة »: يَحدِ  ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ
َعاُء َماِء َواْسُتِجيَب الدُّ «ُفِتَحْت َأْبَواُب السَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

لوجود الرقاشي في سنده 
والحديث ...وفيه من لم أجده

.حسن لغيره

السلسلة الضعيفة 
صحيح بمجموع : (1413)

.طرقه
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َثَناُه َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُيوُسَف، ثنا َأُبو َطاِهٍر َسْهُل ْبُن َعْبِد َّللاَِّ، ثنا َأُبو  َحدَّ
، ثنا اْلَوِليُد ْبُن  ُمْسِلٍم، ثنا ُعَفْيُر ْبُن َمْعَداَن َأُبو  َمْشِقيُّ ْحَمِن الدِ  َأيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ

: " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َكاِمٍل، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل
ٌة  َعاُء َفَمْن َنَزَل ِبِه َكْرٌب َأْو ِشدَّ َماِء َواْسُتِجيَب الدُّ ِإَذا َناَدى اْلُمَناِدي ُفِتَحْت َأْبَواُب السَّ

َد َوِإَذا َقاَل َد َتَشهَّ اَلِة َقاَل: َفْلَيَتَحيَِّن اْلُمَناِدي َفِإَذا َكبََّر َكبََّر َوِإَذا َتَشهَّ َحيَّ : َحيَّ َعَلى الصَّ
اَلِة، َوِإَذا َقاَل َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َقاَل اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه : َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ُثمَّ َقاَل: َعَلى الصَّ

اِدَقِة اْلَحقِ  اْلُمْسَتَجاِب َلَها َدْعَوِة اْلَحقِ  َوَكِلَمِة التَّْقَوى َأْحِيَنا َعَلْيَها َوَأِمْتَنا  ْعَوِة الصَّ الدَّ
َ َحاَجَتَك  "َعَلْيَها َواْبَعْثَنا َعَلْيَها َواْجَعْلَنا ِمْن ِخَياِر َأْهِلَها َمْحًيى َوَمَماًتا ُثمَّ َسِل َّللاَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسَلْيٍم 
َوُعَفْيٍر، ََل َأْعَلُم َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ 

اْلَوِليُد

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب عفير بن 
معدان وكذا أيوب الدمشقي 

.صدوق يخطيء

: (177)ضعيف الترغيب 
.ضعيف جدا

296568

َثَنا َأِبي  ِ ْبِن َشاِكٍر ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ، َحدَّ ثنا َأْحَمُد ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ
وِس َأُبو اْلُمِغيَرِة ، ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ   َثِني َعَطاٌء َيْعِني ، ثنا اْبُن َثْوَباَن ، ثنا َعْبُد اْلُقدُّ َحدَّ

ِ ْبِن َضْمَرَة ، اْبَن ُقرََّة  َأنَُّه َكاَن َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه »، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعْن َعْبِد َّللاَّ
َوَسلََّم َرُجاَلِن َأَحُدُهَما ََل َيَكاُد ُيَفاِرُقُه َوََل ُيْعَرُف َلُه َكِبيُر َعَمٍل َوَكاَن اآْلَخُر ََل َيَكاُد ُيَرى َوََل 

ي َذَهَب « ُيْعَرُف َلُه َكِبيُر َعَمٍل َفَقاَل الَِّذي ََل َيَكاُد ُيَفاِرُقُه ِ ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ  َيا َرُسوَل َّللاَّ
اَلِة - اْلُمَصلُّوَن ِباْْلَْجِر  َياِم َفَذَكَر َأْعَماَل اْلَخْيِر َفَقاَل- ِبَأْجِر الصَّ اِئُموَن ِبَأْجِر الصِ  : َوالصَّ

ِ َوَرُسوِلِه َقاَل: َقاَل« َوْيَحَك َماَذا ِعْنَدَك؟» َلَك َما »: ََل َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  ِإَلَّ ُحبَّ َّللاَّ
ا اآْلَخُر َفَماَت َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاَل« اْحَتَسْبَت َوَأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت َوَأمَّ

َ َقْد َأْدَخَل ُفاَلًنا اْلَجنََّة؟»: َوُهَو ِفي َأْصَحاِبِه َفَعِجَب اْلَقْوُم َأنَُّه َكاَن ََل « َهْل َعِلْمُتْم َأنَّ َّللاَّ
َما َكاَن َلُه َكِبيُر َعَمٍل ِإَلَّ : َيَكاُد ُيَرى َفَقاَم َبْعُضُهْم ِإَلى َأْهِلِه َفَسَأَل اْمَرَأَتُه َعْن َعَمِلِه َقاَلْت

َن ِمْن : َوَما ِهَي؟ َقاَلْت: َما َقْد َرَأْيُتْم َغْيَر َأنَُّه َقْد َكاَنْت َلُه َخْصَلٌة َقاُلوا َما َكاَن َيْسَمُع اْلُمَؤذِ 
َ ِمْثَل َقْوِلِه ُأِقرُّ ِبَها : َلْيٍل َوََل َنَهاٍر َوََل َعَلى َأيِ  َحاٍل ِإَلَّ َكاَن َيُقوُل َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

ِ َقاَل: َوَأْكُفُر َمْن َأَباَها َقاَلْت َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل : َفِإَذا َقاَل َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل َّللاَّ
ُر َمْن َأَبى  ِ ُأِقرُّ ِبَها َوُأَكفِ  ُجُل، َّللاَّ َفَأْقَبَل َحتَّى ِإَذا َكاَن ِمَن النَِّبيِ  ، َدَخَل اْلَجنََّة : َقاَل الرَّ

ْوَت َناَدى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َأْصَحاِبِه َحْيُث ُيْسِمُعُه الصَّ
َقاَل ، َوَكَذا ، َفَأْخَبُروِني ِبَكَذا ، َأَتْيُت َأْهَل ُفاَلٍن َفَسَأْلُتُهْم َعْن َعَمِلِه : َوَسلََّم ِبَأْعَلى َصْوِتِه
ُجُل ِ َقاَل: الرَّ ِ»: َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل َّللاَّ «َوَأَنا َأْشَهُد َأنِ ي َرُسوُل َّللاَّ

 رجاله ثقات إَل الحسين بن 
عبدهللا فمختلف فيه، وفيه 

...ابن ثوبان صدوق يخطيء
[إسناده ضعيف]

297569

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر َقاَل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا َقاَل: َحدَّ
ْعُق ْبُن َحْزٍن َقاَل: َقاَل ُن َبِني َكْعٍب َقاَل: ثنا ُشَمْيُط ْبُن َعْجاَلَن َقاَل: ثنا الصَّ َث ُمَؤذِ  : َحدَّ

َبَك هللُا، : َبْيَنا َأَنا َأِسيُر ِفي َأْرٍض َقْفَراَء ِإْذ َأذَّْنُت، َفَقاَل ِلي َقاِئٌل ِمْن َخْلِفي ِنْعَم َما َأدَّ
، َفَقاَل َما »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َفاْلَتَفتُّ َفِإَذا َأُبو َبْرَزَة اْْلَْسَلِميُّ

ِمْن َعْبٍد َأذََّن ِفي َأْرٍض َقْفٍر َفَتْبَقى َشَجَرٌة َوََل َمَدَرٌة َوََل ُتَراٌب َوََل َشْيٌء، ِإَلَّ اْسَتْحَلى اْلُبَكاَء 
«ِلِقلَِّة َذاِكِري هللَا ِفي َذِلَك اْلَمَكاِن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

298572

اِر ْبُن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، ثنا َعْبُد اْلَجبَّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي  ْكَسِكيِ  اْلَعاَلِء، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم السَّ

ِخَياُر ِعَباِد هللِا الَِّذيَن ُيَراُعوَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْوَفى، َقاَل
ْمَس، َواْلَقَمَر، َواْْلَِهلََّة ِلِذْكِر هللِا «الشَّ

َد ُسْفَياُن َعْن ِمْسَعٍر   َتَفرَّ
ٌد َوَغْيُرُه ، ِبَرْفِعِه  َوَرَواُه َخالَّ

َعْن ِمْسَعٍر َمْوُقوًفا

أم ) محقق تقريب البغية 
أرجو أن يكون : (القرى

حسنا خاصة على رأي من 
.وثق إبراهيم السكسكي

: (1854)ضعيف الجامع 
.ضعيف

299575

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى، ثنا َمكِ يُّ ْبُن َعْبَداَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَفرَّاُء، ثنا  َحدَّ
اِج ْبِن ُفَراِفَصَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن  ا، َعِن اْلَحجَّ قَّ اْلَحاِرُث ْبُن ُمْسِلٍم اْلُمْقِري، ثنا َبْحٌر السَّ

َلْو َلْم َأْسَمْعُه ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ : " َعَطاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َقاَل
ْثُت ِبِه، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َمرًَّة َوَمرًَّة َوَمرًَّة، َحتَّىَعدَّ َسْبَع ِمَراٍر َما َحدَّ

َثاَلَثٌة َعَلى ُكْثَباِن اْلِمْسِك َيْوَم اْلِقَياَمِة ََل َيُهوُلُهُم اْلَحَزُن، َوََل َيْفَزُعوَن ِحيَن َيْفَزُع : " َيُقوُل
اُس َرُجٌل َتَعلََّم اْلُقْرآَن َفَأمَّ ِبِه َقْوًما َيْطُلُب ِبِه َوْجَه هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَما ِعْنَدُه، َوَرُجٌل َناَدى : النَّ

اَلِة َيْطُلُب ِبِه َوْجَه هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَما ِعْنَدُه، َوَعْبٌد  ِفي ُكلِ  َيْوٍم َوَلْيَلٍة َخْمَس َمرَّاٍت ِللصَّ
ِه َعزَّ َوَجلَّ  ْنَيا َعْن َطاَعِة َربِ  "َمْمُلوٌك َلْم َيْمَنْعُه ِرقُّ الدُّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  اْْلَْعَمِش َعْن َعَطاٍء، َتَفرَّ

اْلَحاِرُث ْبُن ُمْسِلٍم الرَّاِزيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه بحر بن كنيز : الهيثمي
.السقاء وهو ضعيف
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300576

َثَنا ُسَلْيَماُن، َقاَل ، ثنا : َحدَّ ، ثنا َعبَّاُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعْرَزِميُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
َعمِ ي، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْمِرو ْبِن َشِمٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي 

َثاَلَثٌة َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى : " َسٍمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِعيٍد، َقاَل
َرُجٌل َقَرَأ اْلُقْرآَن ُمْحَتِسًبا : ُكْثَباٍن ِمَن اْلِمْسِك ََل َيْحُزُنُهُم اْلَفَزُع اْْلَْكَبُر، َوََل َيْكَتِرُثوَن ِلْلِحَساِب

"ُثمَّ َأمَّ ِبِه َقْوًما، َوَرُجٌل َأذََّن ُمْحَتِسًبا، َوَمْمُلوٌك َأدَّى َحقَّ هللِا َوَحقَّ َمَواِليِه 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
َد ِبِه َعْمُرو ْبُن َشِمٍر َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
موضوع بهذا : (2417)

.السياق

301583

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َعِديُّ ْبُن اْلَفْضِل، َعْن  َحدَّ
ُة َمْن ُيَصلِ ي َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا : " َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل َكاَن َعامَّ

َلْم َيُكْن ِْلََحِدِهْم ِإَلَّ َثْوٌب َواِحٌد : َوَما َأْصَحاُب اْلَعْقِد؟ َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم َأْصَحاَب اْلَعْقِد، ُقْلُت
"َكاَن َيْعِقُدُه َعَلى ُعُنِقِه 

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َأْخَرَجُه 
اْلُبَخاِريُّ ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  

َعْن َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن 
َكاَن ِرَجاٌل ُيَصلُّوَن : َسْعٍد َقاَل

َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم َعاِقِدي ُأُزِرِهْم َعَلى 

.َأْعَناِقِهْم

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل عدي : (القرى

بن الفضل، فإن كان التيمي 
فالحديث ضعيف جدا، وإن 
.كان الثاني فالحديث صحيح

302595

اَن،  ِ ْبُن َوْهٍب، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َثاِبٍت، َوَعِليُّ ْبُن َحسَّ ِ، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن َغْياَلَن ْبِن َجاِمِع، : َقاََل ، َثَنا َيْعَلى ْبُن اْلَحاِرِث اْلُمَحاِرِبيُّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ثنا َعْبُد الرَّ

اِر ْبِن َياِسٍر، َعْن َأِبيِه، َقاَل َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي »: َعِن اْبٍن ِلَعمَّ
ًحا ِبِه «ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُمَتَوشِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

303596
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا  اِح ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم الثََّقِفيُّ ، َحدَّ بَّ ثنا ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن الصَّ

َأنَّ النَِّبيَّ »: َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، ُموَسى ْبُن َداُوَد، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد 
اُس ِنَعاَلُهْم «َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َوَخَلَع َنْعَلْيِه َفَخَلَع النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

304597

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َباَلَوْيِه َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد نا ِإْسَحاُق ْبُن َخَلٍف نا : َحدَّ
ِريِ  نا ِعيَسى ْبُن ُموَسى، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن ُكْرِز  ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي السَّ
: ْبِن َوَبَرَة، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل َذاَت َيْوٍم

اَلِة» اَلِة؟ َقاَل: ِقيَل« ُخُذوا ِزيَنَة الصَّ «اْلَبُسوا ِنَعاَلُكْم َفَصلُّوا ِفيَها»: َوَما ِزيَنُة الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الشوكاني في الفوائد 
في : (23)المجموعة 

.إسناده كذاب

305599
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ُل ، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّ ثنا َعمِ ي َسِعيُد ْبُن ِعيَسى ثنا اْلُمَفضَّ
َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا »: َقاَل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأَنٍس ، ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ُيوُنَس 

«َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َعَلى اْلُخْمَرِة َوَيْسُجُد َعَلْيَها

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ  َتَفرَّ
ُل َعْن ُيوُنَس َعْنُه ِبِه اْلُمَفضَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
رجاله : (أم القرى)البغية 

ثقات إَل المقدام بن داود 
ويرتقي إلى ...فضعيف

.الحسن لغيره

رواه : (2269)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

والصغير بأسانيد بعضها 
.رجاله ثقات

306606

َثِني َأُبو َطاِلِب ْبُن ، َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َأْخَبَرِني َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعِليٍ   َحدَّ
ُد ْبُن َيْحَيى، ِبَمكََّة  ثنا ُسْفَياُن ، َسَواَدَة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسَماَعَة، ثنا َخالَّ

اِم ْبِن َنِجيٍح، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل ، َعْن َتمَّ ُرِكَزِت »: الثَّْوِريُّ
رَُّة َبْيَن َيَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  «َفَصلَّى ِإَلْيَها، َواْلِحَماُر ِمْن َوَراِئَها، الدِ 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
ٌد َد ِبِه َخالَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
ويرتقي ...ضعيف: (القرى

.إلى الحسن لغيره
[حسن لغيره]

307611

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ْحَمِن، ، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ ، َحدَّ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن  اِر ، ح َوَحدَّ ثنا : َقاََل، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِرَجَة ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ

َجاَءنا َواِثَلُة ْبُن اْْلَْسَقُع َوَنْحُن : َقاَل، اْلَحَسُن ْبُن َيْحَيى اْلُحْسِني، َعْن ِبْشِر ْبِن َحياَن 
َمْن »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َنْبِني َمْسِجَدَنا َفَسلََّم َعَلْيَنا ُثمَّ َقاَل

«َيْبِني َمْسِجًدا ُيَصلَّى ِفيِه َبَنى هللُا َتَعاَلى َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة َأْفَضَل ِمْنُه

َد ِبِه اْلُحْسِني َعْن ِبْشٍر  َتَفرَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
:  (أم القرى)البغية 

ويتقوى للحسن ...ضعيف
.لغيره

السلسلة الضعيفة 
منكر بزيادة : (6716)

"أفضل منه"

308612

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا َأُبو َبْكٍر اآْلُجرِ يُّ ، ثنا َأُبو َأيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن : َحدَّ ثنا َجْعَفٌر اْلِفْرَياِبيُّ
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة  ، ثنا اْلَحَكُم ْبُن َيْعَلى، َعْن َعَطاٍء اْلُمَحاِرِبيِ  َمْشِقيُّ ْحَمِن الدِ  َعْبِد الرَّ

يِق، َقاَل دِ  ٍف، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َمْعَمٍر، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ْبِن ُمَصرِ 
ِ َمْسِجًدا َوَلْو ِمْفَحَص َقَطاِة َبَنى هللُا َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َبَنى َّللَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة، 
َد ِبِه اْلَحَكُم، َوَرَواُه َأُبو  َتَفرَّ

وَب  ، َعْن َأِبي َأيُّ ُزْرَعَة الرَّاِزيُّ
َمْشِقيِ  ِمْثَلُه الدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه الطبراني في : الهيثمي
اْلوسط وفيه وهب بن 

.حفص وهو ضعيف
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309614

، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَقاِضي، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َثَناه َأُبو  َثَناُه َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن،  َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْْلَْعَمِش ح، َوَحدَّ

َثَنا اْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، ثنا ُقْطَبُة ْبُن َعْبِد الَعِزيِز، َعِن اْْلَْعَمِش َعْن 
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َبَنى َّللَِّ »: ِإْبَراِهيَم التَّْيِمىِ  َعْن َأِبيِه َعْن َأِبي َذرٍ 

.«َمْسِجًدا َوَلْو َمْفَحِص َقَطاٍة َبَنى هللُا َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة

ِبيِع َعِن   َرَواُه َقْيُس ْبُن الرَّ
اْْلَْعَمِش َمْوُقوًفا َكِرَواَيَة 
، َوَرَواُه اْلَحَكُم ْبُن  الثَّْوِريِ 
ُعَتْيَبَة َعْن ِإْبَراِهيَم ِمْثَلُه 

َمْرُفوًعا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

رواه البزار : الهيثمي
والطبراني في الصغير 

.ورجاله ثقات

310615

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، ح َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو ُحَذْيَفَة . ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ َوَحدَّ

، َقاَل ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ، : ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد النَّْهِديُّ َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ 
، َقاََل ِ َمْسِجًدا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍ  َمْن َبَنى َّللَّ

.«َوَلْو ِمْثَل َمْفَحِص اْلَقَطاِة َبَنى هللُا َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة

اُس  َهَكَذا َرَواُه اْلِفْرَياِبيُّ َوالنَّ
، َوَلْم  َمْوُقوًفا َعَلى الثَّْوِريِ 

َيْرَفْعُه ِمْن َأْصَحاِبِه َعْنُه ِإَلَّ 
َوِكيٌع َوَعْبُد هللِا ْبُن اْلَوِليِد 

.اْلَعَدِويُّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

بسبب أبي حذيفة على أن 
.حديث أبي ذر حسن

رواه البزار : الهيثمي
والطبراني في الصغير 

.ورجاله ثقات

311616

اِقُد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َعمِ ي  َثَنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم النَّ َحدَّ
ْحَمِن، َعْن ِعيَسى ْبِن اْلُمْخَتاِر، َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى،  اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َبْكُر ْبُن َعْبِد الرَّ

، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنََّها َقاَلْت ِ َمْسِجًدا »: َعِن اْلَحَكِم، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ  َمْن َبَنى َّللَّ
.«َكَمْفَحِص َقَطاٍة َبَنى هللُا َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة

َهَكَذا َرَواُه اْبُن َأِبي َلْيَلى 
َمْوُقوًفا َعَلى َعاِئَشَة، َوَرَواُه 
اُج ْبُن َأْرَطَأَة َعِن اْلَحَكِم  َحجَّ
، َفَرَفَعُه  َمْرُفوًعا َعْن َأِبي َذرٍ 
َمرًَّة َبْعَد َمرٍَّة َوَوَقَفُه َمرًَّة َوَلْم 

َيْذُكْر ِإْبَراِهيَم

محقق تقريب  [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

ويرتقي للحسن ...ضعيف
.لغيره

رواه الطبراني في : الهيثمي
اْلوسط وفيه المثنى بن 
الصباح، ضعفه يحيى 

القطان وجماعة، ووثقه ابن 
معين في رواية وضعفه في 

.أخرى

312617
ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ : َثَنا َجْنَدُل ْبُن َواِلٍق، َقاَل: َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَخزَّاُز، َقاَل: َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : َثَنا ِزَياُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َلْيٍث، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
«اْبُنوا اْلَمَساِجَد َواتَِّخُذوَها َجمًّا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة 
َعْن َماِلِك ْبِن ِإْسَماِعيَل، َعْن 
ُهَرْيٍم، َعْن َلْيٍث، َوَرَواُه َعِليُّ 
ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشِقيٍق، َعْن 

َأِبيِه، َعْن َأِبي َجْمَرَة، َعْن َلْيٍث

ضعيف بسبب  [حسن لغيره]
لكن يرتقي ...اْلنقطاع

.للحسن لغيره

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1674)

313620
، ثنا  ْحَمِن ْبِن اْلَفْضِل اْلَخِطيُب، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد اْلُخزَاِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

، ثنا َيْحَيى ْبُن َهاِشٍم، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َيِزيَد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  ُموِميُّ َأْحَمُد ْبُن َصاِلٍح الشُّ
ُدوا ِنَعاَلُكْم ِعْنَد َأْبَواِب اْلَمَساِجِد»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْمٍرو، َقاَل «َتَفقَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

ُموِميُّ الشُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (3018)

314621

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْعَمٍر َقاَل ثنا : َحدَّ
، ثنا اْلَوِليُد ْبُن : َعْمُرو ْبُن َحْفِص ْبِن َعْمٍرو َقاَل اَن ِصْهُر اْْلَْوزَاِعيِ  اِر ْبُن َعفَّ ثنا َعْبُد اْلَغفَّ

َمِزيٍد، َعِن اْبِن َجاِبٍر، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
ْيِه َأْو َنْعَلْيِه َتُقوُل : " َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َأَراَد َأْن َيْدُخَل اْلَمْسِجَد َفَنَظَر ِفي َأْسَفِل ُخفَّ

«ِطْبَت َوَطاَبْت َلَك اْلَجنَُّة، اْدُخْل ِبَساَلٍم»: اْلَماَلِئَكُة

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعْقْبَة 
َوَعَطاٍء َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

الَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

315622

ْحَمِن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا َمْعَبٌد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن، َوَثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َقاََل ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: ْبُن اْلُمَباَرِك اْلَعْبِسيُّ ، َثَنا َثاِبٌت اْلُبَناِنيُّ : َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ

اُر َمَساِجِد هللِا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اُر ُبُيوِت : َوَقاَل اْلَعْبِسيُّ- ُعمَّ ُعمَّ
"ُهْم َأْهُل هللِا ُهْم َأْهُل هللِا - هللِا 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه صالح المري : الهيثمي
.وهو ضعيف

316623

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َزْيِد ْبِن اْلَحِريِش، َثَنا َعْبُد هللِا  َثَنا َسْهُل ْبُن َعْبِد هللِا َأُبو اْلَحَسِن التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َقاَل َكَتَب َسْلَماُن ِإَلى َأِبي : ْبُن ُمَعاِوَيَة، َثَنا َصاِلٌح، َثَنا اْلُجَرْيِريُّ

ْرَداِء َيا َأِخي َعَلْيَك ِباْلَمْسِجِد َفاْلَزْمُه َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : الدَّ
«اْلَمْسِجُد َبْيُت ُكلِ  ُمْؤِمٍن»: َيُقوُل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

ويرتقي ...بسبب صالح المري
.إلى الحسن لغيره

: (6702)صحيح الجامع 
.حسن

317624

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن  زَّاِق، َوَحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
زَّاِق، َثَنا َمْعَمٌر، َعْن  َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ِبْشُر ْبُن اْلَحَكِم، َثَنا َعْبُد الرَّ

ْرَداِء، َكَتَب ِإَلى َسْلَماَن َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َوَيا َأِخي اْغَتِنْم »: َصاِحٍب، َلُه، َأنَّ َأَبا الدَّ
ُه، َواْغَتِنْم َدْعَوَة  َتَك َوَفَراَغَك َقْبَل َأْن َيْنِزَل ِبَك ِمَن اْلَباَلِء َما ََل َيْسَتِطيُع اْلِعَباُد َردَّ ِصحَّ

َوَيا َأِخي ِلَيُكِن اْلَمْسِجُد َبْيَتَك؛ َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم « اْلُمْبَتَلى
، َوَقْد َضِمَن هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْن َكاَنِت اْلَمَساِجُد ُبُيوَتُهْم «ِإنَّ اْلَمَساِجَد َبْيُت ُكلِ  َتِقيٍ »: َيُقوُل

بِ  َعزَّ َوَجلَّ  َراِط ِإَلى ِرْضَواِن الرَّ ْوِح َوالرَّاَحِة َواْلَجَواِز َعَلى الصِ  "ِبالرَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

بسبب إبهام شيخ 
ويرتقي إلى الحسن ...معمر

.لغيره

: (6702)صحيح الجامع 
.حسن
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318625

، ثنا َبِقيَُّة، َعِن  ِريِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا َسْهُل ْبُن َعْبِد َّللاَِّ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي السَّ َحدَّ
ْمِح، َعْن َأِبي اْلَهْيَثِم، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ   اْبِن َلِهيَعَة، َعْن َدرَّاٍج، َعِن اْبِن َأِبي السَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة: " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َأْيَن »: َيُقوُل َّللاَّ
اُر َمْسِجِدي»: َوَمْن َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن َجاَرَك؟ َفَيُقوُل: َفَتُقوُل اْلَماَلِئَكُة« ِجيَراِني؟ «ُعمَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي اْلَهْيَثِم 
ُسَلْيَماِن ْبِن َعْمٍرو اْلُعْتَواِريِ  

ََل َأْعَلُم َرَواُه َلُه َراِوًيا ِإَلَّ َدرَّاًجا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

319639

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  ِ ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ َثِني َأِبي ، ثنا َعْبُد َّللاَّ ثنا ، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّ
َثِني َسِعيُد ْبُن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب  َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن ، ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْيُموٍن، َحدَّ

َأْخِرُجوا َيُهَوَد َأْهِل اْلِحَجاِز »: آِخُر َما َتَكلَّمَّ ِبِه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، اْلَجرَّاِح 
«َوَأْهِل َنْجَراَن ِمْن َجِزيَرِة اْلَعَرِب َواْعَلْم َأنَّ ِشَراَر النَّاِس الَِّذيَن اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1691)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

320642

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُجَباَرُة ْبُن اْلُمَغلِ ِس، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
، َرِضَي هللُا  َثْتِني َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد، َأنَّ َأَبا َذرٍ  اْلَحِميِد ْبُن َبْهَراَم، َثَنا َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َحدَّ
َعْنُه َكاَن َيْخُدُم النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َحتَّى ِإَذا َفَرَغ ِمْن ِخْدَمِتِه َأَوى ِإَلى اْلَمْسِجِد 

َفَكاَن ُهَو َبْيَتُه َفاْضَطَجَع ِفيِه، َفَدَخَل َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلٍة 
َفَوَجَد َأَبا َذرٍ  َناِئًما ُمْنَجِدًَل ِفي اْلَمْسِجِد َفَرَكَلُه ِبِرْجِلِه َحتَّى اْسَتَوى َجاِلًسا، َفَقاَل َلُه َرُسوُل 

َفَأْيَن َأَناُم؟ َما ِلي َبْيٌت : ، َفَقاَل َأُبو َذرٍ «َأََل َأَراَك َناِئًما ِفيِه؟»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
"َغْيُرُه، َفَجَلَس ِإَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (27588)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

321643

، َثَنا َبْكُر  ْثُت َعْن َأِبي َسِعيِد َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلَعاِمِريُّ ُحدِ 
، َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة، َعْن ُنَعْيٍم اْلُمْجِمِر،  ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اْْلَْسَلِميُّ

ِة، َفُكنَّا ِإَذا َأْمَسْيَنا َحَضْرَنا َباَب َرُسوِل هللِا : َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍ  َقاَل فَّ ُكْنُت ِمْن َأْهِل الصُّ
ِة  فَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيْأُمُر ُكلَّ َرُجٍل َفَيْنَصِرُف ِبَرُجٍل، َفَيْبَقى َمْن َبِقَي ِمْن َأْهِل الصُّ
ى َمَعُه، َفِإَذا  َعَشَرٌة َأْو َأْكَثُر َأْو َأَقلُّ، َفُيْؤَتى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَشاِئِه َفَنَتَعشَّ

َفَمرَّ َعَليَّ َرُسوُل : ، َقاَل«َناُموا ِفي اْلَمْسِجِد»: َفَرْغَنا َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َيا ُجْنُدُب، َما َهِذِه »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا َناِئٌم َعَلى َوْجِهي َفَغَمَزِني ِبِرْجِلِه َوَقاَل

ْيَطاِن ْجَعُة، َفِإنََّها ِضْجَعُة الشَّ «الضِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

322645

، ثنا َأُبو ُبْرَدَة اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحاِسُب،  َقِطيُّ ُل السَّ َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن اْلُمَعدِ  َحدَّ
ْلُت ْبُن ِديَناٍر، َعْن  ْحَمِن، ثنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا الصَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر َأُبو َعْبِد الرَّ
َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َأِبي َمْيُموَنَة، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْلَحَكِم ْبِن 

ْيُخ َرِحَمُه هللُا اْلَحَكِم ْبِن ُمَعاِوَيَة َوِإنََّما ُهَو ُمَعاِوَيُة : َكَذا َوَقَع ِفي ِكَتاِبي: ُمَعاِوَيَة، َقاَل الشَّ
ُه : ْبُن اْلَحَكِم َقاَل ِة َفَجَعَل ُيَوجِ  فَّ َبْيَنَما َأنا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الصُّ

ْجَلْيِن َوالثَّاَلَثَة َحتَّى َبِقيُت ِفي َأْرَبَعٍة  ُجِل ِمَن اْْلَْنَصاِر َوالرِ  ُجَل ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َمَع الرَّ الرَّ
: َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخاِمُسَنا َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ا ِجْئَنا َقاَل« اْنَطِلُقوا ِبَنا» يَنا»: َفَلمَّ َيا »: َفَجاَءْت ِبُجَشْيَشٍة َفَأَكْلَنا ُثمَّ َقاَل« َيا َعاِئَشُة َعشِ 
َفَجاَءْت ِبُجَرْيَعٍة ِمْن « َيا َعاِئَشُة اْسِقيَنا»: َفَجاَءْت ِبَحْيَسٍة َفَأَكْلَنا ُثمَّ َقاَل« َعاِئَشُة َأْطِعِميَنا

َمْن »: َفَجاَءْت ِبُعس ٍ ِمْن َماٍء َفَشِرْبَنا ُثمَّ َقاَل« َيا َعاِئَشُة اْسِقيَنا»: َلَبٍن َفَشِرْبَنا ُثمَّ َقاَل
َبْل : َفُقْلَنا: َقاَل« َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْنَطِلَق ِإَلى اْلَمْسِجِد َفْلَيْنَطِلْق َوَمْن َشاَء ِمْنُكْم َباَت َهُهَنا

َفَبْيَنا َأنا َناِئٌم َعَلى َبْطِني ِإَذا ِبَرُجٍل َيْرُفُسِني ِبِرْجِلِه ِفي َجْوِف : َنْنَطِلُق ِإَلى اْلَمْسِجِد َقاَل
ُقْم َفِإنَّ َهِذِه ِضْجَعٌة »: اللَّْيِل َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا ُهَو َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

«ُيْبِغُضَها هللُا َعزَّ َوَجلَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

323647

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي ُحَصْيٍن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن الطَّيِ ِب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصْدَراَن،  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا َبِزيٌغ َأُبو اْلَخِليِل، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َيْقُعُدوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِحَلًقا ِحَلًقا، ِإنََّما »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِ ِفيِهْم َحاَجٌة ْنَيا، َفاَل ُتَجاِلُسوُهْم؛ َفِإنَُّه َلْيَس َّللَّ ْتُهُم الدُّ .«َهمَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َد ِبِه اْبُن ُصْدَراَن َعْن  َتَفرَّ

َوَبِزيٌغ ُهَو اْلِخَصاُف . َبِزيٍغ
اْلَبْصِريُّ َواِهي اْلَحِديِث

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1/410)العلل المتناهية 
.َل يصح
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َثَنا ُسَلْيَماُن، َقاَل َثَنا َوْهُب ْبُن : َثَنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد، َقاَل: َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َقاَل: َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َراِشٍد، َعْن َفْرَقٍد، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل

َيْعِني - َما َباُل ِعَباِدي َيْدُخُلوَن ِبُيوِتي : َأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَلى َنِبيٍ  ِمَن اْْلَْنِبَياِء: " َوَسلََّم
وَن َأَو ِإيَّاَي يَخاِدُعوَن َوِعزَِّتي ، ِبُقُلوٍب َغْيِر َطاِهَرٍة َوَأْيٍد َغْيِر َنِقيٍَّة - اْلَمَساِجَد  َأِبي َيْغَترُّ

ٍة َأْتُرُك اْلَحِليَم ِفيِهْم َحْيَراَن، ََل َيْنُجو ِمْنُهْم ِإَلَّ  َوَجاَلِلي َوُعُلوِ ي ِفي اْرِتَفاِعي َْلَْبَتِلَينَُّهْم ِبَبِليَّ
"َمْن َدَعا َكُدَعاِء اْلَغِريِق 

 وهب وفرقد غير محتج 
بحديثهما وتفردهما

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

َل : (52)الذهبي في العلو 
.يصح هذا، لكنه محتمل

325649

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َناِفٍع، َعْن  َحدَّ
ا َبَنى  َأِبيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ

َجاِل َأَحٌد»: اْلَمْسِجَد َجَعَل َباًبا ِللنِ َساِء َفَقاَل : ، َقاَل َناِفٌع«ََل َيِلَجنَّ ِمْن َهَذا اْلَباِب ِمَن الرِ 
"َفَما َرَأْيُت اْبَن ُعَمَر َداِخاًل ِمْن َذِلَك اْلَباِب، َوََل َخاِرًجا ِمْنُه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (5981)

326650

، ثنا  ْنَعاِنيُّ َثِني َأِبي، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َخاِلٍد الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد َّللاَِّ، َحدَّ َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ  َرَباٌح، ثنا ُعَمُر ْبُن َحِبيٍب، َعِن اْبِن َأِبي َنِجيٍح، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُجُل َأْهَلُه َأْن َتْأِتَي اْلَمْسِجَد»: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفَقاَل اْبٌن . «ََل َيْمَنَعنَّ الرَّ
ِ ْبِن ُعَمَر ، َفَقاَل َلُه: ِلَعْبِد َّللاَّ ُثَك َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإنَّا َلَنْمَنُعُهنَّ ُأَحدِ 

َفَما َكلََّمُه َعْبُد َّللاَِّ َحتَّى َماَت: َوَتُقوُل َهَذا َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (4933)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

327653

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو اْلَحَسِن ْبُن َأَباَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِسِنيَن، ثنا َنْصُر  َحدَّ
اِمُت، ثنا اْلُمْشَمِعلُّ ْبُن ِمْلَحاَن، َعْن ُسَوْيِد ْبِن ُعَمَر، َعْن َساِلٍم اْْلَْفَطِس،  ْبُن اْلَحِريِش الصَّ

َصلُّوا : " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل
ُ َوَصلُّوا َخْلَف َمْن َقاَل: َعَلى َمْن َقاَل ُ : ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ "ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1/420)العلل المتناهية 
.َل يصح

328657

ُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاََل َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف، َوُمَطهَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن : َحدَّ
ِحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا َأُبو َأيُّوَب  َناِجَيَة، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبُن َأَباَن، َثَنا َعْبُد الرَّ

، َعْن َصْفَواَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  ْفِريِقيُّ اْلِْ
اَلَة، َفِإْن َأَتمُّوا َفَلُكْم َوَلُهْم، َوِإْن َنَقُصوا »: َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل َسَيْأِتي َقْوٌم ُيَصلُّوَن ِبُكُم الصَّ

«َفَعَلْيِهْم

 َحِديٌث َثاِبٌت َمْشُهوٌر ِمْن 
َحِديِث َصْفَواَن َلْم َيْرِوِه َعْنُه 
وَب َعْبُد هللِا ْبُن  ِإَلَّ َأُبو َأيُّ

ْفِريِقيُّ َعِليٍ  اْلِْ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

بسبب أبي أيوب اَلفريقي، 
ويرتقي إلى درجة الحسن 

.لغيره

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده حسن: (2228)

329658

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َخِليٍل : ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفٍر اْلَقتَّاُت، َقاَل: َحدَّ
َثِني َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َواْْلَْسَوِد، : اْلَخزَّاُز، َقاَل َحدَّ

اَلَة »: َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَُّه َسَيُكوُن ُأَمَراُء ُيِميُتوَن الصَّ
ا  ُفوَنَها ِإَلى َشَرِق اْلَمْوَتى َوِإنََّها َصاَلُة َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْن ِحَماٍر َوَصاَلُة َمْن ََل َيِجُد ُبدًّ َوُيَخفِ 

اَلَة ِلَوْقِتَها َواْجَعُلوا َصاَلَتُكْم َمَعُهْم ُسْبَحًة «َفَمْن َأْدَرَك ِمْنُكْم َذِلَك الزََّماَن َفْلُيَصلِ  الصَّ

غريب من حديث اْلعمش 
مجموعا عن علقمة واْلسود

أم ) محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات غير : (القرى

الحسين بن جعفر القتات قلم 
.أجد له ترجمة

[إسناده ضعيف]

330666

ْنَباِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ِإْماَلًء َوِقَراَءًة ثنا َأُبو الزِ  ثنا ُيوُسُف ْبُن ، َحدَّ
، ثنا َمْعَمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َزْيِد ْبِن َحيَّاَن، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن  َعِديٍ 

َأَما َيْخَشى الَِّذي َيْرَفُع َرْأَسُه َقْبَل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
َل هللُا َرْأَسُه َرْأَس َكْلٍب؟ َماِم َأْن ُيَحوِ  «اْلِْ

 َهَذا ِمْن َغَراِئِب َحِديِث 
َذاَكَر ِبِه اْلُقَدَماَء ، ِمْسَعٍر 

َقِديًما ِمْن َحِديِث ُيوُسَف ْبِن 
َوَأنَُّه ِمْن َمَفاِريِدِه، َعِديٍ  

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات عدا زيد : (القرى

بن حبان فهو صدوق كثير 
الخطأ فالحديث ضعيف 
بسببه لكن يرتقي إلى 

...الحسن لغيره

السلسللة الضعيفة 
ضعيف شاذ بهذا : (5049)

اللفظ

331670

، َثَنا َأُبو  َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْحُموِد ْبِن َعِليِ  ْبِن َماِلٍك اْْلَْصَبَهاِنيُّ َحدَّ
اِر ْبُن  ِحيِم اْلَبزَّاُر َصاِعَقُة، َثَنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيُر، َثَنا َعْبُد اْلَجبَّ َيْحَيى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

، َقاَل ، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ  ْهِنيِ  اٍر الدُّ اَلَة َمَعَنا، : اْلَعبَّاِس، َعْن َعمَّ َكاَن َأِبي َقْد َتَرَك الصَّ
اَلَة َمَعَنا؟»: ُقْلُت ُفوَن»: َقاَل« َما َلَك َتَرْكَت الصَّ َفَأْيَن َقْوُل النَِّبيِ  َصلَّى : ُقْلُت. «ِإنَُّكْم ُتَخفِ 

ِعيَف َوَذا اْلَحاَجِة»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن : َقاَل. «ِإنَّ ِفيُكُم اْلَكِبيَر َوالضَّ
.َمْسُعوٍد َيُقوُل َذِلَك ُثمَّ َصلَّى َثاَلَثَة َأْضَعاِف َما ُتَصلُّوَن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعمَّاٍر 
َوِإْبَراِهيَم، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
. إسناده حسن: (القرى

والحديث لم أقف عليه بهذا 
.السياق
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، َثَنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َثَنا َخاِلُد ْبُن  َحدَّ
، َثَنا َغاِلٌب، َثَنا َبْكٌر، َعْن َأَنٍس، َقاَل َلِميُّ ا ِإَذا َصلَّْيَنا َخْلَف الزَُّبْيِر ْبِن : " َعْبِد هللِا السُّ ُكنَّ

اَلَة ُقْلُت ِإنَّا : َيا َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد َما ِلي َأَراُكْم َأَخفَّ النَّاِس َصاَلًة َقاَل: اْلَعوَّاِم َفَأَخفَّ الصَّ
اَلَة َحتَّى َيِغيَب ِفي َصاَلِتِه  "ُنَباِدُر اْلَوْسَواَس َوَلِكنَُّكْم َأْهُل اْلِعَراِق ُيِطيُل َأَحُدُكُم الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
ضعيف بسبب بكر، : (القرى

وخالد وفيه من يحتاج إلى 
.بيان

[إسناده ضعيف]

333680
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا اْبُن ُنَمْيٍر ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف ، َحدَّ

َكاَن »: َعْن ِباَلٍل َقاَل، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُمْسِلٍم ، ثنا اْْلَْعَمُش ، 
اَلِة «َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَسوِ ي َمَناِكَبَنا َوَأْقَداَمَنا ِفي الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.صحيح إن شاء هللا: (القرى

إسناده : (2/90)الهيثمي 
.متصل ورجاله موثقون

334687
َمْيِك، ثنا ُشَرْيُح ْبُن ُيوُنَس، ثنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِهَشاِم ْبِن َأِبي الدُّ َحدَّ

، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ  َقاَل ْعِبيِ  َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َأُبو َخاِلٍد اْْلَْحَمُر، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ
وا َوَتَراَحُموا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «اْسَتُووا َتْسَتِو ُقُلوُبُكْم َوَتَماسُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (835)ضعيف الجامع 
.ضعيف

335694

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن َقاَل َأْخَبَرَنا : ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق َقاَل: ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي َقاَل: َحدَّ
َأَتْيُت اْلَمِديَنَة ِلِلَقاِء : َأْخَبَرِني ِإَياٌس، َعْن َقْيِس ْبِن ُعَباٍد َقاَل: ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َحْمَزَة َقاَل

َفُقْمُت : َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَن َأَحبَُّهْم ِإَليَّ ِلَقاًء ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َقاَل
ِل، َفَخَرَج ُعَمُر َمَعُه َأْصَحاُب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فِ  اْْلَوَّ َفَجاَء : َقاَل.  ِفي الصَّ

اِني َعْن َمَكاِني َفَقاَم ِفيِه َفَما َعَقْلُت : َقاَل. َرُجٌل َفَنَظَر ِفي ُوُجوِه اْلَقْوِم َفَعَرَفُهْم َغْيِري، َفَنحَّ
ا َقَضى َصاَلَتُه َأْقَبَل َعَليَّ َفَقاَل: َصاَلِتي، َقاَل ََل َيُسْؤَك هللُا َيا َفَتى، ِإنِ ي َلْم آِت الَِّذي : َفَلمَّ

َلْم آِت َأْمًرا ِبَجَهاَلٍة، ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرَنا َأْن : َأَتْيَت ِبَجَهاَلٍة، َأْو َقاَل
فِ  الَِّذي َيِليِه، َوِإنِ ي َنَظْرُت ِفي ُوُجوِه اْلَقْوِم َفَعَرْفُتُهْم َغْيَرَك َث َفَما . َنُكوَن ِفي الصَّ ُثمَّ َحدَّ

َجاَل َمَتَحْت َأْعَناُقَها ِإَلى َشْيٍء ُمُتوَحَها ِإَلْيِه َهَلَك َأْهُل اْلُعْقَدِة َوَربِ  اْلَكْعَبِة، : َفَقاَل. َرَأْيُت الرِ 
َقاَلَها َثاَلًثا، َوهللِا َما َعَلْيِهْم آَسى، َهَلُكوا َوَأْهَلُكوا، َوهللِا َما آَسى َعَلْيِهْم، َوَلِكْن ِإنََّما آَسى 

ُجُل ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب: َقاَل. َعَلى َمْن ُيْهِلُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن َفِإَذا الرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب عمران بن 
أبي عطاء اْلسدي فهو 

.صدوق له أوهام

 (808)أخرجه النسائي ]
، وقال شعيب في [بنحوه

: (21264)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

336697

ْحَمِن ْبُن  ِ، َثَنا َعْبُد الرَّ ، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
ِ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجاِبٍر َقاَل ، َثَنا زَاِئَدُة، َعْن َعْبِد َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى : َمْهِديٍ 

ُر، َوَشرُّ ُصُفوِف النِ َساِء »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُم، َوَشرَُّها اْلُمَؤخَّ َجاِل اْلُمَقدَّ َخْيُر ُصُفوِف الرِ 
ُر ُم َوَخْيُرَها اْلُمَؤخَّ َجاُل َفاْغُضْضَن »: َوَقاَل« .اْلُمَقدَّ َيا َمْعَشَر النِ َساِء، ِإَذا َسَجَد الرِ 

زَاِر َجاِل ِمْن ِضيِق اْلِْ ، ََل َتَرْيَن َعْوَراِت الرِ  «َأْبَصاَرُكنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (14123)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

337699

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  ٌد، ح، ثنا َأُبو َخِليَفَة ، َحدَّ َثَنا َحِبيُب ْبُن . ثنا ُمَسدَّ َوَحدَّ
َعْن ، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد : َقاََل، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر ، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي ، اْلَحَسِن 

َأَتْيَت النَِّبيَّ : " َقاَل، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر ، َأِبي ُيوُنَس 
َفِجْئُت َفُقْمُت ِمْن َخْلِفِه َفَأَخَذ ِبَيِدي ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَوَجْدُتُه ُيَصلِ ي ِمْن آِخِر اللَّْيِل 

ََل َيْنَبِغي : َما َلَك َأْجَعُلَك ِحَذاِئي َفَتخنس؟ َفُقْلُت: َقاَل، َفَجَعَلِني ِحَذاَءُه َفَسلَّْمُت َواْنَصَرْفُت 
َ َأْن َيِزيَدِنَي ِفْقًها  ِْلََحٍد َأْن َيُقوَم ِحَذاُءَك َوَأْنَت َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَعا َّللاَّ

"َوِعْلًما 

أم ) محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

338700

ُل  َقِطيُّ اْلُمَعدِ  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن السَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َعْوٍف ، َحدَّ
َمِد  ْرَداِء ، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن ، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد ، َثَنا َأُبو َسْعٍد ، َعْبِد الصَّ َعْن َأِبي الدَّ

اَلِة َمَخاَفَة َأْن َتْسِبَقُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل،  َمْن َسَبَق ِإَلى الصَّ
«َأْوَجَب هللُا َلُه اْلَجنََّة، َوَمْن َتَرَكَها َمْأَثَرًة َعَلْيَها َلْم ُيْدِرْكَها ِبَعَمٍل ِإَلى اْلَحْوِل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
ضعيف بسبب خالد : (القرى

.بن معدان، وفيه من لم أجده
[إسناده ضعيف]

339702

ِ ْبُن الزَُّبْيِر، ثنا  َثَنا َأُبو َنْصٍر، ثنا َزْنُجَوْيِه ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
َناِد، َعِن اْْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ُسْفَياُن، ثنا َأُبو الزِ 

ِ: " َقاَل َرُجٌل َخَرَج ِإَلى َمْسِجٍد ِمْن َمَساِجِد َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَرُجٌل َخَرَج : َثاَلَثٌة ِفي َضَماِن َّللاَّ
ا  ِ، َوَرُجٌل َخَرَج َحاجًّ "َغاِزًيا ِفي َسِبيِل َّللاَّ

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات إَل شيخ أبي 
.سكتوا عنه.نعيم فقد 

: (12/379)تخريج المسند 
.إسناده صحيح
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340703

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َثَنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا  َحدَّ
ِبيِع ْبِن َصِبيٍح، َعِن اْلَحَسِن، َعِن َأَنٍس،  ، َثَنا َسِعيُد ْبُن ِديَناِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن الرَّ التَّْرُقِفيُّ

اَلِة »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل ِإَذا َسِمْعُتُم اْلُمَناِدَي ِبالصَّ
َقنَّ َعَلى َأِخيَك اْلُمْسِلِم،  ِكيَنُة، َفِإْن َوَجْدَت ُفْرَجًة َفاْدُخْل َوِإَلَّ َفاَل ُتَضيِ  َفَأِجيُبوا َوَعَلْيُكُم السَّ

ٍع، َوِإَذا َقَرْأَت َفاْقَرْأ َما ُيْسِمُع ُأُذَنْيَك َوََل ُتْؤِذ َجاَرَك «َوَصلِ  َصاَلَة ُمَودِ 

تفرد به الربيع عن الحسن
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
إسناده ضعيف : (2569)

.جدا

341708

، ثنا ُسَلْيَماُن  َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اللَّْيِث اْلَجْوَهِريُّ َحدَّ
اِر، ثنا َمْنُصوُر ْبُن َأِبي َوَبَرَة، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن  ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َلِميِ  ْحَمِن السُّ ا ُنْؤَمُر َأْن ُنَقاِرَب اْلُخَطا »: َأِبي َعْبِد الرَّ ُكنَّ
اَلِة .«ِإَلى الصَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َد ِبِه َمْنُصوٌر  ُحَصْيٍن، َتَفرَّ

َعْن َأِبي َبْكٍر

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات غير : (القرى

.سليمان الخياط صدوق
[إسناده حسن]

342709

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
ٍس النَّْصِريُّ ِمْن َبِني : ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي اْلَحَكِم الثََّقِفيُّ َوَكاَن ِثَقًة، َقاَل ثنا َعاِصُم ْبُن ُمَضرِ 

: ثنا َجَبَلُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة َقاَل
اَلِة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُل ِلَيَتَيَسَر َأْهُل الصَّ ِإنََّما ُجِعَل اْْلََذاُن اْْلَوَّ

ِلَصاَلِتِهْم، َفِإَذا َسِمْعُتُم اْْلََذاَن َفَأْسِبُغوا اْلوُضوَء، َوَباِدُروا التَّْكِبيَرَة اْْلُوَلى؛ َفِإنََّها َفْرُع 
َماَم ِبُرُكوٍع َوََل ُسُجوٍد اَلِة َوَتَماُمَها، َوََل ُتَباِدُروا اْلِْ «الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه جبلة بن : الهيثمي
  . سليمان ضعفه ابن معين

343711

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو ُزْرَعَة، َوَأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد، َقاََل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر : َحدَّ
، ثنا ُعَبْيُد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َزْيِد ْبِن َأِبي ُأَنْيَسَة، َعْن ُجَناَدَة ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن  َرِقيُّ الزُّ

ْرَداِء، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي ِإْدِريَس، َعْن َأِبي الدَّ
«َمْن َمَشى ِفي ُظْلَمِة اللَّْيِل ِإَلى اْلَمْسِجِد َأَتاُه هللُا ُنوًرا َيْوَم اْلِقَياَمِة»

أم ) محقق تقريب البغية 
أرجو أن َل ينزل : (القرى

.عن الحسن

تخريج صحيح ابن حبان 
.صحيح بشواهده: (2046)

344712

 ، ِبيُع ْبُن ُمَحمٍَّد اْْلَْزَرِقيُّ ، ثنا الرَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَباِقي اْْلَْزِديُّ َحدَّ
، َعِن  ، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  ، ثنا َعْنَبَسُة ْبُن ُسَلْيٍم اْلُقَرِشيُّ ُكوِنيِ  اْلِحْمِصيُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد السَّ

، َعْن َأَنٍس، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأََل ُأْخِبُرُكْم ِبَأَحبِ  ُخُطَواٍت »: الزُّْهِريِ 

َفِإنَّ َأَحبَّ ُخْطَوٍة ِإَلى هللِا َيْخُطوَها َعْبٌد ِفي : َبَلى َيا َنِبيَّ هللِا َقاَل: َقاُلوا« ِإَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ
ِصَلِة َرِحٍم َأْو ُخْطَوِة َعْبٍد ِإَلى َجَماَعٍة ُيَصلِ ي ِفيَها َوَأَحبُّ َقْطَرَتْيِن ِإَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َقْطَرُة َدٍم 
ُأْهِريَقْت ِفي َسِبيِل هللِا َأْو َقْطَرٌة ِمْن َعْيٍن َذَرَفْت ِمْن َخْشَيِة هللِا، َوَأَحبُّ ُجْرَعَتْيِن ِإَلى هللِا َعزَّ 

"َوَجلَّ َكاِظُم َغْيٍظ َوَصاِبٌر ِعْنَد ُمِصيَبٍة 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ  
، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  َوالزُّْهِريِ 

َهَذا اْلَوْجِه

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف على 
.ترجمته وباقي رجاله ثقات

345713

، ثنا َزْنُجَوْيِه ْبُن ُمَحمٍَّد  َثَنا َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َأْحَمَد ْبِن ُعَبْيِد اْلَمْرَواِنيُّ َحدَّ
ِ ْبُن ُموَسى، ثنا َأُبو اْلَوَفاِء َجْعَفٌر، َقاَل ، ثنا ُعَبْيُد َّللاَّ اُد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم الطُّوِسيُّ : اللَّبَّ

َثِني َأِبي، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َسِمَع اْلَفاَلَح »: َحدَّ
«َفَلْم ُيِجْبُه َفاَل ُهَو َمَعَنا َوََل ُهَو َوْحَدُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 

اْلَوَفاِء

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الذهبي في ميزان اْلعتدال 
جعفر بن : (1/418)

ميسرة، قال البخاري ضعيف 
وقال أبو . منكر الحديث

منكر الحديث جدا: حاتم

346715

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب، : ثنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمْرَوِزيُّ
، َعْن َأْحَمَد ْبِن : َقاَل ثنا اْلَوِليُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُيوُنَس ْبِن َيِزيَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريِ 

اَن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإَذا َسِمْعُتُم النِ َداَء »: اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
«َفُقوُموا َفِإنََّها َعْزَمٌة ِمَن هللِا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (711)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

347718

َثَنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلُجْرَجاِنيُّ  ثنا َأُبو اْلَقاِسِم ْبُن ُعَبْيٍد اْلَقاِضي، ، َحدَّ
ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُقَرْيٍش، ثنا ِبْشُر ْبُن َمْرَثٍد، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن 

، َقاَل ِإنَّ هللَا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
«َتَعاَلى َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدِه ِإَذا َصلَّى ِفي َجَماَعٍة ُثمَّ َيْسَأُلُه َحاَجًة َأْن َيْنَصِرَف َحتَّى َيْقِضَيَها

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (3133)

348721

، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل َثَنا فاروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ ثنا َداُوُد : ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، : ْبُن َشِبيٍب، َقاَل ٍق اْلِعْجِليِ  اُم ْبُن َيْحَيى، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُمَورِ  ثنا َهمَّ

َفْضُل َصاَلِة اْلَجَماَعِة »: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُجِل َوْحَدُه َخْمَسٌة َوِعْشُروَن َدَرَجًة «َعَلى َصاَلِة الرَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده حسن إن : (القرى

...شاء هللا، والحديث صحيح

: (3564)تخريج المسند 
.صحيح لغيره
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349724

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة ِإْماَلًء  ثنا َأُبو َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ، َحدَّ
ي َسْلَماُن ْبُن َخاِلٍد الثَّْعَلِبيُّ ثنا َوِكيٌع ، اْلَهْيَثِم الثَّْعَلِبيُّ  ي َأُبو ُأمِ  ، َعِن اْْلَْعَمِش ، ثنا َجدِ 
ََل َتْدُخُلوا »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ، َعْن َأِبي َواِئٍل 

َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْمٍر ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم َأْفُشوا ، اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوََل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا 
اَلِة َعَلى اْلُمَناِفِقيَن اْلِعَشاُء َواْلَفْجُر َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفيِهَما  اَلَم َبْيَنُكْم ِإنَّ َأْثَقَل الصَّ السَّ

َدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًنى ، َْلََتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا  ْفَلى ، َوَخْيُر الصَّ َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن السُّ
«َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل ُأمََّك َوَأَباَك َوُأْخَتَك َوَأَخاَك َوَأْدَناَك َأْدَناَك، 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش َلْم 
َنْكُتْبِه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َوِكيٍع

أم ) محقق تقريب البغية 
أحمد بن جعفر : (القرى

الثعلبي سكت عنه الخطيب، 
وسليمان خالد الثعلبي لم 

والحديث . أجده ورجاله ثقات
صحيح ولم أجده مجموعا 

.بحديث واحد

350725

َثَنا َأِبي َقاَل َمْيِريُّ : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل: َحدَّ ثنا َصاِلُح ْبُن َعِديٍ  النُّ
، َقاَل ، َقاَل: اْلَبْصِريٌّ ْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن اْْلَْزِديُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َواِسٍع، َعِن : ثنا َعْبُد الرَّ

َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت : اْلَحَسِن، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل
َنا َيا َرُسوَل هللِا َقاَل« َأََل ُأْخِبُرُكْم ِبُغَرِف َأْهِل اْلَجنَِّة»: َيْوٍم َفَقاَل ِإنَّ »: ُقْلَنا َبَلى ِبَأِبيَنا َوُأمِ 

ِفي اْلَجنَِّة ُغَرًفا ِمْن َأْلَواِن اْلَجَواِهِر ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن َباِطِنَها َوَباِطُنَها ِمْن َظاِهِرَها ِفيَها ِمَن 
َنا َيا َرُسوَل : َفُقْلَنا« النَِّعيِم َوالثََّواِب َواْلَكَراَمِة َما ََل ُأُذٌن َسِمَعْت َوََل َعْيٌن َرَأْت ِبَأِبيَنا َأْنَت َوُأمِ 

َياَم َوَأْطَعَم الطََّعاَم َوَصلَّى َوالنَّاُس »: هللِا ِلَمْن ِتْلَك؟ َفَقاَل اَلَم َوَأَداَم الصِ  ِلَمْن ُأْفَشى السَّ
َنا َيا َرُسوَل هللِا َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك؟ َفَقاَل: َفُقْلُت« ِنَياٌم ِمْن ُأمَِّتي َمْن ُيِطيُق »: ِبَأِبيَنا َأْنَت َوُأمِ 

اَلَم َفَقْد ُأْفَشى  َذِلَك َوَسُأْخِبُرُكْم َعمَّْن ُيِطيُق َذِلَك َمْن َلِقَي َأَخاُه اْلُمْسِلَم َفَسلََّم َفَردَّ َعَلْيِه السَّ
اَلَم، َوَمْن َأْطَعَم َأْهَلُه َوِعَياَلُه ِمَن الطََّعاِم َحتَّى ُيْشِبَعُهْم َفَقْد َأْطَعَم الطََّعاَم، َوَمْن َصاَم  السَّ

َياَم، َوَمْن َصلَّى اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َواْلَغَداَة ِفي  اٍم َفَقْد َأَداَم الصِ  َرَمَضاَن َوِمْن ُكلِ  َشْهٍر َثاَلَثَة َأيَّ
اُس ِنَياٌم َواْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوُس« َجَماَعٍة َفَقْد َصلَّى َوالنَّ

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من يحتاج لبيان

: (2190)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

351726

 ، اِس اْلَورَّاُق، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَوِليِد اْلَعْنَبِريُّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
ِريُر، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعِن اْبِن  ثنا َسْلُم ْبُن اْلُمِغيَرِة، ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة الضَّ

َمْن َصلَّى اْلَغَداَة ُثمَّ َجَلَس ِفي َمْسِجٍد »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر، َقاَل
ًة َوُعْمَرًة ُمَتْقَبَلَتْيِن َحى َرْكَعَتْيِن ُكِتَبْت َلُه َحجَّ «َحتَّى ُيَصلِ َي الضُّ

َد ِبِه َسْلٌم َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة َتَفرَّ

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب سلم وخالد 
بن معدان وغيره

352732

، َثَنا زَاِئَدُة ْبُن َأِبي  ِميُّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا اْلُمَقدَّ َحدَّ
َقاِد، َقاَل ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:الرُّ َمْيِريُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ، َثَنا ِزَياٌد النُّ

اَراٍت، َوَثاَلُث َدَرَجاٍت، َوَثاَلُث ُمْنِجَياٍت، َوَثاَلُث ُمْهِلَكاٍت»: َوَسلََّم اَراُت . َثاَلُث َكفَّ ا اْلَكفَّ َفَأمَّ
َلَواِت َوَنْقُل اْْلَْقَداِم ِإَلى اْلُجُمَعاِت،  َلَواِت َبْعَد الصَّ َبَراِت َواْنِتَظاُر الصَّ َفِإْسَباُغ اْلوُضوِء ِفي السَّ

ا  اُس ِنَياٌم، َوَأمَّ اَلُة ِفي اللَّْيِل َوالنَّ اَلِم َوالصَّ َرَجاُت َفِإْطَعاُم الطََّعاِم َوِإْفَشاُء السَّ ا الدَّ َوَأمَّ
رِ   َضا َواْلَقْصُد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر َوَخْشَيُة هللِا ِفي السِ  اْلُمْنِجَياُت َفاْلَعْدُل ِفي اْلَغَضِب َوالرِ 

ا اْلُمْهِلَكاُت َفُشحٌّ ُمَطاٌع َوَهًوى ُمتََّبٌع َوِإْعَجاُب اْلَمْرِء ِبَنْفِسِه «َواْلَعاَلِنَيِة، َوَأمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه زائدة : (1/96)الهيثمي 
بن أبي الرقاد وزياد النميري 

وكالهما مختلف في 
.اَلحتجاج به

353736

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا اْبُن َحِبيٍب : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ
، َقاَل َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي : اْلَعَدِويُّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل َأْجَرى »: هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
َواَك َعَلى ِفيِه «السِ 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس َتَفرَّ
ِبِه ُعَمُر ْبُن َحِبيٍب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

354741

َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َعْبُد هللِا ْبُن َيْحَيى ْبِن ُمَعاِوَيَة، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد  َحدَّ
، َثَنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي  ، َثَنا ُنوُح ْبُن َحِبيٍب اْلُقوَمِسيُّ ْحَمِن اْلَباُروِديُّ الرَّ

َروَّاٍد، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد 
، َقاَل اِت َوِلُكلِ  اْمِرٍئ َما : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلُخْدِريِ  يَّ ِإنََّما اْْلَْعَماُل ِبالنِ 

"َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها َأِو اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعْن 
َد ِبِه َعْبُد اْلَمِجيِد  َزْيٍد َتَفرَّ

َوَمْشُهوُرُه َوَصِحيُحُه َما ِفي 
اْلُمَوطَِّأ َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن 

َسِعيٍد

أم ) محقق تقريب البغية 
ضعيف بسبب : (القرى

عبدالمجيد بن عبد العزيز 
بن أبي رواد وهو صدوق 
يخطئ وفيه من لم أقف 

على ترجمته

[إسناده ضعيف]
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355743

، َعْن َأِبي َثْوٍر،  ، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمٍَّد اْْلَُمِويُّ اِجيُّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َزَكِريَّا السَّ َحدَّ
اِفِعيُّ َعَلْيَنا ِجْئُت ِإَلى َمْجِلَسُه ِشْبَه : َقاَل ا َقِدَم الشَّ ُكْنُت َمَع َأْصَحاِب ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن َفَلمَّ

وِر َفَلْم ُيِجْبِني َوَقاَل اَلِة : اْلُمْسَتْهِزِئ َفَسَأْلُتُه َعْن َمْسَأَلٍة ِمَن الدُّ َكْيَف َتْرَفُع َيَدْيَك ِفي الصَّ
: َوَكْيَف َأْصَنُع؟ َقاَل: َفُقْلُت. َأْخَطْأَت: َهَكَذا َفَقاَل: َأْخَطْأَت َفُقْلُت: َفَقاَل. َهَكَذا: َفُقْلُت

َثِني ُسْفَياُن َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه َحْذَو : َحدَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصَلى َّللاَّ
.ِمْنَكَبْيِه، َوِإَذا َرَكَع، َوِإَذا َرَفَع

أم )محقق تقريب البغية 
محقق تقريب البغية : (القرى

فيه من لم أجده : (أم القرى)
والحسن بن سعيد العبادي 
في روايته لين وباقي رجاله 

.ثقات

[إسناده ضعيف]

356745

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكْيَساَن، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُحَبْيٍش، َقاََل ثنا ُموَسى ْبُن : َحدَّ
اٌج، َعْن َعاِمِر  وِس ْبُن َبْكِر ْبُن ُخَنْيٍس، ثنا َحجَّ َهاُروَن، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، ثنا َعْبُد اْلُقدُّ

ِ ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َأِبيِه، َقاَل َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن اْفَتَتَح »: ْبِن َعْبِد َّللاَّ
اَلَة َفَرَفَع َيَدْيِه َحتَّى َجاَوَز ِبِهَما ُأُذَنْيِه «الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (16099)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

357746

َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َقاَل: َحدَّ : ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ
َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن 

ْحَمِن ْبِن َثْوَباَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َما َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »: َعْبِد الرَّ
َماِء َقْبَل َأْن ُيَكبِ َر «َقاَم ِإَلى َصاَلِة َقطُّ ِإَلَّ َشَهَر ِبَيِدِه ِإَلى السَّ

غريب من حديث محمد بن 
عمرو

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب عنعنة محمد 
بن إسحاق

358749

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل ثنا ُسْفَياُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَعطَّاُر اْلَعْسَكِريُّ َقاَل: َحدَّ
ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرَة، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي : ثنا َكْهَمُس ْبُن ُعْثَماَن َقاَل: ْبُن ُعْثَماَن َقاَل

ِلُكلِ  َشْيٍء »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثاِبٍت، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َأْوَفى َقاَل
اَلِة التَّْكِبيَرُة اْْلُوَلى «َصْفَوٌة، َوَصْفَوُة الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب 
َواْلَحَسِن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

  [إسناده ضعيف جدا]
أم )محقق تقريب البغية 

ضعفه شديد بسبب : (القرى
الحسن بن عمارة، وحبيب 

.ثقة يدلس وقد عنعنه

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4323)

359750

، ثنا ُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َأُبو : َحدَّ
َسِمْعُت َشْيًخا ِفي : ُأَساَمَة، َعْن َأِبي َفْرَوَة ْبِن َيِزيَد ْبِن ِسَناٍن، ثنا َأُبو ُعَبْيٍد اْلَحاِجُب، َقاَل

ْرَداِء: اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َيُقوُل ِإنَّ ِلُكلِ  »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َأُبو الدَّ
اَلِة التَّْكِبيَرُة اْْلُوَلى، َفَحاِفُظوا َعَلْيَها «َشْيٍء َأَنَفًة َوَأَنَفُة الصَّ

ْثُت ِبِه : َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد َفَحدَّ
: َرَجاَء ْبَن َحْيَوَة َفَقاَل

ْرَداِء، َعْن َأِبي  َثْتِنيِه ُأمُّ الدَّ َحدَّ
ْرَداِء َغِريٌب ِمْن َحِديِث  الدَّ
َرَجاٍء َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َأُبو 

َفْرَوَة َعْن َأِبي ُعَبْيٍد

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب أبي فروة 
وجهالة شيخ أبي عبيد 

الحاجب

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2621)

360752
ٍد، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َراُهَوْيِه، َأْخَبَرَنا َأُبو َعاِمٍر  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ

، ثنا َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلَعَقِديُّ
َكاَن ُيَكبِ ُر ِفي ُكلِ  َخْفٍض َوَرْفٍع" َوَسلََّم 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو َتَفرَّ
ِبِه َزْمَعُة

محقق تقريب   [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

بسبب زمعة بن 
ويرتقي للحسن ...صالح

.لغيره

.رجاله ثقات: الهيثمي

361758

َثَنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َأُبو ُمَحمٍَّد  ِل اْلَبْلِخيُّ ، َحدَّ ، ثنا َخَلُف ْبُن اْلُمَفضَّ
ثنا َشِقيُق ْبُن ، ثنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأَباَن ُمْسَتْمِلي َوِكيٍع ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَداَن، ِبَبْلٍخ 

َعْن ، َعْن ُثَوْيِر ْبِن َأِبي َفاِخَتَة ، ِإْبَراِهيَم الزَّاِهُد َوُكْنَيُتُه َأُبو َعِليٍ  َعْن ِإْسَراِئيَل ْبِن ُيوُنَس 
ِه، َأنَّ اْلَوِليَد ْبَن ُعْقَبَة، َنَقَص التَّْكِبيَر  َنَقُصوَها َنَقَصُهُم »: َفَقاَل َعْبُد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، ُأمِ 

«هللُا، َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَكبِ ُر ُكلََّما َرَكَع َوُكلََّما َسَجَد َوُكلََّما َرَفَع

تفرد به شقيق البلخي
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (2/143)الهيثمي 
ثوير بن أبي فاختة وهو 

.   ضعيف

362759

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َعِليُّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسِعيٍد، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، َثَنا  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، ثنا َيْحَيى، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعْبِد َّللاَِّ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد،  وِريُّ ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك الصُّ

اَلِة َفَزَجَرِني : َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َعْن ُأمِ  ُروَماَن، َقاَلْت ُل ِفي الصَّ َرآِني َأُبو َبْكٍر َأَتَميَّ
: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ُثمَّ َقاَل. َزْجَرًة ِكْدُت َأْنَصِرُف ِمْن َصاَلِتي

َل اْلَيُهوِد َفِإنَّ َتْسِكيَن اْْلَْطَراِف » ُل َتَميُّ ْن َأْطَراَفُه َوََل َيَتَميَّ اَلِة َفْلُيَسكِ  ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِفي الصَّ
اَلِة .«ِمْن َتَماِم الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (2691)

363760
اٍر،  ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ِبيِع اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَمْهِريُّ ٍد، ثنا َأُبو الرَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ

ِ، ِمْثَلُه ، ثنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َيْحَيى الطََّراُبُلِسيُّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى
السلسلة الضعيفة 

.موضوع: (2691)
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364761

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َمْيَسَرُة ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َعَطاِء ْبِن َيِزيَد، َعْن َأِبي َأيُّوَب  ِه، َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدَة، َعِن الُزْهِريِ  َعْبِد َربِ 

، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َهاِن ِإَلى اْلَمْسِجِد »: اْْلَْنَصاِريِ  ُجَلْيِن َلَيَتَوجَّ ِإنَّ الرَّ
َفُيَصلِ َياِن، َفَيْنَصِرُف َأَحُدُهَما َوَصاَلُتُه َأْوَزُن ِمْن ُأُحٍد، َوَيْنَصِرُف اآْلَخُر َوَما َتْعِدُل َصاَلُتُه 

اِعِديُّ«ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِإَذا َكاَن »: َوَكْيَف َيُكوُن َذِلَك َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ، َفَقاَل َأُبو ُحَمْيٍد السَّ
ِإَذا َكاَن َأْوَرَعُهَما َعْن َمَحاِرِم هللِا »: َوَكْيَف َيُكوُن َذِلَك؟ َقاَل: ، َقاَل«َأْحَسَنُهَما َعْقاًل

«َوَأْحَرَصُهَما َعَلى اْلُمَساَرَعِة ِإَلى اْلَخْيِر، َوِإْن َكاَن ُدوَنُه ِفي التََّطوُِّع

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
الزُّْهِريِ  َوَحِديِث ُموَسى ْبِن 

ُعَبْيَدَة، َوَتاَبَع الزَُّبْيِديُّ ُموَسى 
ْبَن ُعَبْيَدَة َعَلْيِه، َوَلْم َيْذُكْر 

َقْوَل َأِبي ُحَمْيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

ابن حجر في المطالب 
.موضوع: (3/209)العالية 

365763

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َقْيٍس اْلَكَلِديُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َيْحَيى الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َخَلٍف، ثنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياٍس، ثنا َأُبو ُنَمْيٍر، ثنا َأُبو َكِثيٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َطاُووٍس، َعْن 

: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
اَلَة ِممَّْن َتَواَضَع ِلَعَظَمِتي، َوَلْم َيَتَعاَظْم َعَلى َخْلِقي، َوَكفَّ : َيُقوُل هللُا َتَعاَلى ُل الصَّ َما َأَتَقبَّ ِإنَّ

َهَواِت اْبِتَغاَء َمْرَضاِتي، َفَقَطَع َنَهاَرُه ِبِذْكِري، َوَلْم َيِبْت ُمِصرًّا َعَلى َخِطيَئِتِه،  َنْفَسُه َعِن الشَّ
ِعيَف، َوُيْؤِوي اْلَغِريَب، َفَذِلَك الَِّذي ُيِضيُء َوْجُهُه  ُيْطِعُم اْلَجاِئَع، َوَيْكُسو اْلَعاِري، َيْرَحُم الضَّ
ْمِس، َيْدُعوِني َفُأَلبِ ي، َوَيْسَأُلِني َفُأْعِطي، َوُيْقِسُم َعَليَّ َفَأَبرُّ َقَسَمُه،  َكَما ُيِضيُء ُنوُر الشَّ

ِتي، َوَأْسَتْحِفُظُه َماَلِئَكِتي، َفَمَثُلُه  َأْجَعُل َلُه ِفي اْلَجَهاَلِة ِعْلًما، َوِفي الظُّْلَمِة ُنوًرا، َأْكَلُؤُه ِبُقوَّ
".ِعْنِدي َكَمَثِل اْلِفْرَدْوِس ِفي اْلِجَناِن، ََل َتْيَبُس ِثَماُرَها، َوََل َيَتَغيَُّر َحاُلَها 

غريب من حديث طاوس َل 
أعلمه مرفوعا إَل من هذا 

الوجه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

اْللباني في تمام المنة 
.ضعيف جدًا: (312)

366765
، ثنا  ِعيِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَسبِ ُح ْبُن َحاِتٍم، ثنا ُبْنَداٌر ثنا َأُبو ُقَتْيَبَة الشَّ َحدَّ

ْلِت ْبِن َطِريٍف، َعْن ُيوُسَف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َساَلٍم، َعْن َأِبيِه،  ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعِن الصَّ
«ََل َصاَلَة ِلُمْلَتِفٍت»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقاَل

َلْم َنْكُتْبُه ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
ُمتَِّصاًل ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 

ِعيِريِ  ُقَتْيَبَة الشَّ

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه مسيح لم أجده والصلت 
.بن طريف مختلف فيه

: (6298)ضعيف الجامع 
.ضعيف

367770

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا، َثَنا  َحدَّ
، َقاَل ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َأِبي َذرٍ  : " َأِبي، َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلَحَكِم، َعْن َعْبِد الرَّ

َسَأْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُكلِ  َشْيٍء، َحتَّى َسَأْلُتُه َعْن َمس ِ اْلَحَصا، 
ُه َمرًَّة َأْو َدْع»: َفَقاَل «َمسَّ

محقق تقريب   [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

لكن يرتقي إلى ...ضعيف
.الحسن لغيره

:  (2/98)إرواء الغليل 
إسناد رجاله ثقات لوَل أن 

محمد بن أبي ليلى في 
حفظه ضعف لكن له طريق 

.أخرى

368772

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  : َثَنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، َقاَل: َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َأِبي َمْعَشٍر، َقاَل: َحدَّ
زَّاِق، َقاَل َأْخَبَرِني َعْوُن ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن ُحَمْيٍد : َثَنا اْبُن ُجَرْيٍج، َقاَل: َثَنا َعْبُد الرَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َأنَُّه َسلََّم َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَمكََّة، »: اْلِحْمَيِريِ 
اَلَم .«َوالنَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي َفَردَّ َعَلْيِه السَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْوٍن، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن 

ُجَرْيٍج

أم ) محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل شيخ : (القرى

أصل الحديث ...* أبي نعيم
.في الصحيحين

369775

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَواِدِعيُّ َحدَّ
اْلَحِميِد، َثَنا َشِريٌك، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َعْن 

اَلِة َفَقاَل" َأِبيِه،  اْلَحْمُد َّللَِّ : َأنَّ َرُجاًل، َعَطَس َخْلَف النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الصَّ
ِ َعَلى ُكلِ   َضى، َواْلَحْمُد َّللَّ ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه َكَما َيْرَضى َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ َوَبْعَد الرِ  َحْمًدا َكِثيًرا َطيِ 

ا َسلََّم النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل. َحاٍل َأَنا َيا : ، َقاَل«َمْن َصاِحُب اْلَكِلَماِت؟»: َفَلمَّ
َلَقْد َرَأْيُت اْثَنْي َعَشَر َمَلًكا َيْبَتِدُروَنَها َأيُُّهْم »: َرُسوَل هللِا، َوَما َأَرْدُت ِبَها ِإَلَّ َخْيًرا، َقاَل

«َيْكُتُبَها

أم ) محقق تقريب البغية 
...إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
.إسناده ضعيف: (2/160)



50

370778

، َقاَل َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ اُج ْبُن ِمْنَهاٍل، َقاَل: َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا : َثَنا َحجَّ
َثَنا َأُبو اْلَجْوزَاِء، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َهمَّاٌم، َعْن َأَباَن ْبِن َأِبي َعيَّاٍش، َقاَل

اَلِة َقاَل َثْتُه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل ِفي الصَّ هللُا »: َعْنَها، َحدَّ
َك، َوََل : َوَنْحُن َنُقوُل« َأْكَبُر هللُا َأْكَبُر ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ

ْلُت»: ِإَلَه َغْيُرَك، َوَكاَن ِإَذا َرَكَع َقاَل « اللُهمَّ َلَك َرَكْعُت، َوِبَك آَمْنُت، َأْنَت َربِ ي، َوَعَلْيَك َتَوكَّ
َمَواِت، َوِمْلَء »: َقاَل« َسِمَع هللُا ِلَمْن َحِمَدُه»: َوِإَذا َقاَل اللُهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد، ِمْلَء السَّ

َوِإَذا َسَجَد « اْْلَْرِض، َوِمْلَء َما َبْيَنُهَما، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد، َأْهَل الثََّناِء َواْلَمْجِد
ْلُت»: َقاَل َد « اللُهمَّ َلَك َسَجْدُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَأْنَت َربِ ي، َعَلْيَك َتَوكَّ َد َذَكَر التََّشهُّ َوِإَذا َتَشهَّ

، َوَأْشَهُد َأنَّ »: َوُيْتِبُعُه ، َوَأْشَهُد َأنَّ اْلَجنََّة َحقٌّ ، َوَأنَّ ِلَقاَءَك َحقٌّ َأْشَهُد َأنَّ َوْعَدَك َحقٌّ
اَعَة آِتَيٌة ََل َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ هللَا َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر، ِإنَّ هللَا ََل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد «السَّ

ثابت مشهور من حديث أبي 
الجوزاء عن عائشة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

371782

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَْنَماِطيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َسْهِل ْبِن َأيُّوَب، َثَنا  َحدَّ
اِس ْبِن  ُل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْفٍص اْلُمَعدِ  َعِليُّ ْبُن َبْحٍر، ح َوَحدَّ

ْحَمِن ْبُن ُيوُنَس، َقاََل َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن ِعْمَراَن، َعِن : َأيُّوَب، َثَنا َعْبُد الرَّ
ِحيِم، : " اْلَحَسِن، َعْن َأَنٍس ْحَمِن الرَّ َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيِسرُّ ِبْسِم هللِا الرَّ

َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما

تفرد به سويد عن عمران
أم )قال محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

ابن القيسراني في ذخيرة 
سويد : (2/838)الحفاظ 

بن عبد العزيز متروك 
.الحديث

372790

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُشَعْيٍب، ، َحدَّ
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َيِزيَد اْلَفِقيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل ا َنْقَرُأ : " ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو اْلَبَجِليُّ ُكنَّ

ْكَعَتْيِن اْْلُوَلَيْيِن ِمَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب، َوُسوَرٍة  َوِفي اْْلُْخَرَيْيِن ِبَفاِتَحِة ، ِفي الرَّ
ا َنُقوُل، اْلِكَتاِب  "ََل َصاَلَة ِإَلَّ ِبِقَراَءٍة : َوُكنَّ

،  َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
اُس َعْنُه َرَواُه ُشْعَبُة، َوالنَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

373794

َثَنا َأُبو ُعَمَر، َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َقاَل َثَنا َأُبو : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َأِبي ُسَهْيٍل، َعْن َعْوِن : ُموَسى اْْلَْنَصاِريُّ َثَنا َعاِصُم ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَمَدِنيُّ

َيْكِفيَك »: ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َماِم َخاَفَت َأْو َجَهَر .«ِقَراَءُة اْلِْ

غريب من حديث عون لم 
يروه عنه إَل أبو سهيل تفرد 
عنه عاصم بن عبد العزيز 

الليثي

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

ابن حجر العسقالني في 
إسناده : (4/293)الدراية 

.ضعيف

374801

، ثنا ِزَياُد ْبُن َيْحَيى، ثنا َأُبو َعتَّاٍب،  ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
، َقاَل َدَخْلَنا َعَلى َرُجٍل َقْد َأْدَرَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ثنا َأُبو َمِكيٍن، ثنا ُزَبْيٌد اْْلََياِميُّ

ُكْم َأْن ُأِريُكْم َكْيَف َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي؟ َفَقاُلوا: َوَسلََّم َفَقاَل : َأَيُسرُّ
«َفَرَكَع َفَأْمَكَن َيَدْيِه ِمْن ُرْكَبَتْيِه»َنَعْم، 

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه الحسين بن : (القرى

الحسن الحراني لم أجده 
وباقي رجاله بين الثقة 

.والصدوق

[إسناده ضعيف]

375802

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا  ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِشيَرَوْيِه، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه ، َحدَّ
َرَأى اْبُن ُعَمَر َفًتى ُيَصلِ ي َقْد : َقاَل، َعْن َأِبي اْلُمِنيِب ، َثَنا َثْوٌر ، َأْنَبَأَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس 

اَلَة َوَأْطَنَب ِفيَها، َفَقاَل َأَما ِإنِ ي : َأنا َأْعِرُفُه، َفَقاَل: َأيُُّكْم َيْعِرُف َهَذا؟ َفَقاَل َرُجٌل: َأَطاَل الصَّ
ُجوَد، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ُكوَع َوالسُّ َلْو َعَرْفُتُه َْلََمْرُتُه َأْن ُيْكِثَر الرُّ

اَلِة ُأِتَي ِبُذُنوِبِه ُكلِ َها َفُوِضَعْت َعَلى َعاِتَقْيِه َفُكلََّما َرَكَع »: َيُقوُل ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َقاَم ِإَلى الصَّ
«َأْو َسَجَد َتَساَقَطْت َعْنُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
اْلُمِنيِب، َوَثْوٍر َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 
ِمْن َحِديِث ِعيَسى ْبِن ُيوُنَس

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات عدا شيخ أبي 
نعيم فلم يذكر بتوثيق 

...صريح

السلسلة الصحيحة 
إسناده صحيح : (1398)

.رجاله ثقات

376804

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ِبيِع : َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َثَنا َأُبو الرَّ
، َقاَل ، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: الزَّْهَراِنيُّ ٌم الطَِّويُل، َعْن َزْيٍد اْلَعمِ يِ  : َثَنا َسالَّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َرَكَع اْسَتَوى، َفَلْو ُصبَّ َعَلى َظْهرِِه اْلَماُء »
«ََلْسَتَقرَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َنْضَرَة 

َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َزْيٌد اْلَعمِ يُّ

  [إسناده ضعيف جدا]
أم )محقق تقريب البغية 

ضعفه شديد بسبب : (القرى
.سالم الطويل وزيد العمي

رواه : (2737)الهيثمي 
الطبراني في الكبير وأبو 

.يعلى ورجاله موثقون

377809

اِج  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحجَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَراَن ، َحدَّ
ِريِ  ، ثنا َأُبو ُعَمَر ، َيْحَيى  اُد ْبُن َسَلَمَة ، ثنا ِبْشُر ْبُن السَّ ، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد ، ثنا َحمَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  
َيا َرُسوَل هللِا َوَكْيَف َيْسِرُقَها؟ : ِقيَل« ِإنَّ َأْسَوَأ النَّاِس َسِرَقًة الَِّذي َيْسِرُق َصاَلَتُه»: َوَسلََّم

«ََل ُيِتمُّ ُرُكوَعَها َوََل ُسُجوَدَها»: َقاَل

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
فيه علي بن زيد : (2/192)

.بن جدعان، وله شاهد
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378811

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوَسْعُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َقاََل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ
ثنا : ثنا َأِبي َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل: ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل

اْبُن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلَحَكِم، َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِبي َشِبيٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن 
ِإَذا َقاَل َسِمَع هللُا ِلَمْن َحِمَدُه، َربََّنا َوَلَك »: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َكاَن َيُقوُل

َماِء، َوِمْلَء اْْلَْرِض، َوِمْلَء َما َبْيَنُهَما، َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد،  اْلَحْمُد ِمْلَء السَّ
َأْهُل الثََّناِء َواْلِكْبِرَياِء، َوَأْهُل اْلَمْجِد، ََل َماِنَع ِلَما َأْعَطْيَت، َوََل ُمْعِطي ِلَما َمَنْعَت، َوََل َيْنَفُع 

، ِمْنَك اْلَجدُّ .«َذا اْلَجدِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا 
َوَمْيُموٍن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم ) محقق تقريب البغية 
.. حسن إن شاء هللا: (القرى

ويرتقي بشاهده إلى الصحيح 
.لغيره

[صحيح لغيره]

379822

، ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َسْعِد ْبِن  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َثِني ِمْسَعٌر، َعْن آَدَم ْبِن َعِليٍ   ِإْبَراِهيَم، ثنا َعمِ ي، ثنا َأِبي، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل ََل َتْبُسْط »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَبْكِريِ 
ُبِع  َفِإنََّك ِإَذا ، َوَتَجاَف َعْن َضْبَعْيَك ، َواْدَعْم َعَلى َراَحِتَك ، ِذَراَعْيَك ِإَذا َسَجْدَت َكَبْسِط السَّ

«َفَعْلَت َذِلَك َسَجَد ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنَك

ُد ْبُن  َد ِبَرْفِعِه ُمَحمَّ  َتَفرَّ
َعْن ِمْسَعٍر، َوَرَواُه ، ِإْسَحاَق 

َعْن ِمْسَعٍر َمْوُقوًفا

أم )قال محقق تقريب البغية 
أخرجه الحاكم في : (القرى

المستدرك، وقال صحيح ولم 
.يخرجاه وأقره الذهبي

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده قوي: (1914)

380823
، ثنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمْصَعٍب اْْلُْشَناِنيُّ اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ

ِحيِم، ثنا َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد، ثنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن،  َعْوُف ْبُن َعْبِد الرَّ
ُجوِد َوََل َنْسَتْوِفَز»: َعْن َسُمَرَة، َقاَل «َأَمَرَنا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َنْعَتِدَل ِفي السُّ

َد ِبِه َمْخَلٌد  َعْن ِمْسَعٍر،  َتَفرَّ
أم )قال محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
: (20111)تخريج المسند 

.حسن لغيره

381824

َثَنا َأُبو َيْعَلى اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَُّبْيِريُّ  ثنا َأُبو اْلَحَسِن َعْبُد هللِا ْبُن ُموَسى اْلَحاِفُظ ، َحدَّ
وِفيُّ اْلَبْغَداِديُّ ثنا ََلِحُق ْبُن اْلَهْيَثِم  َمْشِقيُّ ، الصُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ِعيَسى الدِ 

 ، َعْن َأِبيِه َأْدَهَم ْبِن َمْنُصوٍر ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ، ثنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد ، َفْيُروَز اْلِمْصِريُّ
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسُجُد َعَلى َكْوِر »: اْلِعْجِليِ  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر

«اْلِعَماَمِة

 قال محقق تقريب البغية 
.فيه من لم أجده: (أم القرى)

[إسناده ضعيف]

382827
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد  ثنا ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُمَعلَّى ْبِن َيِزيَد ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْْلَْيِليُّ ، َحدَّ

اِد ْبِن َزْيٍد ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ، َعْمُرو ْبُن َحْفٍص، ثنا َسْهُل ْبُن َهاِشٍم  َعْن ، َعْن َحمَّ
ُكوِع َوهللِا ِإنََّها َلَبْدَعٌة»: ِبْشِر ْبِن َحْرٍب، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َقاَل «َأَرَأْيَت ِقَياَمُكْم َهَذا َبْعَد الرُّ

قال محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أجده

فيه بشر : (2821)الهيثمي 
بن حرب ضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي ووثقه أيوب بن 

 عدي

383839

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل َثَنا : َثَنا َزْيُد ْبُن اْلَحِريِش، َقاَل: َثَنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ
َكاَن : ُصْغِديُّ ْبُن ِسَناٍن، َعْن َأِبي َحْمَزَة، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل

وَرَة ِمَن اْلُقْرآِن َوَيُقوُل َد َكَما ُيَعلِ ُمَنا السُّ : َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَعلِ ُمَنا التََّشهُّ
ِد» .«َتَعلَُّموا؛ َفِإنَُّه ََل َصاَلَة ِإَلَّ ِبالتََّشهُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم َعْن 
َد ِبِه  َعْلَقَمَة ِبَهَذا اللَّْفِظ، َتَفرَّ

ُصْغِديٌّ َعْن َأِبي َحْمَزَة

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه صغد بن سنان : الهيثمي
ضعفه ابن معين ورواه 

البزار برجال موثقين وفي 
بعضهم خالف َل يضر

384867

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلَقاِضي َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُزَهْيٍر، َثَنا َمكِ يُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا  َحدَّ
َهاِشُم ْبُن َهاِشٍم، َعْن ُعَمَر ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، 

َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِسيِ  ُدُبَر ُكلِ  َصاَلٍة؛ َما َبْيَنُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
َة «َوَبْيَن َأْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإَلَّ َأْن َيُموَت، َفِإَذا َماَت َدَخَل اْلَجنَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َهاِشُم ْبُن  اْلُمِغيَرِة َتَفرَّ
َهاِشٍم َعْن ُعَمَر َعْنُه، َما 
َكَتْبَناُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

َمكِ يٍ 

قال محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

عمر بن إبراهيم مختلف 
فيه، وأبراهيم بن زهير 

الحلواني لم أجده، وباقي 
رجاله ثقات

السلسلة الصحيحة 
إسناده ثقات : (2/664)

رجال الشيخين غير عمر بن 
.إبراهيم

385868

، َقاَل َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ ، َقاَل: ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  : ثنا َأُبو ُعَمَر اْلَحْوِضيُّ
ٌم الطَِّويُل، َقاَل ، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن ُقرََّة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: ثنا َسالَّ : ثنا َزْيٌد اْلَعمِ يُّ

: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسلََّم ِمْن َصاَلِتِه َمَسَح َجْبَهَتُه ِبَيِدِه اْلُيْمَنى َوَقاَل
ِحيُم اللُهمَّ َأْذِهْب َعنِ ي اْلَهمَّ َواْلَحَزَن  ْحَمُن الرَّ "ِبْسِم هللِا الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو الرَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَعاِوَيَة 
َد ِبِه َعْنُه َزْيٌد اْلَعمِ يُّ َوُهَو  َتَفرَّ
َأُبو اْلَحَواِريِ  َزْيُد ْبُن اْلَحَواِريِ  

َبْصِريٌّ ِفيِه ِليٌن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه زيد العمي وقد : الهيثمي
وثقه غير واحد وضعفه 

الجمهور وبقية رجال أحد 
إسنادي الطبراني ثقات وفي 

  بعضهم خالف

386874

ِر، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا َيْحَيى ْبُن َمْخَلٍد اْلُمْفِتي، : ثنا َصاِلُح ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َعَطاٍء، َعِن : َقاَل اُج، َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍ  ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن َأُبو َمْسُعوٍد الزَّجَّ ثنا َعْبُد الرَّ

ِد َأْقَبَل َعَلْيَنا  اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َفَرَغ ِمَن التََّشهُّ
ِد َفَقْد َتمَّْت َصاَلُتُه»: ِبَوْجِهِه َوَقاَل «َمْن َأْحَدَث َحَدًثا َبْعَدَما َيْفُرَغ ِمَن التََّشهُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، 
َد ِبِه ُمتَِّصاًل َأُبو َمْسُعوٍد  َتَفرَّ
اُج، َوَرَواُه َغْيُر َواِحٍد  الزَّجَّ

ُمْرَساًل

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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387875
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل ُد ْبُن َيْحَيى، : ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّ ثنا َخالَّ

، َقاَل: َقاَل َأْخَبَرَنا َعَطاٌء، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َقَضى : ُعَمُر ْبُن َذرٍ 
َد، َفَذَكَر َنْحَوُه التََّشهُّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
هو من مرسالت : (القرى

عطاء، ودرجة إسناده إلى 
.عطاء حسن

388876

َثَنا َأُبو َعِليٍ   ، َحدَّ اِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ اِن، َحدَّ يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا  َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ، َحدَّ اْلَحَنِفيُّ

َفَرَمى ِبَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َمِريًضا َفَرآُه َيْسُجُد َعَلى ِوَساَدٍة 
ِإَذا َصلَّْيَت َفِإْن َأَطْقَت َأْن ُتَصلِ َي َعَلى »: َفَرَمى ِبِه َوَقاَل، َفَأَخَذ ُعوًدا ُيَصلِ ي َعَلْيِه ، َوَسلََّم 

«َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن ُرُكوِعَك، َوِإَلَّ َفَأْوِم ِإيَماًء ، اْْلَْرِض 

َد ِبِه اْلَحَنِفيُّ  َتَفرَّ
تفرد به : قال أبو نعيم

.الحنفي

الحافظ ابن حجر في بلوغ 
إسناده قوي، : (97)المرام 

ولكن صحح أبو حاتم وقفه

389877

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُعَمُر ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َماِلٍك، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن، ثنا  َحدَّ
َعْن َلْيٍث، َعْن ، َسِعيٌد، ثنا َأِبي، ثنا ُحَصْيُن ْبُن ُمَخاِرٍق، َعْن ِمْسَعٍر، َوُسْفَياَن الثَّْوِريِ  

اَلُم : " ُعْثَماَن ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ
َوَيِزيُدُهْم ِمْن ، ِإنَّ َربََّك َيَتَجلَّى ِْلَْهِل اْلَجنَِّة ، ِإنَّا َنْدُعو َيْوَم اْلُجُمَعِة َيْوَم اْلَمِزيِد : َقاَل َلُه

"َفْضِلِه 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه اْلُحَسْيُن ، َعْن َلْيٍث  َتَفرَّ

ْبُن ُمَخاِرٍق
[إسناده ضعيف جدا]

390879

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، : َثَنا َجِريُر ْبُن َعَرَفَة، َقاَل: َحدَّ ِه اْلُجْرَجاِنيُّ َثَنا َيِزيُد ْبُن َعْبِد َربِ 
، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َقاَل : َثَنا اْلَوِليُد، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ 

اُم ِفيَها َيْوُم اْلُجُمَعِة َزْهَراُء ُمِنيَرٌة، : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُعِرَضْت َعَليَّ اْْلَيَّ
ْكَتُة؟ َقاَل: َوِفيَها ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َفُقْلُت اَعُة َتُقوُم َيْوَم اْلُجُمَعِة : َما َهِذِه النُّ "ِهَي السَّ

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
َعْن َيْحَيى ُمتَِّصاًل َمْرُفوًعا َلْم 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، 
َد ِبِه َيِزيُد: َوِقيَل ِإنَُّه َتَفرَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله رجال : الهيثمي
 شيخ الطبراني   الصحيح خال 

. وهو ثقة

391880

، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُجْمُهوٍر  اُس ْبُن ِعْمَراَن اْلَغزِ يُّ اْلُكوِفيُّ ِر، ثنا اْلَعبَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َعْن ِهَشاِم  ، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِنيِ  اْلَقْرَقَساِنيُّ

: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت
اُم ُكلَُّها » َوَما ِمْن َسْهٍل، َوََل َجَبٍل َوََل َشْيٍء ِإَلَّ َوَيْسَتِعيُذ ، ِإَذا َسِلَمِت اْلُجُمَعُة َسِلَمِت اْْلَيَّ

«ِباَّلِل ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأْحَمَد ْبِن 

ُجْمُهوٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السيوطي في الاللي 
:  (2/104)المصنوعة 

أحمد بن جمهور متهم 
.بالكذب

392881

، ثنا َعِليُّ ْبُن َبْحٍر َقاَل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ ثنا : َحدَّ
ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َعِن النُّْعَماِن ْبِن اْلُمْنِذِر، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن 

ِإنَّ َجَهنََّم ُتَسعَُّر ِفي ُكلِ  َيْوٍم، َوُتْفَتُح َأْبَواُبَها ِإَلَّ َيْوَم »: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«اْلُجُمَعِة، َفِإنََّها ََل ُتَسعَُّر َيْوَم اْلُجُمَعِة، َوََل ُتْفَتُح َأْبَواُبَها

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا 
َوَمْكُحوٍل، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ْعَماِن َحِديِث النُّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: ( 3574)ضعيف الجامع 
.ضعيف

393882

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيِد ْبِن َسْهٍل  ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّ ثنا َهاُروُن ْبُن َعِليٍ 
، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه،  ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ، ثنا َأُبو َخاِلٍد اْلُقَرِشيُّ اْلَجْوَهِريُّ

َنُة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ِإَذا َسِلَم َرَمَضاُن َسِلَمِت السَّ
«َوِإَذا َسِلَمِت اْلُجُمَعُة َسِلَمِت اْْلَيَّاُم، 

َد ِبِه ِإْبَراِهيُم َعْن َأِبي   َتَفرَّ
، َوَرَواُه، َيْحَيى  َخاِلٍد اْلُقَرِشيِ 

ْبُن َسِعيٍد َعِن الثَّْوِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

 2565)السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (

394883

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحاِفُظ، ِبَنْيَساُبوَر  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُمَعاٍذ َعْن ، َحدَّ
َعْن َأِبيِه، ، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن ، َأِبيِه 

َمْن َصلَّى َعَليَّ َيْوَم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل
اْلُجُمَعِة ِماَئَة َمرٍَّة َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعُه ُنوٌر َلْو َقَسَم َذِلَك النُّوَر َبْيَن اْلَخْلِق ُكلِ ِهْم 

«َلَوِسَعُهْم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم 
َواْبِن َعْجاَلَن َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ِد ْبِن َأْحَمَد  َحِديِث ُمَحمَّ

اْلُبَخاِريِ 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف على 
ترجمته وباقي رجاله رجال 

.الصحيح والحسن

395894

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ اِس اْلَجَراِديُّ اْلَمْوِصِليُّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن : ثنا َأُبو اْلَعبَّ
، َقاَل: ُزَرْيٍق، َقاَل ْنَعاِنيُّ ، َعْن َوَبَرَة ْبِن َعْبِد : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َخاِلٍد الصَّ ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ْحَمِن، َعْن َهمَّاٍم، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الرَّ
نَِّة» .«اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة ِمَن السُّ

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أجده : (القرى

.وباقي رجاله ثقات
[إسناده ضعيف]

.  إن من السنة غسل يوم الجمعة : وعن عبد هللا بن مسعود قال396895
أم )محقق تقريب البغية 

رجاله ثقات عدا : (القرى
.المسعودي فصدوق

.رجاله ثقات: الهيثمي
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397897

، ح اَن، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُموَسى النَّْيَساُبوِريُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َغسَّ . َحدَّ
، َثَنا َمكِ يُّ ْبُن َعْبَداَن، َقاََل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َحاِمٍد اْْلَْصَبَهاِنيُّ اٍر، َثَنا َأُبو : َوَحدَّ َسْهُل ْبُن َعمَّ

َناِد، َعِن اْْلَْعَرِج،  ، َوَماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َأِبي الزِ  ، َثَنا اْلُعَمِريُّ ْحَمِن اْلُعَمِريُّ َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّ
ُغْسُل َيْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

«َعَلى ُكلِ  ُمْحَتِلٍم

تفرد به سهل

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أجده، : (القرى

ويكفي في ضعفه سهل بن 
.عمار

[إسناده ضعيف]

398903
، ثنا  ، ثنا ُيوُسُف ْبُن َعِديٍ  ْحَمِن ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلُعْتِبيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ْرَداِء َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأيُّوُب ْبُن ُمْدِرٍك، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي الدَّ
«ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلِ وَن َعَلى َأْصَحاِب اْلَعَماِئِم َيْوَم اْلُجُمَعِة»: َوَسلََّم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل، 
وُب َد ِبِه َعْنُه َأيُّ َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.ضعفه شديد، وهو مرسل

فيه أيوب بن مدرك : الهيثمي
. إنه كذاب   قال ابن معين

399909

اُج ْبُن  اُد ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َحجَّ ِر، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َحمَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َثِني : َأْخَبَرِني َعْن َأِبي َفْرَوَة، َقاَل ُشْعَبُة، ُنَصْيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َقاَل َأُبو ِإْسَحاَق  َفَلِقيُتُه َفَحدَّ

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »َأُبو َفْرَوَة، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، 
ْنَساِن ْبِح الم َتْنِزيُل َوَهْل َأَتى َعَلى اْلِْ «َكاَن َيْقَرُأ ِفي َصاَلِة الصُّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد 
َعْن َأِبي َفْرَوَة، َواْسُمُه ُعْرَوُة 

َد ِبِه َعْنُه ، ْبُن اْلَحاِرِث  َوَتَفرَّ
اُج ْبُن ُنَصْيٍر َحجَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف بسبب حجاج بن 
نصير، ويرتقي إلى الحسن 

.لغيره

.رجاله موثقون: الهيثمي

400910

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسْنِجٍر، ثنا  َمْرَقْنِديُّ اِر ْبُن َأْحَمَد السَّ ِر، ثنا َعْبُد اْلَجبَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َقاَل : ِإْبَراِهيُم ْبُن َزَكِريَّا اْلُمَعلِ ُم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ 

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْقَرُأ َيْوَم اْلُجُمَعِة ِفي َصاَلِة اْلَغَداِة الم َتْنِزيُل »
ْجَدَة  ْنَساِن، السَّ «َوَهْل َأَتى َعَلى اْلِْ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة 
َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن 

َد ِبِه ِإْبَراِهيُم ْبُن . اْلَحاِرِث َتَفرَّ
ا َزَكِريَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 
والحديث صحيح ...ضعيف

من حديث ابن عباس

العقيلي في الضعفاء الكبير 
إبراهيم بن زكريا : (1/55)

الضرير صاحب مناكير 
.وأغاليط

401914

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا  ْحَمِن ْبُن ُمْسِلٍم، ح َوَحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، ثنا َحْفُص ْبُن َعْمِرو ْبِن : ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َسَلَمَة، َقاََل

َفِر، ثنا اْبُن َعبَّاٍس،  ، ثنا ُشْعَبُة، َوِمْسَعٌر، َقاََل ثنا َأُبو السَّ َمْيُموٍن َأُبو ِإْسَماِعيَل اْْلَْيِليُّ
يَماَن ِفي ُقُلوِبُكْم »: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِْلَْصَحاِبِه ُدوا اْلِْ َمْن َكاَن َعَلى ، َجدِ 

َل ِمْنُه ِإَلى َغْيرِِه  َوَمْن َصلَّى ، َوَمْن َأْحَسَن ِمْن ُمْحِسٍن َوَقَع َثَواُبُه َعَلى هللِا ، َحَراٍم َحوَّ
َوَمْن َدَعا ِبَدَعَواٍت َلْيَسْت ِبِإْثٍم، َوََل ، َوَماَلِئَكُتُه َعْشًرا ، َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى هللا َعَلْيِه َعْشًرا 

، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَعَلْيِه اْلُجُمَعُة َيْوُم اْلُجُمَعِة ، َقِطيَعِة َرِحٍم اْسُتِجيَب َلُه 
َوَمِن اْسَتْغَنى ِبَلْهٍو َأْو ِتَجاَرٍة اْسَتْغَنى هللا ، ِإَلَّ َأْن َتُكوَن اْمَرَأًة َأْو َعْبًدا َأْو َصِبيًّا َأْو ُمَساِفًرا 

«َوهللُا َغِنيٌّ ُحَمْيٌد، َعْنُه 

َد ِبِه اْلَهْيَثُم  َعْن ، َتَفرَّ
َوَأُبو . َحْفٍص، َعْن ِمْسَعٍر

ٍد َفِر اْسُمُه َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

402916

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش،  َحدَّ
ِ ْبِن َكْعِب ْبِن  َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َعْن َعْبِد َّللاَّ

َلَيْنَتِهَينَّ َأْقَواٌم َيْسَمُعوَن »: َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َماِلٍك، َعْن َأِبيِه 
ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم ُثمَّ َلَيُكوَننَّ ِمَن اْلَغاِفِليَن َداَء َيْوَم اْلُجُمَعِة ُثمَّ ََل َيْأُتوَنَها َأْو َلَيْطَبَعنَّ َّللاَّ «النِ 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

.ضعيف والحديث حسن لغيره

: (730)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

403918

، َثَنا َأُبو  ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َوِصيٍف اْلَجَنِديُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
َقاَل : َحْمَنَة، َعْن َأِبي ُقرََّة ُموَسى ْبِن َطاِرٍق َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلُجُمَعِة َبَعَث هللُا اْلَماَلِئَكَة ِبُصُحٍف ِمْن »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َل َحتَّى ُتَقاَم  َل َفاْْلَوَّ ُنوٍر َوَأْقاَلٍم ِمْن ُنوٍر َفَيْجِلُسوَن َعَلى َأْبَواِب اْلَمَساِجِد َفَيْكُتُبوَن اْْلَوَّ

اَلُة «الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 

َحْمَنَة، َعْن َأِبي ُقرََّة

أم ) محقق تقريب البغية 
عبد هللا بن وصيف : (القرى

الجندي مجهول، وباقي 
...رجاله بين الثقة والصدوق

[إسناده ضعيف]

404919
حدثنا أحمد بن القاسم، حدثنا محمد بن غالب، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان 

كان أصحاب رسول هللا صلى هللا : الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حريث، قال
.عليه وسلم يجمعون ثم يقيلون

أم )محقق تقريب البغية 
والحديث ...ضعيف: (القرى

لم أقف عليه من حديث 
وله شواهد...عمرو بن حريث

405924

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل : ثنا َأُبو ُكَرْيٍب، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْنَدْه، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َمْسُعوِد ْبِن ُسَلْيَماَن، َقاَل ثنا َحِبيُب ْبُن َأِبي َثاِبٍت، َعْن : ثنا ِفْرَدْوُس ْبُن اْْلَْشَعِريِ 

اٍر، َقاَل َأَمَرَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن »: َمْيُموِن ْبِن َأِبي َشِبيٍب، َعْن َعمَّ
اَلَة َوُنْقِصَر اْلُخْطَبَة .«ُنِطيَل الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب َعْن 
َمْيُموٍن، َما َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َمْسُعوٍد

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث حسن لغيره
[حسن لغيره]
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406925
َماِم، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َمْلَكاَن، َثَنا َعْمُرو ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َسْهِل ْبِن اْلِْ َحدَّ

، َثَنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َأِبي اْْلَْسَوِد، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه َأنَّ »: َخاِلٍد اْلَحرَّاِنيُّ
«النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْخُطُب ِبِمْخَصَرٍة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه ابن لهيعة : الهيثمي
.وفيه كالم

407927

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِمْنَهاٍل،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ َحدَّ
، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َحِبيٍب، َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن  ْسُتَواِئيُّ َثَنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َثَنا ِهَشاٌم الدَّ

ُأِتيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ِإَلى : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
َماِء َفِإَذا َأَنا ِبِرَجاٍل ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقاِريَض َفُقْلُت َهُؤََلِء : َمْن َهُؤََلِء َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل: السَّ
ِتَك  "اْلُخَطَباُء ِمْن ُأمَّ

َكَذا َرَواُه َيِزيُد، َعْن ِهَشاٍم 
َوَرَواُه َأُبو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن 
اٍد، َعْن ِهَشاٍم َفَأْدَخَل  َحمَّ

ُثَماَمَة َبْيَن َماِلٍك َوَبْيَن َأَنٍس

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

والحديث بمجموع ...حسن
...طرقه صحيح

: (13421)تخريج المسند 
.صحيح

408928

َوَكَذِلَك َرَواُه َصَدَقُة ْبُن ُموَسى، َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُثَماَمَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، 
َأَتْيَت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللِا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل

َمْن َهُؤََلِء َيا ِجْبِريُل؟ : َعَلى َقْوٍم ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقاِريَض ِمْن َناٍر ُكلََّما ُقِرَضْت َوَفْت ُقْلُت
ِتَك الَِّذيَن َيُقوُلوَن َوََل َيْفَعُلوَن َوَيْقَرُءوَن ِكَتاَب هللِا َوََل َيْفَعُلوَن ِبِه : َقاَل "َهُؤََلِء ُخَطَباُء ُأمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.حسن لغيره: (القرى

: (2327)صحيح الترغيب 
.صحيح

409929

، َثَنا  َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
اٍد َأُبو َعتَّاٍب، َقاَل اِعُر، َثَنا َسْهُل ْبُن َحمَّ اُج ْبُن ُيوُسَف الشَّ َثِني ِهَشاُم ْبُن َأِبي : َحجَّ َحدَّ

َعْبِد هللِا، َعِن اْلُمِغيَرِة َخْتِن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُثَماَمَة ْبِن َعْبِد هللِا، 
ا ُعِرَج ِبالنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى َقْوٍم ُتْقَرُض : " َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َلمَّ

ِتَك الَِّذيَن َيْأُمُروَن النَّاَس : َيا ِجْبِريُل َمْن َهُؤََلِء؟ َقاَل: ِشَفاُهُهْم َفَقاَل َهُؤََلِء اْلُخَطَباُء ِمْن ُأمَّ
"ِباْلِبرِ  َوَيْنَسْوَن َأْنُفَسُهْم َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َيْعِقُلوَن 

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أجده، : (القرى

وباقي رجاله بين الثقة 
والحديث ...والصدوق

...صحيح

: (2327)صحيح الترغيب 
.صحيح

410930

َثَنا َأُبو َنْصٍر اْلَحْنَبِليُّ النَّْيَساُبوِريُّ  ثنا ُمَحمَُّد ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم َأُبو اْلَحَسِن ، َحدَّ
ثنا ِإْبَراِهيُم ، ثنا َبِقيَُّة ، ثنا اْبُن ُمَصفَّى ، ْبُن َسْهٍل اْلَعطَّاُر، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُسْفَياَن النََّساِئي 

: " َقاَل َرُسوُل هللِا صل ى هللا عليه وسلم: َقاَل، ْبُن َأْدَهَم، ثنا َماِلُك ْبُن ِديَناٍر، َعْن َأَنٍس 
َمْن َهُؤََلِء َيا ِجْبِريُل : َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ِرَجاًَل ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقاِريَض ِمْن َناٍر َفُقْلُت

ِتَك َيْأُمُروَن ِباْلِبرِ  َوَيْنَسْوَن َأْنُفَسُهْم َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َيْعِقُلوَن : َقاَل "َهُؤََلُء ُخَطَباُء ُأمَّ

َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث َماِلٍك َعْن 
َأَنٍس َغِريٌب ِمْن َحِديِث 

ِإْبَراِهيَم َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

على ان حديث انس ...جدا
...ثابت صحيح

: (2327)صحيح الترغيب 
.صحيح

411931

َثَنا َطْلَحُة ْبُن اْلَحَسِن اْلَعْوِفيُّ  يِصيُّ ، َحدَّ ثنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيِد ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعَلَويََّة اْلِمصِ 
، َعْن َأَنِس ، ثنا اْبُن اْلُمَباَرِك ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُموَسى ، ْبِن ُمْسِلٍم  َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ 

َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ِرَجاًَل ُتْقَطُع : " ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ِتَك : َمْن َهُؤََلِء َيا ِجْبِريُل َقاَل: َأْلِسَنُتُهْم ِبَمَقاَريَض ِمْن َناٍر َفُقْلُت َهُؤََلِء ُخَطَباُء ِمْن ُأمَّ

اَس ِبَما ََل َيْفَعُلوَن  "َيْأُمُروَن النَّ

َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث َأَنٍس 
ٌة  َوَحِديُث ، َرَواُه َعْنُه ِعدَّ

ُسَلْيَماَن َعِزيٌز

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.والحديث صحيح

: (2327)صحيح الترغيب 
.صحيح

412933
َمْن َأْدَرَك ِمَن اْلُجُمَعِة "» -:صلى هللا عليه وسلم - َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ :  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل

«"َرْكَعًة َفْلُيَصلِ  ِإَلْيَها ُأْخَرى، َوَمْن َأْدَرَكُهْم ُجُلوًسا صلِى َأْرَبًعا
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

413936
، ثنا َجْعَفُر ْبُن النَّْضِر، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َغاِلٍب، ثنا ِإْدِريُس ْبُن َخاِلٍد اْلَبْلِخيُّ َحدَّ

َقاَل : ِإْسَحاُق اْْلَْزَرُق، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت
ْق ِبِنْصِف ِديَناٍر»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َفاَتْتُه َصاَلُة اْلُجُمَعِة َفْلَيَتَصدَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر، 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن ، َوِهَشاٍم 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1/467)العلل المتناهية 
.َل يصح

414941
، ثنا  ، ثنا َأُبو اْلَوِليِد الطََّياِلِسيُّ بِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر الضَّ َحدَّ

اَلِة ِفي : " ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرٍز، َقاَل َسَأْلُت اْبَن ُعَمَر، َعِن الصَّ
َفِر  نََّة َكَفَر، َرْكَعَتاِن : َفَقاَل، السَّ َمْن َخاَلَف السُّ

اْخُتِلَف َعَلى ُشْعَبَة ِفيِه  " 
ِمْن َحِديِث َصْفَواَن َعَلى 

َخْمِس َأَقاِويَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

415942

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َوَأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاََل ، : َحدَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلُخزَاِعيُّ
، َقاََل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، : ثنا َأُبو اْلَوِليِد، َوَحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَحْوِضيُّ ثنا ُشْعَبُة، ح َوَحدَّ

ٍق  اِح، َعْن ُمَورِ  ، ثنا َعْمُرو ْبُن َحكَّاٍم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي التَّيَّ يُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
، َقاَل َفِر : " اْلِعْجِليِ  اَلِة ِفي السَّ ، َسَأَل َصْفَواُن ْبُن ُمْحِرٍز، َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر، َعِن الصَّ

نََّة َكَفَر ، َرْكَعَتاِن : َفَقاَل "َمْن َخاَلَف السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح لغيره: (القرى
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416943
اُج ْبُن  َثِني َأِبي، ثنا َحجَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ

، َقاَل، ُمَحمٍَّد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َرَجاٍء  ٍق اْلِعْجِليِ  َسَأَل َصْفَواُن ْبُن ُمْحِرٍز، »: َعْن ُمَورِ 
َفِر َفَقاَل« ،اْبَن ُعَمَر  اَلِة ِفي السَّ نََّة َكَفَر ، َرْكَعَتاِن : َعِن الصَّ "َمْن َخاَلَف السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

417944
اُن، ثنا  ، ثنا َعفَّ ِميُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْعُقوُب ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُمَخرِ  َحدَّ

اِح، َقاَل ًفا، َيُقوُل: ُشْعَبُة، َعْن َأِبي التَّيَّ َسَأَل َصْفَواُن ْبُن ُمْحِرٍز، اْبَن ُعَمَر، : َسِمْعُت ُمَطرِ 
َفِر َفَقاَل اَلِة ِفي السَّ نََّة َكَفَر ، َرْكَعَتاِن : َعِن الصَّ "َمْن َخاَلَف السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعفه : (القرى

على ان الحديث ...شديد
...صحيح

418945

، ثنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيٍد  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َيْحَيى اْلَحْضَرِميُّ اْلِمْصِريُّ َحدَّ
اِح،  ، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َوَأِبي التَّيَّ َصاِصيُّ ْحَمِن ْبُن ِزَياٍد الرَّ ، ثنا َعْبُد الرَّ اْلَهْمَداِنيُّ

، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل ٍق اْلِعْجِليِ  َفِر َرْكَعَتاِن »: َوَعاِصٍم اْْلَْحَوِل، ُكلُُّهْم َعْن ُمَورِ  ، َصاَلُة السَّ
نََّة َكَفَر «َمْن َخاَلَف السُّ

َد ِبِه  َحِديُث َعاِصٍم َتَفرَّ
َصاِصيُّ  َوَحِديُث َأِبي ، الرَّ

اٌج َد ِبِه َحجَّ َرَجاٍء َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

419946

، ثنا َأُبو  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َصَدَقَة، ثنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم الطُّوِسيُّ َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َوُمَحمَُّد  ، ثنا ُشْعَبُة، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُسَوْيٍد، ح َوَحدَّ َداُوَد الطََّياِلِسيُّ

: ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َعْمُرو ْبُن َحكَّاٍم، ثنا ُشْعَبُة، َقاَل: ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاََل
ْحَمِن ْبَن َعيَّاٍش،  ُث َعْن َعْبَد الرَّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن ُعَبْيِد هللِا " َسِمْعُت ِإْسَحاَق ْبَن ُسَوْيٍد، ُيَحدِ 

َفِر َقاَل َأُبو َداُوَد ِفي  اَلِة ِفي السَّ ْبِن َمْعَمٍر، َكَتَب ِإَلى َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َيْسَأُلُه َعِن الصَّ
نََّة َكَفَر ، َرْكَعَتاِن : َكْيَف ُأَصلِ ي؟ َفَقاَل-: َحِديِثِه َوُهَو ِبَفاِرَس  "َمْن َخاَلَف السُّ

َوَقاَل َعْمُرو ْبُن َحكَّاٍم ِفي 
َفَمْن زَاَد َكَفَر، َرْكَعَتاِن : َحِديِثِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

420947

َثِني َأِبي، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َسِمْعُت : ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َحِكيٍم اْلَحذَّاِء، َقاَل

َفِر " اْبَن ُعَمَر،  اَلِة ِفي السَّ ُسنَُّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا ، َرْكَعَتاِن : َفَقاَل، َوُسِئَل َعِن الصَّ
"َعَلْيِه َوَسلََّم 

َد ِبِه ُغْنَدٌر َعْن ُشْعَبَة  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده صحيح: (القرى

421948

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِإْدِريُس ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، : َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوَأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاََل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ

َسِمْعُت َساِلَم ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن : ثنا ُشْعَبُة، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َقاََل
ُث  َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ََل ُيَصلِ ي ِفي »: َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل، ُعَمَر، ُيَحدِ 

َفِر ِإَلَّ َرْكَعَتْيِن «السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده حسن : (القرى

.والحديث صحيح...لغيره

422950

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
ثنا َعْنَبَسُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعْثَماَن : ثنا َحكَّاُم ْبُن ُمْسِلٍم، َوَهاُروُن ْبُن اْلُمِغيَرِة، َقاََل: َقاَل

، َقاَل َياِحيِ  يُق َفَقاَل: الطَِّويِل، َعْن ُرَفْيٍع َأِبي اْلَعاِلَيِة الرِ  دِ  َقاَل َرُسوُل : َخَطَبَنا َأُبو َبْكٍر الصِ 
ِللظَّاِعِن َرْكَعَتاِن َوِلْلُمِقيِم َأْرَبٌع، َمْوِلِدي َمكَُّة، َوُمَهاِجِري »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«اْلَمِديَنُة َفِإَذا َخَرْجُت ُمْصِعًدا ِمْن ِذي اْلُحَلْيَفِة َصلَّْيُت َرْكَعَتْيِن َحتَّى َأْرِجَع

َد ِبِه   َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َتَفرَّ
َعْنَبَسُة ْبُن َسِعيٍد ِمْن َحِديِث 

ُرَفْيٍع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

423951

زَّاِق، َعْن ِإْسَراِئيَل، َعْن َأِبي  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
، َقاَل َأْقَبَل َسْلَماُن ِفي َثاَلَثَة َعَشَر َراِكًبا، َأِو اْثَنْي َعَشَر : ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي َلْيَلى اْلِكْنِديِ 

اَلُة َقاُلوا ا َحَضَرِت الصَّ ْم َيا َأَبا : َراِكًبا ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّ َتَقدَّ
ُكْم، َوََل َنْنِكُح ِنَساَءُكْم، ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َهَداَنا ِبُكْم : َعْبِد هللِا، َقاَل َم : ، َقاَل"ِإنَّا ََل َنُؤمُّ َفَتَقدَّ

ا َسلََّم َقاَل َسْلَماُن َما َلَنا َوِلْلُمَربََّعِة، ِإنََّما َكاَن »: َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َفَصلَّى َأْرَبَع َرَكَعاٍت، َفَلمَّ
ْخَصِة َأْحَوُج زَّاِق« َيْكِفيَنا ِنْصُف اْلُمَربََّعِة، َوَنْحُن ِإَلى الرُّ َفِر: َقاَل َعْبُد الرَّ َيْعِني ِفي السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (2944)الهيثمي 
الطبراني في الكبير وأبو 
ليلى الكندي ضعفه ابن 

.معين

424952

َثَنا َحِبيُب ْبُن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ح َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  : اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر، ثنا َعْبُد الرَّ

ُث : ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل َفِر، ُيَحدِ  ، َعِن ، َسِمْعُت َأَبا السَّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُشَفيٍ 
َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج ِمْن َبْيِتِه ُمَساِفًرا َصلَّى »: اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

«َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن َحتَّى َيْرِجَع

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات لكن فيه : (القرى

عمرو بن عبد هللا الكوفي، 
...ثقة ولكنه اختلط بأخره

البوصيري في إتحاف الخيرة 
رجاله : (2/313)المهرة 

.ثقات
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425955
َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َقاََل ثنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا : َحدَّ

اَن اْْلَْعَرِج، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل : ُهَشْيٌم، ثنا ُشْعَبُة، َوَغْيُرُه َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي َحسَّ
«َأَتى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذا اْلُحَلْيَفِة َفَصلَّى ِبَها َرْكَعَتْيِن»

َعْن ،  َرَواُه َأْصَحاُب ُشْعَبَة 
اَلَة ِبِذي  َقَتاَدَة، َوَذَكُروا الصَّ

ْهاَلَل ِبَها ، اْلُحَلْيَفِة  ، َواْلِْ
ْكَعَتْيِن َد . َوَلْم َيْذُكُروا الرَّ َتَفرَّ
َعْن ، ِبَهِذِه اللَّْفَظِة ُهَشْيٌم 

ُشْعَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
ضعفه شديد : (القرى

وله شواهد صحيحة ...جدا
من حديث أنس عند مسلم، 
وحديث عمر عند النسائي

426958

 ، اَرُقْطِنيُّ ، َوَأَفاَدِنيِه َأُبو اْلَحَسِن الدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن َيْحَيى ْبِن ُمَعاِوَيَة الطَّْلِحيُّ َحدَّ
 ، َسَنَة ِتْسٍع َوَثَماِنيَن - ثنا َسْهُل ْبُن اْلَمْرُزَباِن ْبِن ُمَحمٍَّد َأُبو اْلَفْضِل التَّْيِميُّ اْلَفاِرِسيُّ

ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن الزَُّبْيِر اْلُحَمْيِديُّ - َوِماَئَتْيِن 
، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َثِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : الزُّْهِريِ  َحدَّ

َل َما َخَلَق هللُا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى اْلَعْقُل : " َوَسلََّم َأْدِبْر : ُثمَّ َقاَل، َفَأْقَبَل ، َأْقِبْل : َفَقاَل، ِإنَّ َأوَّ
ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللِا "َوِبَك ُأْعِطي ، ِبَك آُخُذ ، َما َخَلْقُت َشْيًئا َأْحَسَن ِمْنَك : ُثمَّ َقاَل، َفَأْدَبَر 

َوَمْن َأَذلَّ ، َمْن َكاَن َلُه َواِعٌظ ِمْن َنْفِسِه َكاَن َلُه ِمَن هللِا َحاِفٌظ »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َز ِبَمْعِصَيِة هللِا ِشَراُر ُأمَِّتي الَِّذيَن َغَدْوا »: ُثمَّ َقاَل«َنْفَسُه ِفي َطاَعِة هللِا َفُهَو َأَعزُّ ِممَّْن َتَعزَّ

اُقوَن ِباْلَكاَلِم ، الَِّذيَن َيَتَقلَُّبوَن ِفي َأْلَواِن الطََّعاِم َوالثِ َياِب ، ِفي النَِّعيِم  دَّ ، الثَّْرَثاُروَن الشَّ
َوِإَذا َساَفُروا َقَصُروا ، َوِإَذا َأْحَسُنوا اْسَتْبَشُروا ، َوِخَياُر ُأمَِّتي الَِّذيَن ِإَذا َأَساُءوا اْسَتْغِفُروا 

«َوَأْفَطُروا

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن 
، ََل َأْعَلُم َلُه  َوَمْنُصوٌر الزُّْهِريُّ
َراِوًيا َعِن اْلُحَمْيِديِ  ِإَلَّ َسْهاًل 

َوَأَراُه َواِهًما ِفيِه، 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

427961

، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الذَّاِرُع،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ
اَن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل : َثَنا ُحَصْيُن ْبُن ُنَمْيٍر، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

ِإنَّ هللَا ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه َكَما ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َعزَاِئُمُه

رواه : (4940)الهيثمي 
الطبراني في الكبير والبزار، 
ورجال البزار ثقات، وكذلك 

.رجال الطبراني

قال شعيب في تخريج 
: (5866)صحيح ابن حبان 

.إسناده صحيح

428962
، َقاَل َثَنا فاروُق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ ثنا : ثنا َمْعَمُر ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
«ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيِحبُّ َأْن ُتْقَبَل ُرَخُصُه َكَما ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى َعزَاِئُمُه»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َلْم َيْرِوِه َمْرُفوًعا َعْن ُشْعَبَة، 
ِإَلَّ َمْعَمٌر َوَرَواُه ُغْنَدٌر َوَبْكُر 

ْبُن َبكَّاٍر َوَغْيُرُهَما َمْرُفوًعا

محقق تقريب  [حسن لغيره]
له شواهد : (أم القرى)البغية 

من حديث ابن عباس وابن 
.عمر وعائشة

فيه معمر بن عبد : الهيثمي
 َل   هللا اْلنصاري قال العقيلي
  يتابع على رفع حديثه

429963
، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ َحدَّ

ٌم، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق، َعْن َتِميِم ْبِن َسَلَمَة، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل ِإنَّ هللَا َتَعاَلى »: َسالَّ
«ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه َكَما ُيِحبَّ َأْن ُتْؤَتى َعزَاِئُمُه

َكَذا َرَواُه َتِميٌم، َعِن اْبِن ُعَمَر 
َمْوُقوًفا، َوَرَواُه َناِفٌع َوَغْيُرُه 
َعْنُه َمْرُفوًعا، َوَلْم َنْكُتْبُه ِمْن 
ٍم، َوَسِعيٍد ِإَلَّ ِمْن  َحِديِث َسالَّ

َهَذا اْلَوْجِه

قال شعيب في تخريج 
حديث : (5866)المسند 

صحيح

430984

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم  ثنا َسِعيُد ْبُن ، ثنا َوِكيٌع ، ثنا َأْحَمُد ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ، َحدَّ
اِيِب  َسَأْلُت اْبَن ُعَمَر َعِن : َذاَك الطَّاِئِفيُّ َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي َعاِصٍم الثََّقِفيِ  َقاَل، السَّ

اَلِة ِبِمًنى َفَقاَل َنَعْم َوآَمْنُت ِبِه : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ُقْلُت، َهْل َسِمْعَت ُمَحمًَّدا : الصَّ
«َفِإنَُّه َكاَن ُيَصلِ ي ِبِمًنى َرْكَعَتْيِن»: َقاَل

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه محمد بن الحسن بن 
عون لم أجده، وبقية رجاله 
ثقات، ولم أجده بهذا السياق

431985
َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َثَنا َأُبو َعِقيٍل ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليٍ  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِزَياٍد  َحدَّ

، َثَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن : النَِّصيِبيُّ
ْمُس  "ُيَصلِ ي الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ِبِمًنى ُثمَّ َيْغُدو ِإَلى َعَرَفَة ِإَذا َطَلَعِت الشَّ

َد ِبَرْفِعِه َعْبُد اْلَمِلِك َوِفي   َتَفرَّ
اْلُمَوطَِّأ َمْوُقوٌف

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

432993
، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب،  اُت، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلَمِنيِعيُّ يَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّ َحدَّ

، َعْن َأِبيِه، َعْن ُشْقَراَن، َقاَل ، َعْن ُعَمَر ْبِن َيْحَيى اْلَماِزِنيِ  : َثَنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّْنِجيُّ
ًها ِإَلى َخْيَبَر» «َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِحَماٍر ُمَتَوجِ 

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى

والحديث صحيح ...ضعيف
...وثابت من حديث ابن عمر

فيه مسلم بن خالد : الهيثمي
الزنجي ضعفه أحمد وغيره 
ووثقه الشافعي وابن حبان 

وأبو أحمد بن عدي
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433994

َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَفْضِل ْبُن  ، ح َوَحدَّ يَراِفيُّ ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍ  السِ  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
ُل  ، َقاََل، َشْهَرَياَر اْلُمَعدِ  ، ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب الرَّاِزيُّ ِبيُع ْبُن َيْحَيى اْْلُْشَناِنيُّ ثنا الرَّ
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، ، ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ 

ِتِه، َجَمَع َبْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِباْلَمِديَنِة  ْخَصَة َعَلى ُأمَّ «َأَراَد الرُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َعْن 
ِبيُع  َد ِبِه الرَّ ٍد، َتَفرَّ ، ُمَحمَّ

َواْخُتِلَف َعَلى الثَّْوِريِ  ِفي 
اَلَتْيِن ِمْن  اْلَجْمِع َبْيَن الصَّ

ٍة ُوُجوٍه ِعدَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده حسن إن : (القرى

شاء هللا، وله شاهد يقويه 
.للصحيح لغيره

[صحيح لغيره]

434995
، ثنا َيِزيُد ْبُن َمْخَلٍد، ثنا ِإْسَحاُق اْْلَْزَرُق، ثنا  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ِمْهَراُن الرَّاِزيُّ َحدَّ

، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر،  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجَمَع َبْيَن »ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
«َوَبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، الظُّْهِر َواْلَعْصِر ِباْلَمِديَنِة ِمْن َغْيِر َسَفٍر َوََل َخْوٍف 

 َواْخُتِلَف َعَلْيِه َأْيًضا َعَلى 
َأِبي الطَُّفْيِل

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى

والحديث صحيح  ...ضعيف
.من حديث ابن عباس

435999

ِر، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا َعْبُد : ثنا َأُبو َراِفٍع ُأَساَمُة ْبُن َعِليِ  ْبِن َسِعيٍد َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َخاِلِد ْبِن َنِجيٍح، َقاَل ، َعْن : ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل: الرَّ ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َأيُّوَب ْبِن َأِبي َتِميَمَة، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َوُسْفَياَن، َعْن ُحَمْيٍد، َوَعاِصٍم اْْلَْحَوِل، َعْن َأَنِس 
ُنوا اْلِعيَدْيِن ِبالتَّْهِليِل، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َماِلٍك، َقاَل َزيِ 

«َوالتَّْقِديِس، َوالتَّْحِميِد، َوالتَّْكِبيِر

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
وَب، َلْم َنْكُتْبُه  َوَأِبي ِقاَلَبَة َوَأيُّ

ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعِليِ  ْبِن 
اِميُّ َنِزيُل  اْلَحَسِن َوُهَو الشَّ
َد ِبِه َوِبَغْيرِِه َعِن  ِمْصَر َتَفرَّ

الثَّْوِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة 
.موضوع: (3672) الضعيفة

4361000

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َقاََل ثنا : ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ

ُث َعِن اْمَرَأٍة، ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس  ، ُيَحدِ  ، ُشْعَبُة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن، َعْن َطْلَحَة اْلَياِميِ 
َوَجَب »: َعْن ُأْخِت َعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل

«اْلُخُروُج َعَلى ُكلِ  َذاِت ِنَطاٍق

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه امرأة تابعية لم : الهيثمي
.يذكر اسمها

4371001
عن جابر بن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بهم العيدين بغير أذان وَل 

.إقامة، لم يصل قبلها، وَل بعدها

غريب من حديث شعبة عن 
محمد العرزمي تفرد بن بكر 

بن بكار
[إسناده ضعيف جدا]

4381016

اُن، ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَقاِسِم  ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلٍب َتْمَتاٌم، ثنا َعفَّ َثَناُه َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
اِر  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ْبِن َأِبي َبزََّة، ِبِه، َوَحدَّ

، َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم، َعْن  ، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأَسٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر اْلُكوِفيُّ وِفيُّ الصُّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل ْحَمِن ْبِن َأْسَوَد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد َّللاَّ ُشِغَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا »: َعْبِد الرَّ

ا  َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َشْيٍء ِمْن َأْمِر اْلُمْشِرِكيَن َفَلْم ُيَصلِ  الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َفَلمَّ
َل َوَذِلَك َقْبَل َأْن َتْنِزَل َصاَلُة اْلَخْوِف َل َفاْْلَوَّ ُهنَّ اْْلَوَّ «َفَرَغ َصالَّ

لم يرو هذا الحديث عن عبد 
الرحمن إَل ليث تفرد به 

محمد بن كثير

أم ) محقق تقريب البغية 
ضعيف بسبب ليث : (القرى

بن أبي سليم، وفيه من لم 
.أجده

[إسناده ضعيف]

4391017

ْنَباِع َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُرَزْيٍق،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو الزِ  َحدَّ
َثِني ِزرُّ ْبُن ُحَبْيٍش، َقاَل َثِني َعْبَدُة، َحدَّ ، َحدَّ َسِمْعُت ُحَذْيَفَة، : َثَنا َأُبو اْلَيَماِن، َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َأْوَحى ِإَليَّ َيا َأَخا اْلُمْرَسِليَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيُقوُل
َوَيا َأَخا اْلُمْنِذِريَن َأْنِذْر َقْوَمَك َأْن ََل َيْدُخُلوا َبْيًتا ِمْن ُبُيوِتي َوِْلََحٍد ِعْنَدُهْم َمْظِلَمٌة، َفِإنِ ي 

َأْلَعَنُه َما َداَم َقاِئًما َبْيَن َيَديَّ يَصلَّى َحتَّى َيُردَّ ِتْلَك الظَّاَلَمَة ِإَلى َأْهِلَها، َفَأُكوُن َسْمَعُه الَِّذي 
َيْسَمُع ِبِه، َوَأُكوُن َبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيُكوُن ِمْن َأْوِلَياِئي َوَأْصِفَياِئي َوَيُكوُن َجاِري َمَع 

ِة َهَداِء ِفي اْلَجنَّ يِقيَن َوالشُّ دِ  يَن َوالصِ  «النَِّبيِ 

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
َعْن َعْبَدَة، َوَرَواُه َعِليُّ ْبُن 
َمْعَبٍد، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َأِبي 
، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ   َيْحَيى اْلَعكِ يِ 

ِمْثَلُه

محقق تقريب  [موضوع]
فيه من : (أم القرى)البغية 

لم أجده، وذكره السيوطي في 
الموضوعات

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6308)

4401018
، ثنا َعْبُد  ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ

َصلَّْيُت »: اْلَحِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل
.«َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ُكُسوٍف، َفَما َسِمْعُت ِمْنُه َحْرًفا

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ِعْكِرَمَة َوَيِزيَد، َتَفرَّ
اْلَواِقِديُّ َعْن َعْبِد اْلَحِميِد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (3278)تخريج المسند 
.حسن

4411027
ْنِديُّ  َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن السِ  ِ ْبُن ، ثنا َبَياُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعلُّوَيْه اْلَقطَّاُن ، َحدَّ ثنا َعْبُد َّللاَّ

ِبيِع ْبِن ُصَبْيٍح ، ُعَمَر  ، َعْن َأَنٍس ، ثنا َوِكيٌع، َعِن الرَّ َقاِشيُّ َكاَن »: َقاَل، َعْن َيِزيَد الرَّ
زَاَر ِل َمَطَرٍة َيْنِزُع ِثَياَبُه ُكلََّها ِإَلَّ اْلِْ «َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتْمِطُر ِفي َأوَّ

َد ِبِه  َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ َتَفرَّ
َقاِشيِ  َعْن َأَنٍس الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4272)
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4421035

َثَنا َأُبو َأْحَمَد  ٌد ، ثنا َأُبو َخِليَفَة ، َحدَّ َعْن ، َعْن َأِبي َعاِمٍر اْلَخزَّاِز ، ثنا َيْحَيى ، ثنا ُمَسدَّ
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َوَعْن َيْحَيى، َعْن َأِبي َعاِمٍر، َعْن َأِبي ، َأِبي َيِزيَد اْلَمَدِنيِ 

ُمَلْيَكَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه َأْو ِلَغْيرِِه َوَرآُه ُيَصلِ ي َقْبَل 
ْبَح َأْرَبًعا»: اْلَغَداِة َفَقاَل َأُبو َعاِمٍر اْسُمُه َصاِلُح ْبُن ُرْسُتَم« َأُتَصلِ ي الصُّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

بسبب أبي عامر الخزار وفيه 
ويشهد له ...من لم أجده

حديث ابن بحينة عند مسلم

: (2469)صحيح ابن حبان 
رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير أبي عامر الخزاز؛ فإنه 

من رجال مسلم، وهو 
صدوق كثير الخطأ

4431036
َثَنا ُمَحمٌَّد  َعْن َأِبي ، َعْن َزْيٍد اْلَعمِ يِ  ، ثنا ُمْسَعٌد ، ثنا َوِكيٌع ، ثنا َأْحَمُد ، ثنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّ

اِجيِ  َقاَل يِق النَّ دِ  َرَأى اْبُن ُعَمَر َقْوًما اْضَطَجُعوا َبْعَد َرْكَعَتِي اْلَفْجِر َفَأْرَسَل ِإَلْيِهْم : الصِ 
نَُّة : َفَنَهاُهْم َفَقاُلوا «ِبْدَعٌة، َفاْرِجْع ِإَلْيِهْم َفَأْخِبْرُهْم َأنََّها »: َقاَل، َذِلَك السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

4441038

َثَنا  ٍف، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، َوَحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفَر ْبِن َمْعَبٍد، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَطرِ 
اْلَقاِضي ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ِزَياٍد، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيٍم، 

: ثنا اْلَيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة، ثنا َعْبُد اْلَكِريِم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَرو، َقاَل: َقاََل
َمُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى َأْرَبًعا َقْبَل الظُّْهِر َحرَّ

اِر «َعَلى النَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه اْلَيَماُن َعْن  ُمَجاِهٍد، َتَفرَّ

َعْبِد اْلَكِريِم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

4451040

 ، ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُزَهْيٍر التُّْسَتِريُّ َحدَّ
ُل ْبُن َصَدَقَة، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق، َعِن اْلُمَسيِ ِب ْبِن  ثنا َعِليُّ ْبُن َثاِبٍت، ثنا اْلُمَفضَّ

ِ، َما َهِذِه اْْلَْرَبُع َرَكَعاٍت الَِّتي : ُقْلُت: َراِفٍع، َعْن َأِبي َأيُّوَب اْْلَْنَصاِريِ  َقاَل َيا َرُسوَل َّللاَّ
َواِل؟ َقاَل َماِء َفاَل ُتْرَتُج َحتَّى ُيَصلَّى »: ُتَصلِ يَها ِعْنَد الزَّ اَعُة ُتْفَتُح ِفيَها َأْبَواُب السَّ َهِذِه السَّ

َم َخْيًرا «الظُّْهُر َفُأِحبُّ َأْن ُأَقدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (23565)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

4461042

َثَنا ُمَحمٌَّد  َسِمْعُت َشْيًخا ِبَواِسَط ُيَقاُل َلُه ُشَعْيٌب : ثنا ُشْعَبُة َقاَل، ثنا َوِكيٌع ، ثنا َأْحَمُد ، َحدَّ
ْكَعَتْيِن : َسِمْعُت َطاوًسا َيُقوُل: َأْو َأُبو ُشَعْيٍب َقاَل َبْعَد اْلَعْصِر ، ُسِئَل اْبُن ُعَمَر َعِن الرَّ

ْوِم َفَلْم َيْنَه : َما َرَأْيُت َأْو َما َرَأْيَنا َأَحًدا ُيَصلِ يِهَما َقاَل: " َفَقاَل ْكَعَتْيِن َقْبَل النَّ َوُسِئَل َعِن الرَّ
"َعْنُهَما 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

4471045
َثِني َأِبي، ثنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ

ُسِئَل َأَكاَن النَِّبيُّ : َأِبيِه، َعْن َرُجٍل، َعْن ُعَبْيٍد، َمْوَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء»َنَعْم : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُمُر ِبَصاَلٍة ِسَوى اْلَمْكُتوَبِة َقاَل

 َرَواُه ُشْعَبُة، َواْبُن اْلُمَباَرِك، 
"َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ  

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب اَلنقطاع بين 
.سايمان التيمي وعبيد

مدار طرقه كلها :  الهيثمي 
على رجل لم يسم وبقية 
   رجال أحمد رجال الصحيح

4481046

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َقاَل ثنا َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى : ثنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى َقاَل: َحدَّ
َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك : ثنا ُزَراَرُة ْبُن َأِبي اْلَحاَلِل اْلَعَتِكيُّ َقاَل: ثنا َرْوٌح َقاَل: اْلَواِسِطيُّ َقاَل

َمْن َصلَّى »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َيُقوُل
اِر َم هللُا َلْحَمُه َعَلى النَّ َفَما َتَرْكُتَها َبْعُد: َقاَل. «ِفي اْلَيْوِم ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َحرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
صحيح إن شاء : (القرى

....هللا

4491047

ِل، َقاَل َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن اْلِمْهَرَجاِن اْلُمَعدِ  ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ
، َقاَل ، َيُقوُل: ثنا َأيُّوُب ْبُن َنِهيٍك، َقاَل: َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا اْلَباِبْلِتيُّ ْعِبيَّ : َسِمْعُت الشَّ

َحى، »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل َمْن َصلَّى الضُّ
ْهِر، َوَلْم َيْتُرِك اْلِوْتَر ِفي َحَضٍر َوََل َسَفٍر، ُكِتَب َلُه َأْجُر َشِهيٍد .«َوَصاَم َثاَلَثَة َأيَّاٍم ِمَن الشَّ

 ، ْعِبيِ   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
وُب َد ِبِه َأيُّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه أيوب بن نهيك : الهيثمي
ضعفه أبو حاتم وغيره 

    ووثقه ابن حبان وقال
.يخطئ

4501048

ُن ِبَنْيَساُبَوَر  َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلُمَؤذِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ، َحدَّ
ثنا َحاِتُم ْبُن ُعْنَواَن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َعَلِويََّة، ثنا َيْحَيى ْبُن اْلَحاِرِث ، ْبِن َعِليٍ  

، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، ِبَنْيَساُبَوَر ، اْْلََصمُّ  ثنا َماِلٌك ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَماِهَياِنيُّ
، َعْن َأَنٍس ،  َحى »: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َعِن الزُّْهِريِ  َصلِ  َصاَلَة الضُّ

«َفِإنََّها َصاَلٌة اْْلَْبَراِر، َوَسلِ ْم ِإَذا َدَخْلَت َبْيَتَك َيْكُثْر َخْيُر َبْيِتَك

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أجده : (القرى

.ومن يحتاج إلى كشف

الحافظ ابن حجر في 
الفتوحات الربانية 

.إسناده ضعيف: (1/339)

4511049

ْحَمِن  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِ ْبُن َرَواَحَة َقاَل َثِني ُعَبْيُد َّللاَّ ، َعْن َأَباَن ْبِن َخاِلٍد، َحدَّ َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، : ْبُن َمْهِديٍ 

َحى ِإَلَّ َأْن َيْقَدَم ِمْن َسَفٍر َأْو »: َيُقوُل َلْم ُيَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلَّى الضُّ
«َيْخُرَج

أم )محقق تقريب البغية 
حسن ان شاء هللا: (القرى

: (12353)تخريج المسند 
.صحيح لغيره
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4521050

ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا َأِبي، ثنا َأُبو َسِعيٍد، َمْوَلى  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
َثْتَنا َعاِئَشُة ِبْنُت َسْعٍد، َعْن  ، َحدَّ َبِني َهاِشٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َأُبو ُقَداَمَة اْلُعَمِريُّ

َحى َوَتُقوُل: ُأمِ  َذرََّة، َقاَلْت َما َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: َرَأْيُت َعاِئَشَة ُتَصلِ ي الضُّ
«َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِإَلَّ َأْرَبَع َرَكَعاٍت

أم )محقق تقريب البغية 
فيه عثمان بن عبد : (القرى

الملك لم أجده، عبد الرحمن 
بن عبد هللا البصري صدوق 

.ربما أخطأ

: (24745)تخريج المسند 
.ضعيف

4531051

َثَنا َأِبي  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ، ِإْماَلًء ثنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اْْلَْعَلى ، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ
، ، َعْن ُبَكْيِر ْبِن اْْلََشجِ  ، َوْهٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث  اِك ْبِن َعْبِد هللِا اْلُقَرِشيِ  حَّ َعِن الضَّ

ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َفَصلَّى : " َقاَل، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
ْبَحَة َثَماِنَي َرَكَعاٍت  ا اْنَصَرَف، السُّ ِإنِ ي َصلَّْيُت َصاَلًة َرْغَبًة َوَرْهَبًة َوَسَأْلُت َربِ ي : َفَقاَل َلمَّ

ِنيَن َفَفَعَل َوَسَأْلُتُه  َثاَلًثا َفَأْعَطاِني اْثَنَتْيِن َوَمَنَعِني َواِحَدًة َسَأْلُت َربِ ي َأْن ََل يْبَتَلى ُأمَِّتي ِبالسِ 
"َوَسَأْلُتُه َأْن ََل َيْلِبَسُهْم ِشَيًعا َفَأَبى َعَليَّ ، َأْن ََل ُيْظِهَر َعَلْيِهْم َعُدوَُّهْم َفَفَعَل 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (12589)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

4541057

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا َقاَل َثَنا ُسَلْيَماُن . ثنا ُدَحْيٌم، ح: َحدَّ َوَحدَّ
ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُدَحْيٍم، ثنا َأِبي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َشاُبوَر، َعْن ُعْثَماَن 

، َعْن َعاِئَشَة َقالْت َكاَن َأَحبَّ اْْلَْعَماِل : " ْبِن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ِعْمَراَن اْلَجْوِنيِ 
َعَماَلِن ُيْجِهَداِن َنْفَسُه، َوَعَماَلِن ُيْجِهَداِن : ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَعٌة

َدَقُة  اَلُة، َواللََّذاَن ُيْجِهَداِن َماَلُه اْلِجَهاُد َوالصَّ ْوُم َوالصَّ "َماَلُه، َفاللََّذاِن ُيْجِهَداِن َنْفَسُه الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، َعْن 
َأِبي ِعْمَراَن َوَرَواُه َأُبو َتْوَبَة 
ِبيُع ْبُن َناِفٍع، َعْن َعْبِد  الرَّ

اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك 
، َعْن َعَطاٍء، َنْحَوُه اْلُقَرِشيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

4551059

 ، ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ِ ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمٌَّد، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
َعْن ُسْفَياَن، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َعِن النَِّبيِ  

ِإَذا َقَضى َأَحُدُكْم َصاَلَتُه ِفي اْلَمْسِجِد َفْلَيْجَعْل ِلَبْيِتِه َنِصيًبا »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َ َتَعاَلى َجاِعٌل ِفي َبْيِتِه ِمْن َصاَلِتِه َخْيًرا «ِمْن َصاَلِتِه، َفِإنَّ َّللاَّ

ْحَمِن، َعْن  َد ِبِه َعْبُد الرَّ  َتَفرَّ
ُسْفَياَن

أم )محقق تقريب البغية 
. إسناده حسن: (القرى

ورواه ...والحديث صحيح
مسلم من حديث جابر

: (11568)تخريج المسند 
إسناده صحيح على شرط 

.مسلم

4561060

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ ، َحدَّ
ٍم ، َعْن َمْعَمٍر ، هللِا ْبِن اْلُمَباَرِك  َكاَن : " َقاَل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسالَّ

اَلِة ُثمَّ َقَرَأ ْيُف َأَمَرُهْم ِبالصَّ َوْأُمْر َأْهَلَك }: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َنَزَل ِبَأْهِلِه الضَّ
اَلَة َواْصَطِبْر َعَلْيَها ََل َنْسَأُلَك ِرْزًقا اآْلَيَة[ 132: طه] {ِبالصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْعَمٍر َواْبِن 
اْلُمَباَرِك َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رجاله : (11173)الهيثمي 
.ثقات

4571064

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن : َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ
، َقاَل: َكِثيٍر، َقاَل َسِمْعُت : َثَنا َهاُروُن ْبُن ِرَئاٍب، َعِن اْْلَْحَنِف ْبِن َقْيٍس، َقاَل: َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ

، َيُقوُل َثِني َخِليِلي َأُبو اْلَقاِسِم، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َأَبا َذرٍ  َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد »: َحدَّ
َئًة «َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َسْجَدًة ِإَلَّ َرَفَعُه هللُا َتَعاَلى ِبَها َدَرَجًة َوَحطَّ َعْنُه ِبَها َسيِ 

أم ) محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل : (القرى

محمد بن أحمد الجوهري 
فمختلف فيه وأمره إلى 

الضعف أقرب، ولكنه لم 
.ينفرد به

[إسناده ضعيف]

4581065

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيَبَة، ثنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
، َعْن َأِبي  اَن اْلَبْكِريِ  ، َعْن َيْحَيى ْبِن َحسَّ ْحَمِن اْلَخْثَعِميِ  ْبُن ِحْمَيٍر، َعْن َعِميَرَة ْبِن َعْبِد الرَّ

َأَتْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َرْيَحاَنَة، َصاِحِب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َتُه َعِليَّ َفَقاَل ِلي ََل َتْحِمْل َعَلْيَك َما ََل ُتِطيُق َوَعَلْيَك »: َفَشَكْوُت ِإَلْيِه َتَفلَُّت اْلُقْرآِن َوَمَشقَّ

ُجوِد ُجوَد: َقاَل َأُبو َعِميَرَة« ِبالسُّ َفَقِدَم َأُبو َرْيَحاَنَة َعْسَقاَلُن َوَكاَن ُيْكِثُر السُّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه عميرة بن عبد الرحمن 
الخثعمي لم أجده وباقي 
.رجاله بين الثقة والصدوق

إبراهيم : (2/253)الهيثمي 
بن محمد بن عرق بن 

 غير    الحمصي قال الذهبي
.معتمد

4591067

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ، ثنا ، َحدَّ ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد اْلَعْسَكِريُّ
، َعْن َأَنٍس، َقاَل ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعِن الزُّْهِريِ  اَلِم ْبُن َأِبي َفْرَوَة النَِّصيِبيُّ : َعْبُد السَّ

، َعلِ ْمِني َعَماًل ُيْدِخُلِني هللُا ِبِه اْلَجنََّة : َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل" 
ُجوِد»: َقاَل، ََل : ؟ َقاَل«َعلََّمَكَها َأَحٌد»: َقاَل ُكوِع َوالسُّ «َفَأِعنِ ي َعَلْيَها ِبَكْثَرِة الرُّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن 
اَلِم َد ِبِه َعْبُد السَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

4601068
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، َقاَل ثنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، َقاَل: َحدَّ

َفْضُل َصاَلِة اللَّْيِل »: َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد: ثنا ُشْعَبُة، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، َقاَل: َقاَل
رِ  َعَلى َصَدَقِة اْلَعاَلِنَيِة .«َعَلى َصاَلِة النََّهاِر َكَفْضِل َصَدَقِة السِ 

 َرَواُه َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمِر 
َوالثَّْوِريُّ ِمْثَلُه َعْن ُزَبْيٍد 

َد َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد  َمْوُقوًفا، َوَتَفرَّ
َعِن الثَّْوِريِ  ِبَرْفِعِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ويرتقي إلى ...ضعيف
الحسن لغيره

: (3976)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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4611069

َثَناُه َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل ثنا َعْبُد اْلَحِميِد : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، : ثنا َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد، َقاَل: ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْسَتامِ 

َفْضُل َصاَلِة اللَّْيِل َعَلى َصاَلِة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
رِ  َعَلى َصَدَقِة اْلَعاَلِنَيِة «النََّهاِر َكَفْضِل َصَدَقِة السِ 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف بسبب مخلد بن 
يزيد، والحديث حسن إن 

.شاء هللا

: (3976)ضعيف الجامع 
.ضعيف

4621072
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْرَواَن اْلَواِسِطيُّ نا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل،  َحدَّ

َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: َعْن ُكْرٍز، َعْن َطاُووٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل
زَاَر «َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي ُمْحَتِبًيا ُمَحلِ ِل اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (2/53)الهيثمي 
محمد بن الفضل بن عطية 

.وهو مجمع على ضعفه

4631073

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، َوَحدَّ ٍد، ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ثنا َحْوَثَرُة ْبُن َأْشَرَس، َأْخَبَرِني ُسَوْيٌد َأُبو : َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم، َقاََل

ِه، َأنَّ َرُجاًل َقاَل َيا َرُسوَل هللِا، : َحاِتٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
اَلِة َأْفَضُل؟ َقاَل َدَقِة َأْفَضُل؟ َقاَل: ، َوَقاَل«ُطوُل اْلُقُنوِت»: َأيُّ الصَّ ُجْهُد »: َفَأيُّ الصَّ

.«َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا»: َأيُّ اْلُمْؤِمِنيَن َأْكَمُل ِإيَماًنا؟ َقاَل: ، َقاَل«اْلُمِقلِ 

َد ِبِه ُسَوْيٌد   َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ
َمْوُصوًَل َعْن َعْبِد هللِا، َوَرَواُه 

َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن َعِن 
، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن  الزُّْهِريِ 

ِه َأِبيِه، ِمْن ُدوِن َجدِ 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب سويد 
الجحدري وفيه من َل أجده

4641074

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْفٍص ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْرٍق ، َحدَّ
َعْن ، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعَبْيٍد ، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَيٍر ، اْلِوَصاِبيُّ 

َسَتُكوُن ِرَجاٌل ِمْن ُأمَِّتي َيْأُكُلوَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َأِبي ُأَماَمَة 
ُقوَن ِفي اْلَكاَلِم ُأوَلِئَك  َراِب َويْلِبُسوَن َأْلَواَن الثِ َياِب َوَيَتَشدَّ َأْلَواَن الطََّعاِم َوَيْشَرُبوَن َأْلَواَن الشَّ

ِتي «ِشَراُر ُأمَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب َلْم 
ِد  َنْكُتْبُه ِإَلَّ َمْن َحِديِث ُمَحمَّ

ْبِن ِحْمَيٍر َعْن َأِبي َبْكٍر

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله بين الثقة والصدوق 
إَل شيخ أبي نعيم يحتاج 

.لبيان

رواه : (17836)الهيثمي 
الطبراني في الكبير واْلوسط 

من طريقين في أحدهما 
جميع بن أيوب وهو متروك 
وفي اْلخرى أبو بكر بن أبي 

.مريم وهو مختلط

4651078

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ نا اْلَعاَلُء ْبُن َساِلٍم : َحدَّ
وَّاُس نا َأُبو َبْدٍر، نا ِزَياُد ْبُن َخْيَثَمَة، نا اْبُن َأْبَجَر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل : الرَّ

َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن }: َذَكَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِقَياَم اللَّْيِل، َوَفاَضْت َعْيَناُه َفَقَرَأ
[16: السجدة] {اْلَمَضاِجِع

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله بين الثقة : (القرى

والصدوق غير أبا بدر 
شجاع بن الوليد صدوق له 

أوهام

4661079

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َأْحَمُد ْبُن َجوَّاٍس، ثنا َأُبو  َحدَّ
ا َنَتَناَوُب : اْْلَْحَوِص، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َعْبِد هللِا ْبِن َعَطاٍء، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل ُكنَّ

ْحُت ِإِبِلي َفِجْئُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخُطُب  ا َكاَن َنْوَبِتي َسرَّ الرَِّعيََّة َفَلمَّ
اِعي ُثمَّ ُيَناِدي : " َفَسِمْعُتُه َيُقوُل ُيْجَمُع النَّاُس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َيْنُفُذُهُم اْلَبَصُر َوُيْسِمُعُهُم الدَّ

َتَتَجاَفى }َأْيَن الَِّذيَن َكاَنْت : َسَيْعَلُم َأْهُل اْلَجْمِع ِلَمِن اْلِعزُّ َواْلَكَرُم َثاَلَث َمرَّاٍت ُثمَّ َيُقوُل: ُمَناٍد
ُثمَّ ُيَناِدي . اآْلَيَة[ 16: السجدة] {ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا

اُدوَن الَِّذيَن َكاُنوا َيْحَمُدوَن هللَا؟ : َسَيْعَلُم َأْهُل اْلَجْمِع ِلَمِن اْلِعزُّ َواْلَكَرُم ُثمَّ َيُقول "َأْيَن اْلَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6014)

4671080

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى اْْلَْشَيُب، : ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّ
َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َقاَل. ح ثنا : ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن النُّْعَماِن، َقاَل: َوَحدَّ

، َعْن : َأُبو َرِبيَعَة، َقاَل اِئِب، َعْن ُمرََّة اْلَهْمَداِنيِ  اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ ثنا َحمَّ
َعِجَب َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن : " َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

ِه َوَأْهِلِه ِإَلى َصاَلِتِه، َقاَل: َرُجَلْيِن َفَيُقوُل هللُا َعزَّ : َرُجٍل َثاَر َعْن ِوَطاِئِه َوِلَحاِفِه ِمْن َبْيِن ِحبِ 
ِه َوَأْهِلِه ِإَلى : َوَجلَّ ِلَماَلِئَكِتِه اْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي، َثاَر ِمْن ِوَطاِئِه َوِلَحاِفِه ِمْن َبْيِن ِحبِ 

ا ِعْنِدي، َوَرُجٍل َغزَا ِفي َسِبيِل هللِا َفاْنَهَزَم، َفَعِلَم َما  َصاَلِتِه َرْغَبًة ِفيَما ِعْنِدي، َوَشَفَقًة ِممَّ
ُجوِع، َفَرَجَع َحتَّى ُأَهِريَق َدُمُه، َفَيُقوُل هللُا َتَعاَلى  َعَلْيِه ِفي اَِلْنِهزَاِم َوَما َلُه ِفي الرُّ

ا ِعْنِدي َحتَّى ُأَهِريَق َدَمُه : ِلَماَلِئَكِتِه اْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي، َرَجَع َرْغَبًة ِفيَما ِعْنِدي َوَشَفَقًة ِممَّ
."

َد ِبِه   َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َتَفرَّ
اُد  َعَطاُء َعْن ُمرََّة َوَعْنُه َحمَّ

َماُم َأْحَمُد . ْبُن َسَلَمَة َرَواُه اْلِْ
ْبُن َحْنَبٍل َعْن َرْوِح ْبِن ُعَباَدَة 
اِد  اُن ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َحمَّ َوَعفَّ

ْبِن َسَلَمَة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

إسناده ضعيف بسبب حماد، 
وعطاء صدوق اختلط وفيه 

من لم أجده

إسناده : (2/258)الهيثمي 
.حسن

4681081

اَنَة، َقاَل َثَنا َجْبُر ْبُن َعَرَفَة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَحَكِم، ثنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َأِبي ُعشَّ : َحدَّ
ِرَجاٌل ِمْن : َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِمْعُت ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َيُقوُل

اْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي ُيَعاِلُج »: ُأمَِّتي َيُقوُم َأَحُدُهْم ِمَن اللَّْيِل َفُيَعاِلُج َنْفَسُه للطُُّهوِر َفَيُقوُل هللُا
«َنْفَسُه َلَيْسَأَلِني َما َيْسَأُلِني َعْبِدي َفُهَو َلُه

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (631)صحيح الترغيب 
.حسن لغيره
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4691082
، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َخَلٍف، َثَنا  َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ

، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل َكاَن َرُسوُل »: َيْحَيى ْبُن َعبَّاٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ
اَلِة ُجِل َأَمَرُه ِبالصَّ «هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأْعَجَبُه َنْحُو الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده حسن : (القرى
والحديث حسن.

رواه : (3521)الهيثمي 
البزار، وفيه يحيى بن 

عثمان القرشي البصري ولم 
أعرفه، روى عن أنس، 

.وبقية رجاله رجال الصحيح

4701085

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
، َثَنا َهمَّاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي َمْيُموَنَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  : ُقْلُت: الرَّ
ْت َعْيِني َفَأْنِبْئِني َعْن ُكلِ  َشْيٍء َقاَل ِ ِإنِ ي ِإَذا َرَأْيُتَك َطاَبْت َنْفِسي َوَقرَّ ُكلُّ »: َيا َرُسوَل َّللاَّ

َأِطِب اْلَكاَلَم »: َأْنِبْئِني ِبَعَمٍل ِإَذا َأَخْذُت ِبِه َدَخْلُت اْلَجنََّة َقاَل: َقاَل« َشْيٍء ُخِلَق ِمَن اْلَماِء
اُس ِنَياٌم، ُثمَّ اْدُخِل اْلَجنََّة ِبَساَلٍم اَلَم َوِصِل اْْلَْرَحاَم، َوَصلِ  ِباللَّْيِل َوالنَّ «َوَأْفِش السَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن، ويرتقي إلى الصحيح 
لغيره

: (354)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

4711087

َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َجْعَفٍر اْلَعطَّاُر َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ْبِن ُموَسى، : َحدَّ
، َقاَل: َقاَل َأْخَبَرَنا َسِعيٌد : َثَنا َعْبُد اْلَحِميِد َيْعِني اْبَن َجْعَفٍر، َقاَل: َثَنا َأُبو َبْكٍر اْلَحَنِفيُّ

، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َجاَء َرُجٌل : اْلَمْقُبِريُّ
ِمْن َبِني ُسَلْيٍم ُيَقاُل َلُه َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة ِإَلى اْلَمِديَنِة، َوَلْم َيُكْن َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َيا َرُسوَل هللِا، َعلِ ْمِني َما َأْنَت ِبِه َعاِلٌم، َوَما َأَنا ِبِه َجاِهٌل، َعلِ ْمِني : َوَسلََّم ِإَلَّ ِبَمكََّة، َفَقاَل
ِني، َأيُّ َصاَلِة اللَّْيِل التََّطوُِّع َأْفَضُل؟ َقاَل ِنْصُف اللَّْيِل، َفِإنََّها َساَعٌة : " َما َيْنَفُعِني َوََل َيُضرُّ

ْنَيا َفَيُقوُل : َفَيُقوُل. ََل َأْسَأُل َعْن ِعَباِدي َأَحًدا َغْيِري: َيْنِزُل ِفيَها هللُا َتَعاَلى ِإَلى َسَماِء الدُّ
َهْل ِمْن َداٍع َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلُه؟ َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر َفَيْسَتْغِفُرِني َفَأْغِفَر َلُه؟ َهْل ِمْن عاٍن 

ْحَمُن  ".َيْدُعوِني َفَأُفكَّ َعاَنُه؟ َحتَّى َيْنَفِجَر اْلَفْجُر، ُثمَّ َيْصَعَد الرَّ

غريب من حديث عون تفرد 
به عنه سعيد ورواه الليث 

بن سعد عن سعيد عن عون 
منقطعا ولم يقل عن أبيه 

وأصحها عن أبيه عن أبي 
هريرة

[إسناده ضعيف]

4721088
َثَناُه ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل:  َحدَّ

، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن : ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َقاَل َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 
.َجاَء َرُجٌل ِمْن َبِني ُسَلْيٍم َفَذَكَر َنْحَوُه: ُعْتَبَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقاث غير أن : (القرى

سعيد المقبري تغير قبل موته 
...بأربع سنين

4731089
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، نا َأُبو اْلُمِغيَرِة، نا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي  َحدَّ
َمْريَم، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعَبْيٍد، َوَعِطيََّة ْبِن َقْيٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى 

«َصاَلُة اللَّْيِل َمْثَنى َمْثَنى، َوَجْوُف اللَّْيِل اآْلِخُر َأْجَوُبُه َدْعَوًة»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب أبي بكر بن 
.أبي مريم

رواه : (3588)الهيثمي 
أحمد وفيه أبو بكر بن أبي 

.مريم وهو ضعيف

4741091

ِريُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعَطاٍء، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُز، َثَنا السَّ َحدَّ
ْرَداِء، َعْن  اُر ْبُن ُزَرْيٍق، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن ُأمِ  الدَّ ، َثَنا َقِبيَصُة ْبُن ُعْقَبَة، َثَنا َعمَّ اْلُكوِفيُّ

ْرَداِء، َأنَّ َسْلَماَن، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َدَخَل َعَلْيِه َفَرَأى اْمَرَأَتُه َرثََّة اْلَهْيَئِة َفَقاَل : َأِبي الدَّ
ِإنَّ َأَخاَك ََل ُيِريُد النِ َساَء، ِإنََّما َيُصوُم النََّهاَر َوَيُقوُم اللَّْيَل، َفَأْقَبَل َعَلى َأِبي : َما َلِك؟ َقاَلْت
ْرَداِء َفَقاَل ا، َفَصلِ  َوَنْم، َوُصْم َوَأْفِطْر: الدَّ َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا . ِإنَّ ِْلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ

«َلَقْد ُأوِتَي َسْلَماُن ِمَن اْلِعْلِم»: َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

 َرَواُه اْْلَْعَمُش، َعِن ِشْمِر 
ْبِن َعِطيََّة، َعْن َشْهِر ْبِن 
ْرَداِء َحْوَشٍب، َعْن ُأمِ  الدَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه شيخ الطبراني لم أجده 
وأحمد بن عمرو البزار 

.مختلف فيه

4751094

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْدِريُس ْبُن َجْعَفٍر اْلَعطَّاُر، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
ْحَمِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْمٍرو، َقاَل َدَخَل : َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

َيا َعْبَد هللِا ْبَن َعْمٍرو، َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك »: َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيِتي َفَقاَل
ِإنَّ ِمْن َحْسِبَك َأْن َتُصوَم »: ِإنِ ي َْلَْفَعُل، َفَقاَل: ، ُقْلُت«َتَكلَّْفَت ِقَياَم اللَّْيِل َوَصْوَم النََّهاِر؟

اٍم ، َفُقْلُت«ِمْن ُكلِ  ُجُمَعٍة َثاَلَثَة َأيَّ ِإنِ ي َْلَِجُد ُقوًَّة َعَلى َذِلَك َيا َرُسوَل : ، َفَغلَّْظُت َفُغلِ َظ َعَليَّ
ا»: هللِا، َفَقاَل ا، َوِإنَّ ِْلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َوِإنَّ ِلَضْيِفَك َعَلْيَك َحقًّ «ِإنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحقًّ

أم ) محقق تقريب البغية 
ضعفه شديد بسبب : (القرى

إدريس بن جعفر ومحمد بن 
وأخرجه البخاري ...عمرو

ومسلم بنحوه وليس فيه 
اْلمر بالصيام ثالثة أيام من 

كل جمعة

[إسناده ضعيف جدا]
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4761096

، َقاَل َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َثَنا َجْعَفٌر اْلِفْرَياِبيُّ ، َوَكَتْبُت : َحدَّ َقَرْأُت َعَلى َأِبي ُمْصَعٍب الزُّْهِريِ 
َثُكْم َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َيِزيَد ْبِن اْلَهاِد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن : ِمْن ِكَتاِبِه، ُقْلُت َحدَّ

ْحَمِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َرِضَي هللُا  ِإْبَراِهيَم، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك َتُصوُم النََّهاَر ََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل

َيا : َفَحْسُبَك َأْن َتُصوَم ِمْن ُكلِ  ُجُمَعٍة َيْوَمْيِن، ُقْلُت: ، َقاَل«ُتْفِطُر، َوُتَصلِ ي اللَّْيَل ََل َتَناُم؟
اَلُم، َفِإنَُّه »: َرُسوَل هللِا، ِإنِ ي َأِجُدِني َأْقَوى ِمْن َذِلَك، َقاَل َفَهْل َلَك ِفي ِصَياِم َداُوَد َعَلْيِه السَّ
َياِم، َتُصوُم َيْوًما َوُتْفِطُر َيْوًما؟ َيا َرُسوَل هللِا، ِإنِ ي َأِجُد ِبي ُقوًَّة ِهَي : ، َفُقْلُت«َأْعَدُل الصِ 

.«ِإنََّك َلَعلََّك َأْن َتْبُلَغ ِبَذِلَك ِسنًّا َوَتْضُعُف»: َأْقَوى ِمْن َذِلَك، َقاَل

ْحَمِن  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ  َرَواُه ُمَحمَّ
ْبِن َثْوَباَن، َوَيْحَيى ْبُن َأِبي 
. َكِثيٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َنْحَوُه

َوَرَواُه َغْيُر َأِبي َسَلَمَة َعْن 
َعْبِد هللِا َجَماَعٌة

الحديث في الصحيحين دون 
َأْن َتُصوَم ِمْن ُكلِ  )قوله 

(ُجُمَعٍة َيْوَمْيِن

4771106

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ِبْشُر ْبُن َيْحَيى ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ِإْسَماِعيَل اْْلَْسَقَدِنيُّ ، َحدَّ
، َعْن ِعَياٍض  ْعِبيِ  ، َعْن َلْيٍث ، اْلَمْرَوِزيُّ ، َعْن َمْسُروٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ، َعِن الشَّ

َما َخيََّب هللُا َعْبًدا َقاَم ِفي َجْوِف اللَّْيِل َفاْفَتَتَح »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
«ُسوَرَة اْلَبَقَرِة َوآَل ِعْمَراَن َوِنْعَم َكْنُز اْلُمْؤِمِن اْلَبَقَرُة َوآُل ِعْمَراَن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل 
َد ِبِه ِبْشُر ْبُن ، َوَلْيٍث  َتَفرَّ

َيْحَيى ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

أم )محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل بشر : (القرى

بن يحي المروزي فقد سكت 
عنه أبو حاتم

: (5063)ضعيف الجامع 
.ضعيف

4781110

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا ِهَشاٌم  َحدَّ
اِئِب، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ ْسُتَواِئيُّ َأنَُّه : الدَّ

َفَما ِزْلُت : َقاَل« ِفي َسْبِع َلَياٍل»: َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف َأْقَرُأ اْلُقْرآَن؟ َقاَل
"اْقَرْأ ِفي َيْوٍم َوَلْيَلٍة، ََل َتِزيُد َعَلى َذِلَك َشْيًئا : ُأَناِقُصُه َحتَّى َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده رجاله ثقات : (القرى

غير أن عطاء بن السائب 
صدوق اختلط وعليه 

.فالحديث ضعيف

4791112

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلَكاِتُب، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُعَبْيُد : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
ِبيِع ْبِن : ْبُن ُمَعاٍذ، َقاَل ، َعِن الرَّ ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعِليِ  ْبِن ُمْدِرٍك، َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ 

َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن »: ُخَثْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد»: َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك َقاَل: َقاُلوا« َيْقَرَأ ُثُلَث اْلُقْرآِن ُكلَّ َلْيَلٍة

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ْسَناِد َتَفرَّ ِبيِع ِبَهَذا اْلِْ الرَّ

ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ َعْن ُشْعَبَة 
َوَرَواُه ِهاَلُل ْبُن َيَساٍف، َعِن 

ِبيِع، َفَخاَلَف ِإْبَراِهيَم  الرَّ

َخِعيَّ النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده رجاله ثقات : (القرى

غير أن شيخ أبي نعيم لم 
أقف له على ترجمة، 

...والحديث صحيح

4801113

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعاِمِر ْبِن ُزَراَرَة، َثَنا  َحدَّ
اَلُم  َيْحَيى ْبُن َزَكِريَّا، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َهاِنِئ ْبِن َهاِنٍئ، َعْن َعِليٍ  َعَلْيِه السَّ

وَرِة، َفُذِكَر َذِلَك ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا : َقاَل وَرِة، َوِمْن َهِذِه السُّ اٌر َيْأُخُذ ِمْن َهِذِه السُّ َكاَن َعمَّ
اٍر وَرِة؟»: َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ِلَعمَّ وَرِة َوِمْن َهِذِه السُّ َتْسَمُعِني : َقاَل« ِلَم َتْأُخُذ ِمْن َهِذِه السُّ

"َفُكلُُّه َطيِ ٌب : ، َقاَل«ََل»: َأْخِلُط ِبِه َما َلْيَس ِمْنُه؟ َقاَل

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعيف بسبب زكريا بن أبي 
.زائدة وأبي إسحاق السبيعي

: (865)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

4811115
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثنا َأِبي، ثنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن  َحدَّ

َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َطاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا 
ُن ِبِه»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اِس ِقَراَءًة َمْن َقَرَأ اْلُقْرآَن َيَتَحزَّ «ِإنَّ َأْحَسَن النَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11695)الهيثمي 
الطبراني، وفيه ابن لهيعة 
وهو حسن الحديث وفيه 

.ضعف

4821116
، َثَنا ِإْسَماِعيُل  َثَناُه َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ َحدَّ

، َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن  ، َثَنا اْلُجَرْيِريُّ ْبُن َسْيٍف، َثَنا ُعَوْيُن ْبُن َعْمٍرو َأُخو ِرَياٍح اْلَقْيِسيِ 
«اْقَرُءوا اْلُقْرآَن ِبُحْزٍن َفِإنَُّه َنَزَل ِباْلُحْزِن»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبيِه َقاَل

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1064)

4831117

اُء، ثنا َأْحَمُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعبَّاُس ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَوشَّ َحدَّ
، ثنا َقِبيَصُة، ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ُعَمَر اْلَوِكيِعيُّ

اِس َأْحَسُن ِقَراَءًة، َقاَل: " َقاَل ِإَذا َقَرَأ َرَأْيَت َأنَُّه »: ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ النَّ
«َيْخَشى هللَا

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
الثَّْوِريِ  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن 
َعَطاٍء، اْنَفَرَد ِبِه َأْحَمُد ْبُن 

ُعَمَر َعْن َقِبيَصَة

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

والحديث حسن لغيره

4841118

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َزَكِريَّا، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَمَر، ثنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َعْبِد  َحدَّ
ُسِئَل النَِّبيُّ : اْلَكِريِم اْلُمَعلِ ِم، َعْن َطاُووٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل

اِس ِقَراَءًة؟ َقاَل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن ِإَذا َسِمْعَتُه َيْقَرُأ َرَأْيَت َأنَُّه »: َمْن َأْحَسُن النَّ
.«َيْخَشى هللَا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر، َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه َمْرُفوًعا َمْوُصوًَل 
ِإَلَّ ِإْسَماِعيُل، َوَرَواُه اْبُن 

َلِهيَعَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، 
َعْن َطاُووٍس َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

والحديث حسن لغيره
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر بِن َمْعَبٍد ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن  ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِبْشٍر ، َحدَّ
، ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن  : َقاَلْت، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة ، َعْن ُمِغيَرَة ْبِن ِزَياٍد ، اْلُكوِفيُّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِفي اللَّْيِل َأْرَبَع َرْكَعاٍت ُثمَّ َيَتَروَُّح َفَأَطاَل َحتَّى " 
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما : َرِحْمُتُه، َفُقْلُت ي َيا َرُسوَل هللِا َأَلْيَس َقْد َغَفَر هللُا َلَك َما َتَقدَّ ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ 

َر، َقاَل "َأَفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا : َتَأخَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء 
َد ِبِه اْلُمِغيَرُة ْبُن ِزَياٍد َوُهَو  َتَفرَّ

اْلَمْوِصِليُّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف، : (القرى

وحديث عائشة أخرجه 
، ومسلم (4837)البخاري 

، وليس فيه ذكر (2820)
اْلربع ركعات

4861124

، َوَما َسِمْعُتُه ِإَلَّ ِمْنُه، ثنا  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَبَجِليُّ
، َعْن  اَن، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َمِد ْبُن َحسَّ ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َماَهاَن، ثنا َعْبُد الصَّ

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا »: ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيٍس َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
«َوََل ُمَصلُّوَن ِإَلَّ َكاَن َأْكَثَرُهْم َصاَلًة، َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َيُكوُن َذاِكُروَن ِإَلَّ َكاَن َمَعُهْم 

َد ِبِه َعِن الثَّْوِريِ  َعْبُد   َتَفرَّ
َمِد الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
حديث صحيح: (القرى

: (4505)ضعيف الجامع 
.ضعيف

4871126

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َأِبي  َحدَّ
َأَمَرِني : ِإْسَحاَق، َثَنا اْلِمْنَهاُل ْبُن َعْمٍرو، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعبَّاِس، َعْن َأِبيِه، َقاَل

اُس َقاَل ِبْت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاْنَطَلْقُت ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَصلَّى : " اْلَعبَّ
اِس اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َحتَّى َلْم َيْبَق ِفي اْلَمْسِجِد َغْيُرُه  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبالنَّ

اُس َأْن : َفَمْه؟ ُقْلُت: َعْبُد هللِا، َقاَل: َمْن َهَذا؟ ُقْلُت: ُثمَّ َمرَّ ِبي َفَقاَل: َأَحٌد، َقاَل َأَمَرِني اْلَعبَّ
ا اْنَصَرَف َدَخَل َفَقاَل: َأِبيَت ِبُكُم اللَّْيَلَة، َقاَل َفَأَتْيُت : اْفِرُشوا ِلَعْبِد هللِا، َقاَل: َفاْلَحْق، َفَلمَّ

َم ِإَليَّ اْلَعبَّاُس: ِبِوَساَدٍة ِمْن ُمُسوٍح، َقاَل َم : ََل َتَناُم َحتَّى َتْحَفَظ َصاَلَتُه َقاَل: َوَتَقدَّ َفَتَقدَّ
َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَناَم َحتَّى َسِمْعُت َغِطيَطُه، َفاْسَتَوى َعَلى ِفَراِشِه، َفَرَفَع 

َماِء َفَقاَل وِس َثاَلَث َمرَّاٍت، ُثمَّ َتاَل َهِذِه اآْلَيَة ِمْن آِخِر : َرْأَسُه ِإَلى السَّ ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقدُّ
َمَواِت َواْْلَْرِض}ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن َحتَّى َخَتَمَها  ُثمَّ َقاَم، ُثمَّ اْسَتنَّ ِبِسَواِكِه،  {ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ

ُه َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َلْيَسَتا ِبَطِويَلَتْيِن َوََل َقِصيَرَتْيِن، ُثمَّ َعاَد ِإَلى ِفَراِشِه َفَناَم  ُثمَّ َدَخَل ِفي ُمَصالَّ
َحتَّى َسِمْعُت َغِطيَطُه، ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى ِفَراِشِه َفَفَعَل َكَما َفَعَل ِفي اْلَمرَِّة اْْلُوَلى، ُثمَّ اْسَتنَّ 

ُه َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َلْيَسَتا َطِويَلَتْيِن َوََل َقِصيَرَتْيِن، ُثمَّ َعاَد ِإَلى  َأ، ُثمَّ َدَخَل ُمَصالَّ ِبِسَواِكِه َفَتَوضَّ
ِفَراِشِه َفَناَم َحتَّى َسِمْعُت َغِطيَطُه، ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى ِفَراِشِه َفَفَعَل َكَما َفَعَل، َفَصلَّى ُثمَّ َأْوَتَر، 

ا َقَضى َصاَلَتُه َسِمْعُتُه َيُقوُل اللُهمَّ اْجَعْل ِفي َبَصِري ُنوًرا، َواْجَعْل ِفي َسْمِعي ُنوًرا، : َفَلمَّ
َواْجَعْل ِفي ِلَساِني ُنوًرا، َواْجَعْل ِفي َفِمي ُنوًرا، َواْجَعْل َعْن َيِميِني ُنوًرا، َواْجَعْل َعْن َيَساِري 
ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن َأَماِمي ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن َخْلِفي ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن َفْوِقي ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن 

"َتْحِتي ُنوًرا، َواْجَعْل ِلي َيْوَم اْلِقَياَمِة ُنوًرا، َوَأْعِظْم ِلي ُنوًرا 

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ِمْن َحِديِث 
اْبِن َعبَّاٍس ُرِوَي َعْنُه ِمْن 
ُوُجوٍه َكِثيَرٍة َوَحِديُث ُيوُنَس 

َرَواُه َعْنُه َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ 
ِمْثَلُه، َوَرَواُه َداُوُد ْبُن ِعيَسى 

َخِعيُّ َعْن َمْنُصوِر ْبِن  النَّ
اْلُمْعَتِمِر، َعْن َعِليٍ  َنْحَوُه، 
َوَرَواُه َحِبيُب ْبُن َأِبي َثاِبٍت 
، َعْن  ِد ْبِن َعِليٍ  َعْن ُمَحمَّ

ِه َنْحَوُه، َوَرَواُه  َأِبيِه، َعْن َجدِ 
اْْلَْحَوُص ْبُن َحِكيٍم َعْن َعِليِ  
ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه َنْحَوُه، 

َواْلُمتََّفُق َعَلْيِه ِمْن َهِذِه 
اِت ِرَواَيُة ُكَرْيٍب َعِن  َواَي الرِ 

اْبِن َعبَّاٍس، َرَواُه َعْن ُكَرْيٍب 
َمْخَرَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن َوَعْمُرو 

ْبُن ِديَناٍر َوَشِريُك ْبُن َعْبِد هللِا 
ْبِن َأِبي َنِمٍر َوَسَلَمُة ْبُن ُكَهْيٍل 

َد ُمْسِلٌم  َوُبَكْيٌر الطَّاِئيُّ َوَتَفرَّ
ِبَحِديِث َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت 

ِد ْبِن َعِليٍ  َعْن  َعْن ُمَحمَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده حسن إن لم : (القرى

يهم فيه المنهال ويونس بن 
والحديث ... أبي إسحاق

رواه اْلمام الطبراني بنحوه 
ورواه مسلم والنسائي 

مختصرا
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ْحَمِن ْبِن  اِيُغ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َجْعَفٌر الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، َحدَّ َحدَّ
، َثَنا  ْوِسيُّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َعْمُرو ْبُن َحْفٍص الدَّ َثِني َأِبي، َوَحدَّ َأِبي َلْيَلى، َحدَّ

ِبيِع، َقاََل ، َثَنا َقْيُس ْبُن الرَّ َثَنا اْبُن َأِبي َلْيَلى، َعْن َداُوَد ْبِن َعِليِ  ْبِن : َعاِصُم ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
ِه، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم، َقاَل َبَعَثِني اْلَعبَّاُس : " َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعبَّاِس، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

: ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأَتْيُتُه ُمْمِسًيا َوُهَو ِفي َبْيِت َخاَلِتي َمْيُموَنَة، َقاَل
ْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَفْجِر،  ا َصلَّى الرَّ َفَقاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِ ي ِمَن اللَّْيِل، َفَلمَّ

اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَك َتْهِدي ِبَها َقْلِبى، َوَتْجَمُع ِبَها َشْمِلى َوَتُردُّ ِبَها »: َقاَل
ُأْلَفِتى َوَتُلمُّ ِبَها َشْعِثى َوُتْصِلُح ِبَها ِديِني، َوَتْحَفُظ ِبَها َغاِئِبي، َوُتْرَفُع ِبَها َشاِهِدي، َوُتَزكِ ي 

ِبَها َعَمِلي، َوُتَبيِ ُض ِبَها َوْجِهي، َوُتْلِهُمِني ِبَها ُرْشِدي، َوَتْعِصُمِني ِبَها ِمْن ُكلِ  ُسوٍء، 
اللُهمَّ َأْعِطِني ِإيَماًنا َصاِدًقا، َوَيِقيًنا َلْيَس َبْعَدُه ُكْفٌر، َوَرْحَمًة َأَناُل ِبَها َشَرَف َكَراَمِتَك ِفي 

َعَداِء،  َهَداِء، َوَعْيَش السُّ ْنَيا َواآْلِخَرِة، اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك اْلَفْوَز ِعْنَد اْلَقَضاِء، َوَمَناِزَل الشُّ الدُّ
َوالنَّْصَر َعَلى اْْلَْعَداِء، اللُهمَّ ِإنِ ي ُأْنِزُل ِبَك َحاَجِتي، َوِإْن َقُصَر َرْأِيي، َوَضُعَف َعَمِلي، 
ُدوِر، َكَما ُتِجيُر َبْيَن  َواْفَتَقْرُت ِإَلى َرْحَمِتَك، َفَأْسَأُلَك َيا َقاِضَي اْْلُُموِر، َوَيا َشاِفَي الصُّ

ِعيِر، َوِمْن َدْعَوِة الثُُّبوِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلُقُبوِر، اللُهمَّ َوَما  اْلُبُحوِر َأْن ُتِجيَرِنَي ِمْن َعَذاِب السَّ
َقُصَر َعْنُه َرْأِيي، َوَضُعَف َعْنُه َعَمِلي، َوَلْم َتَنْلُه َمْسَأَلِتي، َوَلْم َتْبُلْغُه ُأْمِنَيِتي ِمْن َخْيٍر 
َوَعْدَتُه َأَحًدا ِمْن ِعَباِدَك، َأْو َخْيٍر َأْنَت ُمْعِطيِه َأَحًدا ِمْن َخَلِقَك، َفِإنِ ي َأْرَغُب ِإَلْيَك ِفيِه، 
يَن، َغْيَر َضالِ يَن َوََل ُمِضلِ يَن، َحْرًبا  َوَأْسَأُلَك َيا َربَّ اْلَعاَلِميَن، اللُهمَّ اْجَعْلَنا َهاِديَن َمْهِديِ 
يَك، َوُنَعاِدي ِبَعَداَوِتَك َمْن َخاَلَفَك ِمْن َخْلِقَك،  َك ُمِحبِ  ِْلَْعَداِئَك، َسَلًما ِْلَْوِلَياِئَك، ُنِحبُّ ِبُحبِ 

َجاَبُة، اللُهمَّ َوَهَذا اْلَجْهُد َوَعَلْيَك التُّْكاَلُن، َوََل َحْوَل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ  َعاُء َوَعَلْيَك اْلِْ اللُهمَّ َهَذا الدُّ

تفرد به محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن 

داود بن علي بن عبد هللا بن 
العباس

وأخرجه ...[إسناده ضعيف]
.(3419)الترمذي مختصرا 

: (1194)ضعيف الجامع 
.ضعيف

4891137

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن اْلَحاِفُظ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َراُهَوْيِه، َأْخَبَرَنا  َحدَّ
، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي  ْحَمِن ْبِن َحْيِويَل اْلِمْصِريُّ ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا ُقرَُّة ْبُن َعْبِد الرَّ

، َعْن َرُسوِل  َحِبيٍب، َعْن َأِبي اْلَخْيِر، َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر اْلُجَهِنيُّ
َ َعزَّ َوَجلَّ زَاَدُكْم َصاَلًة َخْيٌر َلُكْم ِمْن ُحْمِر النََّعِم »: َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِوْتُر ، ِإنَّ َّللاَّ

«َوِهَي َلُكْم ِفيَما َبْيَن َصاَلِة اْلِعَشاِء ِإَلى ُطُلوِع اْلَفْجِر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُقرََّة َلْم َيْرِوِه 
َعْنُه ِإَلَّ ُسَوْيٌد

ضعيف بسبب  [حسن لغيره]
سويد وقرة بن عبد 

وللحديث شاهد ...الرحمن
من حديث خارجة بن حذافة

فيه : (2/243)الهيثمي 
سويد بن عبد العزيز وهو 

   .متروك

4901138
َثَنا ُمَحمٌَّد  َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة ، ثنا َخِليُل ْبُن ُمرََّة ، ثنا َوِكيٌع ، ثنا َأْحَمُد ، ثنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّ

«َمْن َلْم ُيوِتْر َفَلْيَس ِمنَّا»: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل، 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

والحديث حسن ...ضعيف
لغيره

فيه : (2/243)الهيثمي 
الخليل بن مرة ضعفه 

البخاري وأبو حاتم وقال أبو 
    شيخ صالح   زرعة

4911140
َثَنا َأُبو َعْمٍرو، ثنا اْلَحَسُن  ٍد ، َحدَّ َعْن ِعْمَراَن ، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخالَّ

َأْوَصاِني َخِليِلي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم " ْبِن ُمْسِلٍم اْلَقِصيِر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 
ْوِم : ِبَثاَلٍث "َوَصْوُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم ِمْن ُكلِ  َشْهٍر ، َواْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة ، اْلِوْتُر َقْبَل النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده حسن إن : (القرى

شاء هللا

: (7180)تخريج المسند 
.صحيح

4921145
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم  ثنا ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعٍد ، َحدَّ

، ثنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُمْخَتاِر  َأنَّ َرُسوَل »: َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس، ِإْدِريُس ْبُن َيْحَيى اْلَخْوََلِنيُّ
«هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإَلى َخْيَبَر َفَأوَتَر َعَلى ِحَمارِِه

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

4931146

َثِني َأُبو الطَّيِ ِب ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَداَن  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة َحدَّ َحدَّ
، َثَنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم،  النَِّصيِبيُّ َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن الرََّهاِويُّ

ْحَمِن، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى  َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َقْبَل َأْن َأَناَم، : َقاَل« َمَتى ُتوِتُر؟»: َسَأَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَبا َبْكٍر: " َعْنُه، َقاَل

ِمْثُلَك ِعْنِدي ِمْثُل الَِّذي »: َبْعَد َأْن َأَناَم، َفَقاَل ِْلَِبي َبْكٍر: َقاَل« َمَتى ُتوِتُر؟»: َوَسَأَل ُعَمَر
ا َأْنَت َفَعِمْلَت َعَمَل اْْلَْقِوَياِء»: َوَقاَل ِلآْلَخِر« َأَخَذ َنْحَبُه َوُهَو يْبَتِغي النََّواِفَل .«َأمَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِمْسَعٍر َوَسْعٍد َعْنُهَما ُمتَِّصاًل 
َوَرَواُه ُشْعَبُة َعْن َسْعٍد َعْن 
َأِبي َسَلَمَة َوَسِعيٍد ُمْرَساًل، 

َوَقْد َرَواُه ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم 
َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َسْعٍد، َعْن 

ْحَمِن  َسِعيٍد، َعِن َعْبِد الرَّ
ُمْرَساًل

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

إسناده فيه أبو الحسن 
الرهاوي لم أجده، وبقية 

.رجاله ثقات
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4941147

ْلِت، ثنا َلْيُث ْبُن اْلَفَرِج  ِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب ْبِن الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
اُك ْبُن َمْخَلٍد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  حَّ ، ثنا َأُبو َعاِصٍم الضَّ اْلَعْبِسيُّ

َيْقَرُأ ِفي اْْلُوَلى ِب َسبِ ِح ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيوِتُر ِبَثاَلٍث " َسْرِجٍس، 
َك َوِفي الثَّاِنَيِة ِب ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن َوِفي الثَّاِلَثِة َوُقْل َأُعوُذ ، ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد : اْسَم َربِ 

"َوُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاِس ، ِبَربِ  اْلَفَلِق 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة 
َد ِبِه اللَّْيُث  ، َعْن َعاِصٍم، َتَفرَّ

َعْن َأِبي َعاِصٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

4951153

، ثنا اْبُن َعْيُشوٍن،  ِر، ثنا َأُبو َعُروَبَة اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َقاَل َكاَن النَِّبيُّ »: ثنا َأُبو َقَتاَدَة، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ 

َوَأْلَهاُكُم التََّكاُثُر َوَتبَّْت َوُقْل ُهَو هللُا ، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيوِتُر ِب ِإَذا ُزْلِزَلْت، َواْلَعاِدَياِت 
«َأَحٌد

َعْن ، َكَذا َرَواُه َأُبو َقَتاَدَة 
َد ِبِه َوُهَو َعْبُد . ُشْعَبَة، َوَتَفرَّ

َوِفي ، هللِا ْبُن َواِقٍد اْلَحرَّاِنيُّ 
َحِديِثِه ِليٌن

[إسناده ضعيف]

4961154
ٍد ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َعَطاُء : ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد َقاَل: َحدَّ

َأْوَتَر : " ْبُن ُمْسِلٍم ثنا اْلَعاَلُء ْبُن اْلُمَسيَِّب، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل
ُكوِع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَثاَلٍث، َقَنَت ِفيَها َقْبَل الرُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب 
َد ِبِه َعَطاٌء َواْلَعاَلِء، َتَفرَّ

[إسناده ضعيف]

4971155
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخِليِل، ثنا َأُبو النَّْضِر، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأَباَن، َعْن 

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقَنَت ِفي اْلِوْتِر »ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، 
ْكَعِة «َقْبَل الرَّ

 ،  ََل َأْعَلُم َرَواُه َعِن الثَّْوِريِ 
ِإَلَّ َأُبو النَّْضِر

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم اجده وبقية رجاله 
....ثقات

4981156

َثَنا ُمَحمٌَّد  َعْن َأَباَن ْبِن ، َعْن ِهَشاٍم ، ثنا ُشْعَبُة ، ثنا َوِكيٌع ، ثنا َأْحَمُد ، ثنا ُمَحمٌَّد ، َحدَّ
ِ َقاَل، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َعْلَقَمَة ، َأِبي َعيَّاٍش  ِبتُّ ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا : " َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْكَعِة َقاَل ي ِمَن اْلَقاِئَلِة َفَأْخَبَرْتِني : َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْوَتَر َفَقَنَت ِفي اْلِوْتِر َقْبَل الرَّ ُثمَّ َأْرَسَلْت ُأمِ 
ِبَذِلَك

فيه : (2/394)البوصيري 
أبان بن أبي عياش وهو 

.متروك

4991160
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفًّى،  َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَجْوِنيُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَسار  ، َعْن َعْبِد الرَّ وِريُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك الصُّ

«َمْن َنِسَي ِوْتَرُه َأْو َناَم َعْنُه َفْلَيْقِضِه ِإَذا َذَكَرُه»: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

... ضعيف مرسل عن عطاء
والحديث حسن بمجموع 

.طرقه

5001162

، َثَنا ِهَشاُم ْبُن ِإْبَراِهيَم  ْنَعاِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َبرََّة الصَّ َحدَّ
وِس ْبِن َحِبيٍب،  ، َثَنا ُموَسى ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َعْبِد اْلُقدُّ َأُبو اْلَوِليِد اْلَمْخُزوِميُّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما 
ِبَأِبي ، َبَلى : ُقْلُت: َقاَل، « َأََل ُأْعِطيَك؟، َأََل َأْنِحُلَك ، َيا ُغاَلُم َأََل َأْحُبوَك »: َوَسلََّم َقاَل َلُه

ي َيا َرُسوَل هللِا  َأْرَبٌع : " َفَقاَل، َفَظَنْنُت َأنَُّه َسَيْقَطُع ِلي ِقْطَعَة ِمْن َماٍل : َقاَل، َأْنَت َوُأمِ 
َواْلَحْمُد َّللَِّ ، ُسْبَحاَن هللِا : ُثمَّ َتُقوُل، َفَتْقَرُأ ُأمَّ اْلُقْرآَن َوُسوَرًة ، ُتَصلِ يِهنَّ ِفي ُكلِ  َيْوٍم َوَلْيَلٍة 

ُثمَّ َتْرَفُع ، ُثمَّ َتْرَكُع َفَتُقوُلَها َعْشًرا ، َخْمَس َعْشَرَة َمرًَّة ، َوهللُا َأْكَبُر ، َوََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا ، 
ِد َوَقْبَل ، ُثمَّ َتْفَعُل ِفي َصاَلِتَك ُكلِ َها ِمْثَل َذِلَك ، َفَتُقوُلَها َعْشًرا  َفِإَذا َفَرْغَت ُقْلَت َبْعَد التََّشهُّ

َوُمَناَصَحَة َأْهِل ، َوَأْعَماَل َأْهِل اْلَيِقيِن ، اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َتْوِفيَق َأْهِل اْلُهَدى : التَّْسِليِم
ْبِر ، التَّْوَبِة  ، َوَتَعبَُّد َأْهِل اْلَوَرِع ، َوِطْلَبَة َأْهِل الرَّْغَبِة ، َوَجدَّ َأْهِل اْلَخْشَيِة ، َوَعْزَم َأْهِل الصَّ

اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َمَخاَفًة َتْحِجُزِني َعْن َمَعاِصيَك، َوَحتَّى ، َوِعْرَفاَن َأْهِل اْلِعْلِم َحتَّى َأَخاَفَك 
َوَحتَّى ، َوَحتَّى ُأَناِصَحَك ِفي التَّْوَبِة َخْوًفا ِمْنَك ، َأْعَمَل ِبَطاَعِتَك َعَماًل َأْسَتِحقُّ ِبِه ِرَضاَك 

َل َعَلْيَك ِفي اْْلُُموِر َحَسَن الظَّنِ  ِبَك ، ُأْخِلَص َلَك النَِّصيَحَة ُحبًّا َلَك  ُسْبَحاَن ، َوَحتَّى َأَتَوكَّ
، َصِغيَرَها َوَكِبيَرَها ، َفِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َيا اْبَن َعبَّاٍس َغَفَر هللُا َلَك ُذُنوَبَك ، َخاِلِق النُّوِر 

"َوَعْمَدَها َوَخَطَأَها ، ِسرََّها َوَعاَلِنَيَتَها ، َقِديَمَها َوَحِديَثَها 

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعفه شديد بسبب عبد 
القدوس بن حبيب

فيه : (2/285)الهيثمي 
عبد القدوس بن حبيب وهو 

متروك

5011164

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم  َثَنا . ح، ثنا َخَلُف ْبُن َعْمٍرو اْلُعْكَبِريُّ ، َحدَّ َوَحدَّ
َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َشاِهيَن ، َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  ثنا ، ح َوَحدَّ

َعْن ِهَشاِم ، ثنا َمْخَلُد ْبُن اْلُحَسْيِن ، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم : َأْحَمُد ْبُن َأِبي َعْوٍن، َقاُلوا
اَن  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، ْبِن َحسَّ

ْنِس «َسَجَد ِفي النَّْجِم َوَسَجَد َمَعُه َمْن َحَضَرُه ِمَن اْلِجنِ  َواْلِْ

ِد ْبِن   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
ِسيِريَن َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (13/405)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف
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5021174
، ثنا  ، ثنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيٍب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اْْلَْزِديُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َعْن َعِديِ  ْبِن اْلَفْضِل، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفَة، َعْن َأِبي 

«َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَءُه َبِشيٌر َفَخرَّ َساِجًدا»ُجَحْيَفَة، 

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعفه شديد بسبب داود بن 
المحبر

5031175

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، َقاَل: َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ : َثَنا َأُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُحَمْيٍد، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

َم، َفُقْلَنا: َمْسُعوٍد، َقاَل ا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتَبسَّ َيا َرُسوَل هللِا، ِممَّ : ُكنَّ
ْمَت؟ َقاَل ْقِم ُأِحبُّ َأْن »: َتَبسَّ ْقِم، َوَلْو َيْعَلُم َما ِفي السُّ َعِجْبُت ِلْلُمْؤِمِن َوَجَزِعِه ِمَن السُّ

.«َيُكوَن َسِقيًما َحتَّى َيْلَقى هللَا َعزَّ َوَجلَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3681)ضعيف الجامع 
.ضعيف

5041176

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن َأِبي : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِمْلَحاَن، َقاَل: َحدَّ
َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي ِهاَلٍل، َعْن ُمَحمَِّد : ُبَكْيٍر، َقاَل

َم َرُسوُل هللِا َصلَّى : ْبِن َأِبي ُحَمْيٍد، َأنَّ َعْوَن ْبَن َعْبِد هللِا َأْخَبَرُه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َتَبسَّ
ِإنِ ي َعِجْبُت ِلَهَذا اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم »: َما َلَك َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: َفُقْلَنا. هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما

َم، ُقْلَنا« َيْكَرُه َأْن َيْمَرَض، َوَلْو َيْعَلُم َما َلُه ِفي اْلَمَرِض َْلََحبَّ َأْن ََل َيزَاَل َمِريًضا َما : ُثمَّ َتَبسَّ
ُه َفَوَجَداُه َقْد : " َشْأُنَك َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل َعِجْبُت ِلْلَمَلَكْيِن، َأَتَيا َيْلَتِمَساِن اْلَعْبَد ِفي ُمَصالَّ

ُه : َحَبَسُه اْلَمَرُض، َفَعَرَجا َفَقاََل ، َوُهَو َأْعَلُم، ِجْئَنا َنْلَتِمُس َعْبَدَك ُفاَلًنا ِفي ُمَصالَّ َيا َربِ 
اْكُتَبا َلُه َأْجَر َعَمِلِه الَِّذي َكاَن َيْعَمُل، ُيْعَطى َأْجَرُه َما َكاَن : َفَوَجْدَناُه َقْد َحَبَسُه اْلَمَرُض، َقاَل

".َعاِنًيا ِفي ِحَباِلي 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف، : (أم القرى)البغية 

وله شواهد يتقوى بها 
.للحسن لغيره

: (3681)ضعيف الجامع 
.ضعيف

5051177
َثَناُه َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد : َثَنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ

َرَفَع َرُسوُل هللِا َصلَّى : ْبُن َأِبي ُحَمْيٍد، َعْن َعْوٍن، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
َماِء ُثمَّ َخَفَضُه َفَقاَل ، َفَذَكَر َنْحَوُه«َعِجْبُت ِلْلَمَلَكْيِن»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبَصَرُه ِإَلى السَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف، : (أم القرى)البغية 

وله شواهد يتقوى بها 
.للحسن لغيره

: (3681)ضعيف الجامع 
.ضعيف

5061179

اِع، َثَنا  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبِن الطَّبَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد اْلَحَلِبيُّ َحدَّ
ِه، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َرِضَي  ُمَعاُذ ْبُن ُمَحمََّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

َتْجِري اْلَحَسَناُت َعَلى َصاِحِبَها »: َيا َرُسوَل هللِا، َما َجزَاُء اْلُحمَّى؟ َقاَل: هللُا َعْنُه، َأنَُّه َقاَل
اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ُحمَّى : ، َفَقاَل ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب«َما اْخَتَلَج َعَلْيِه َقَدٌم، َأْو َضَرَب َعَلْيِه ِعْرٌق

َك، َقاَل َفَلْم ُيَمسَّ ُأَبيٌّ : ََل َتْمَنُعِني ُخُروًجا ِفي َسِبيِلَك، َوََل ُخُروًجا ِإَلى َبْيِتَك َوََل َمْسِجِد َنِبيِ 
"َقطُّ ِإَلَّ َوِبِه ُحمَّى 

فيه من  [إسناده ضعيف]
.يحتاج لبيان أكثر

رواه : (3820)الهيثمي 
الطبراني في الكبير واْلوسط 
عن محمد بن معاذ بن أبي 

بن كعب عن أبيه وهما 
مجهوَلن كما قال ابن معين، 

ذكرهما ابن حبان في : قلت
.الثقات

5071182

َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر  اٍر ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َزْنُجَوْيِه ، َحدَّ َثَنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد ، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
، ، َعِن اْلَقاِسِم ، َثَنا َزْيُد ْبُن َواِقٍد ،  َعْن َأِبي ُحَمْيٍد، َقاِضي ُعَماَن، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُيِصيُبُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
َر  ُصَداٌع ِفي َرْأِسِه َأْو َشْوَكٌة ُتْؤِذيِه َفَما ِسَوى َذِلَك ِإَلَّ َرَفَعُه هللُا ِبَها َدَرَجًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَكفَّ

«َعْنُه ِبَها َخِطيَئًة

 َرَواُه اْلَحَسُن ْبُن َيْحَيى 
، َعْن َزْيٍد، َعِن  اْلَحَسِنيُّ
اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي َحِبيٍب 

َقاِضي ُعَماَن

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5081183

اُل، ثنا َأْحَمُد، ثنا َقَطُن ْبُن ِإْبَراِهيَم  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَجمَّ
، َعِن  ، ثنا اْلَجاُروُد ْبُن َيِزيَد، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأْشَعَث ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُحْمَراِنيِ  النَّْيَساُبوِريُّ

َثاَلٌث ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
َدَقِة ، ُكُنوِز اْلِبرِ   ْكَوى ، ِإْخَفاُء الصَّ : َيُقوُل هللُا َتَعاَلى« َوِكْتَماُن اْلُمِصيَبِة، َوِكْتَماُن الشَّ

َوَدًما ، ِإَذا اْبُتِليُت َعْبِدي ِبَباَلٍء َفَصَبَر َوَلْم َيْشُكِني ِإَلى ُعوَّاِدِه َأْبَدْلُتُه َلْحًما َخْيًرا ِمْن َلْحِمِه »
«َوِإْن َتَوفَّْيُتُه َفِإَلى َرْحَمِتي، َفِإْن َأْبَرْأُتُه َأْبَرْأُتُه َوََل َذْنَب َلُه ، َخْيًرا ِمْن َدِمِه 

َد ِبِه اْلَجاُروُد َعْن ُسْفَياَن  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى
: (691) السلسلة الضعيفة
.موضوع

5091184

ْحَمِن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَذكِ ُر، َوَأُبو ُمَحمَِّد ْبِن َحيَّاَن ِفي  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو ُمَحمٍَّد، َوَعْبُد الرَّ َحدَّ
َعْن ، ثنا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َهاُروَن : َجَماَعٍة َقاُلوا

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد 
َدَقِة»: َوَسلََّم .«ِمْن ُكُنوِز اْلِبرِ  ِكْتَماُن اْلَمَصاِئِب َواْْلَْمَراِض َوالصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َناِفٍع َوَعْبِد 
َد ِبِه َعْنُه زَاِفُر اْلَعِزيِز َتَفرَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5311)ضعيف الجامع 
.ضعيف

كتاب الجنائز
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َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد، َثَنا َبِقيَُّة، َعْن  َحدَّ
َث َحِبيُب ْبُن ُعَبْيٍد، َعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة، َقاَل: َأِبي َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َقاَل َقاَل : َحدَّ

ِإَذا َقَبْضُت ِمْن َعْبِدي َكِريَمَتُه َوُهَو ِبَها : َقاَل هللُا َتَعاَلى: " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
"َضِنيٌن َلْم َأْرَض َلُه َثَواًبا ُدوَن اْلَجنَِّة ِإَذا َحِمَدِني َعَلْيَها 

تفرد به أبو بكر بن أبي 
مريم عن حبيب بن عبيد

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الصحيحة 
حسن بمجموع : (2010)

.الطرق

5111193

َثِني َأِبي، ثنا َوِكيٌع،  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َقاَل : َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَخْيِمَرَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل

َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَصاُب ِبَشْيٍء ِفي َجَسِدِه ِإَلَّ َأَمَر هللُا »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِتِه َما  اْلَحَفَظَة الَِّذيَن َيْحَفُظوَنُه َأِن اْكُتُبوا ِلَعْبِدي ِفي ُكلِ  َيْوٍم َوَلْيَلٍة َما َكاَن َيْعَمُل ِفي ِصحَّ

«َداَم َمْحُبوًسا ِفي َوَثاِقي

َد ِبِه َوِكيٌع َعْن ِمْسَعٍر َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
ضعيف عند من : (القرى

ضعف أحمد بن جعفر 
القطيعي، وصحيح عند من 

...وثقه

: (6870)تخريج المسند 
إسناده صحيح على شرط 

.مسلم

5121194

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن  ي َأُبو ُحَصْيٍن ، َحدَّ ثنا َأُبو َخاِلٍد َيِزيُد ْبُن ، ثنا َجدِ 
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  ثنا َيْحَيى ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اللَّْيٍث ، ِمْهَراَن، ح َوَحدَّ

َعْن اْلَقاِسِم ْبِن ، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش : َقاََل، َطْلَحَة اْلَيْرُبوِعيُّ 
ِإَذا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، ُمَخْيِمَرَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو 

اْكُتُبوا َلُه َأْفَضَل َما َكاَن َيْعَمُل ِإَذا : اْشَتَكى اْلَعْبُد اْلَميِ ُت ُثمَّ َقاَل هللُا َتَعاَلى ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن
"َكاَن َطَلًقا َحتَّى ُأْطِلَقُه 

 َلْم َيْرِوِه َعْن َأِبي ُحَصْيٍن ِإَلَّ 
َأُبو َبْكٍر

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.إسناده صحيح: (1232)

5131196

َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا ُموَسُي ْبُن ِعيَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش،  َحدَّ
، َأنَُّه َراَح ِإَلى َمْسِجِد ِدَمْشَق َوَهَجَر  ْنَعاِنيِ  َعْن َراِشِد ْبِن َداُوَد، َعْن َأِبي اْْلَْشَعِث الصَّ

َناِبِحيُّ َمَعُه َفُقْلُت اَد ْبَن َأْوٍس َوالصُّ َواِح َفَلِقَي َشدَّ ُ: ِبالرَّ ُنِريُد : َفَقاََل. َأْيَن ُتِريَداِن َرِحَمُكَما َّللاَّ
ُجِل، َفَقاََل َلُه : َهاُهَنا ِإَلى َأٍخ َلَنا َمِريٍض َنُعوُدُه َفاْنَطَلْقُت َمَعُهَما َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َذِلَك الرَّ

اٌد: َكْيَف َأْصَبْحَت؟ َقاَل ِ َوَفْضِلِه، َفَقاَل َشدَّ َأْبِشْر َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل : َأْصَبْحُت ِبِنْعَمِة َّللاَّ
َ َتَعاَلى َيُقوُل: " َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِإَذا اْبَتَلْيُت َعْبًدا ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمًنا : ِإنَّ َّللاَّ

ُه ِمَن  َفَحِمَدِني َوَصَبَر َعَلى َما اْبَتَلْيُتُه ِبِه، َفِإنَُّه َيُقوُم ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ
بُّ ِلْلَحَفَظِة ِإنِ ي َأَنا َصبَّْرُت َعْبِدي َهَذا َواْبَتَلْيُتُه َفَأْجُروا ِمَن اْْلَْجِر َما : اْلَخَطاَيا، َوَيُقوُل الرَّ

"ُكْنُتْم ُتْجُروَن َلُه َقْبَل َذِلَك َوُهَو َصِحيٌح 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3423)صحيح الجامع 
.حسن

5141198

اِميُّ َقاَل َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ ثنا ُعَمُر ْبُن َسَلَمَة : َحدَّ
، َقاَل ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي : اْلِغَفاِريُّ

َعاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاًل ِمْن َبِني ِغَفاٍر َفَوَجَدُه : هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
ِة َما َيِجُد ِمَن اْلُحمَّى َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َمْحُموًما َوَلُه َضِجيٌج ِمْن ِشدَّ

اِر» َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا « اْلُحمَّى ِمْن َفْيِح َجَهنََّم َوِهَي َنِصيُب اْلُمْؤِمِن ِمَن النَّ
َهاْه َفَشِهَق َفَماَت َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َفَقاَل« اللُهمَّ َأْعِطِه َما َتَمنَّى»: َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِإنَّ ِمْن ُأمَِّتي َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى هللِا َْلََبرَُّه»: َعَلْيِه َوَسلََّم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُعْرَوَة َوِمْن َحِديِث ِهَشاٍم َلْم 

َيْرِوِه َعْن ِهَشاٍم ِإَلَّ َجْعَفُر ْبُن 
ٍد َوَما َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِمْن  ُمَحمَّ

َحِديِث ُعَمَر ْبِن َسَلَمَة اْلِغَفاِريِ 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5151199

 ، َفاِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد الرِ  َحدَّ
ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َيْحَيى، َعْن ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، َعْن 

ْرَداِء، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ، َعْن َأِبي الدَّ ُجَل »: َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ  ِإنَّ الرَّ
ْحَمِة ِإَلى ِحْقَوْيِه، َفِإَذا َجَلَس ِعْنَد اْلَمِريِض َواْسَتَوى  ِإَذا َخَرَج َيُعوُد َأًخا َلُه َخاَض ِفي الرَّ

ْحَمُة «َجاِلًسا َغَمَرْتُه الرَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2/301)مجمع الزوائد 
فيه معاوية بن يحيى 
.الصدفي وهو ضعيف

5161200

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم  ثنا ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُمَساِوِر ْبِن ُسَهْيٍل ، َحدَّ
 ، َعْن ، َعْن ُوَهْيِب ْبِن اْلَوْرِد ، ثنا َعْبُد اْلَمِجيِد ، َسِعيُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْْلَْصَبَهاِنيُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، َعْن َرُجٍل، ِمَن اْْلَْنَصاِر َعِن َأَباَن، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َمْنُصوٍر 
َمْن َعاَد َمِريًضا َفَجَلَس ِعْنَدُه َساَعٍة َأْجَرى هللُا َتَعاَلى َلُه َأْجَر »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«َعَمَل َأْلِف َسَنٍة ََل َيْعِصي هللَا َتَعاَلى ِفيَها َطَرَفَة َعْيٍن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُوَهْيٍب َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن 

َوَعْبُد اْلَمِجيِد ُهَو ، َيْحَيى 
اْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َداُوَد

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

...فيه أبو منصور لم أتبينه

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (4999)
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5171203

، َقاََل ، َوِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َثَناُه اْلَحَسُن ْبُن َحَمَوْيِه اْلَخْثَعِميُّ ثنا ُمَحمَُّد : َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ اُس ْبُن اْلَفْضِل اْلَبْصِريُّ ثنا َنْصُر ْبُن َحمَّاٍد : ثنا اْلَعبَّ

، َقاَل ، َقاَل: اْلَبَجِليُّ يِر : ثنا َماِلُك ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَْزِديُّ خِ  ثنا َيِزيُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن الشِ 
، َعْن َأِبيِه، َقاَل َمْن َقَرَأ ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَعْنَبِريُّ

ِفي َمَرِضِه الَِّذي َيُموُت ِفيِه َلْم ُيْفَتْن ِفي َقْبرِِه َوَأِمَن ِمْن َضْغَطِة اْلَقْبِر َوَحَمَلْتُه اْلَماَلِئَكُة َيْوَم 
َراِط ِإَلى اْلَجنَِّة َها َحتَّى ُتِجيَزُه ِمَن الصِ  «اْلِقَياَمِة ِبَأُكفِ 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (301)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

5181204

َثَنا َأُبو َزْيٍد ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعِليٍ  اْلِمْنَقِريُّ  ِباْلُكوَفِة، َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَعبَّاِس - َحدَّ
، َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َيِزيَد، َثَنا َماِلُك ْبُن  ، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن الزُّْهِريُّ اْلَبَجِليُّ

َقاَل : َأَنٍس، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا َوَما َهاِذُم : ُقْلَنا« َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّاِت»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

.«اْلَمْوُت»: اللَّذَّاِت؟ َقاَل

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه َجْعَفٌر، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أجده

5191205

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن  اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  ُل ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا َحمَّ ْبُن َأْسَلَم، ثنا ُمَؤمَّ

: َفَقاَل- َأْو َيْمَزُحوَن - َمرَّ َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْوٍم َيْضَحُكوَن : َماِلٍك، َقاَل
«َأْكِثُروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّاِت»

محقق تقريب  [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

يرتقي إلى الحسن ...ضعيف
لغيره

5201207

، َثَنا  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْرٍب اْلَواِسِطيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا اْبُن َسِعيٍد اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
ٍف، َقاَل َسِمْعُت : َنْصُر ْبُن َحمَّاٍد، ثنا َهمَّاٌم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَدَة، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ 

ُث َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل ْحَمِن، ُيَحدِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َخْيَثَمَة ْبَن َعْبِد الرَّ
َمْن َواَفَق َمْوُتُه ِعْنَد اْنِقَضاِء َرَمَضاَن َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َواَفَق َمْوُتُه ِعْنَد اْنِقَضاِء »: َوَسلََّم

«َعَرَفَة َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َواَفَق َمْوُتُه ِعْنَد اْنِقَضاِء َصَدَقٍة َدَخَل اْلَجنََّة

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4665)

5211208

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأَباَن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن اْلَمْهَرَجاِن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَمْعَمِريُّ َحدَّ
، َعْن َعَطاٍء  ، ثنا َداُوُد ْبُن َأِبي اْلفَراِت، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َسْيٍف َأِبي َرَجاٍء اْْلََسِديِ  اْلَواِسِطيُّ

، َعْن ُنَعْيِم ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن َأِبي َسْهٍل، َعْن حَذْيَفَة َقاَل َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِ  : اْلُخَراَساِنيِ 
ِبَأِبي : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي ُتُوفِ َي ِفيِه َوَعِليٌّ َيْسِنُدُه ِإَلى َصْدرِِه، َفُقْلُت

ي َيا َرُسوَل هللِا، َكْيَف َتِجُدَك؟ َقاَل َأََل َتَدُعِني َفَأْسِنَد : َفُقْلُت ِلَعِليٍ « َصاِلٌح»: َأْنَت َوُأمِ 
َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َصْدِري، َفِإنََّك َقْد َشِهْدَت َوَأْعَيْيَت، َفَقاَل َرُسوُل هللِا 

َيا »: َفَدَنْوُت ِمْنُه َفَقاَل« ََل، ُهَو َأَحقُّ ِبَذاَك َيا حَذْيَفُة، اْدُن ِمنِ ي»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َة ِبَأِبي : ُقْلُت« حَذْيَفُة، َمْن ُخِتَم َلُه ِبَصَدَقٍة َأْو ِبَصْوٍم َيْبَتِغي َوْجَه هللِا َأْدَخَلُه هللُا اْلَجنَّ

؟ َقاَل ي، َوُأْعِلُن َأْم ُأِسرُّ «َبْل َأْعِلْن»: َوُأمِ 

َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث ُنَعْيٍم، 
َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، 

َد ِبِه َداُوُد َتَفرَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5221210
َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َقاَل َقِطيُّ َقاَل: َحدَّ ْحَمِن السَّ : ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َرَواُه َعْن َعاِصٍم اْْلَْحَوِل، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل
اَرٌة ِلُكلِ  ُمْسِلٍم»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم .«اْلَمْوُت َكفَّ

َهَذا َحِديُث َعاِصٍم َعْن َأَنٍس 
َرِضَي هللُا َعْنُه

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه أحمد بن عبد الرحمن 
السقطي ليس بمعروف، 
.وأبو بكر المفيد له مناكير

موضوعات ابن الجوزي 
.َل يصح: (3/515)

5231211

ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّاِس  َثَنا َعْبُد الرَّ اِج ، ثنا ِإْبَراِهيُم اْلَحْرِبيُّ ، َحدَّ ثنا َعْبُد ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحجَّ
ْحَمِن ْبِن ِزَياٍد ، هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب  ، َعْن َبْكِر ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد الرَّ

ْحَمِن اْلُحُبِليِ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
«ُتْحَفُة اْلُمْؤِمِن اْلَمْوُت»: َقاَل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا 
ْبِن َعْمٍرو َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ 

اْلُختَِّليُّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

 6890)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (

5241213

َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلُمْقِرُئ  ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتِم ْبِن ، َحدَّ
، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد ، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلَبْصِريُّ ، َعْبِد اْلَعِزيِز اْلَباُروِديُّ 

َمْن َماَت »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َطْلٍق، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل
«َغِريًبا َأْو َغِريًقا َماَت َشِهيًدا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَعِزيِز 
َعْن َطْلٍق، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث اْلَباُروِديُّ َعْن َحْفٍص

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى



69

5251216

، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  ِجْسَتاِنيُّ اِس اْلَورَّاُق، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َداُوَد السِ  ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َسوَّاٍر َأُبو اْلَعاَلِء، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَوِجيِه، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، 

َمْن َماَت َيْوَم اْلُجُمَعِة َأْو َلْيَلَة اْلُجُمَعِة ُأِجيَر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
َهَداِء «ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َطاَبُع الشُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َجاِبٍر 
َد ِبِه ُعَمُر ْبُن  ٍد َتَفرَّ َوُمَحمَّ

ُموَسى، َوُهَو َمَدِنيٌّ ِفيِه ِليٌن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5261217

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ  َثَنا ، َحدَّ ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َيْحَيى ْبِن َنْصٍر، ح َوَحدَّ
ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا : َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َمْعَداَن، َقاََل

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل
َماِء : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِإَذا َقَبَض هللُا َرْوَح َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن َصِعَد َمَلَكاُه ِإَلى السَّ

ْلَتَنا بَعْبِدَك اْلُمْؤِمِن : َفَقاََل َفاْئَذْن َلَنا َنْسُكَن ، َوَقْد َقْبَضَتُه ِإَلْيَك ، َنْكُتُب َعَمَلُه ، َيا َربََّنا َوكَّ
َماَء  َفاْئَذْن َلَنا َنْسُكَن : َفَيُقوََلِن، َسَماِئي َمْمُلوَءٌة ِمْن َماَلِئَكِتي ُيَسبِ ُحوَنِني : َفَقاَل، السَّ
َوَلِكْن ُقوَما َعَلى َقْبِر َعْبِدي ، َأْرِضي َمْمُلوَءٌة ِمْن َخْلِقي ُيَسبِ ُحوَنِني : َفَيُقوُل، اْْلَْرَض 

َراِني ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َوَهلِ اَلِني ، َفَسبِ َحاِني  "َواْكُتَباُه ِلَعْبِدي ، َوَكبِ 

َد ِبِه َسْعَداُن َعْن  َغِريٌب، َتَفرَّ
ِإْسَماِعيَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
مداره على : (3/535)

إسماعيل بن يحيى قال 
إسماعيل كذاب : الدارقطني 

: وقال ابن حبان . متروك 
يروي الموضوعات عن 

الثقات
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ُد ْبُن َيْحَيى، ثنا ُسْفَياُن،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َخالَّ َحدَّ
َيا : َقاَل َرُجٌل: َعْن ُعَبْيِد هللِا، َيْعِني اْبَن اْلَوِليِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر َقاَل

ْمُه»: َنَعْم، َقاَل: َقاَل« َلَك َماٌل؟»: َرُسوَل هللِا، َما ِلي ََل ُأِحبُّ اْلَمْوَت؟ َقاَل ََل : ، َقاَل«َفَقدِ 
َرُه َأَحبَّ َأْن »: َأْسَتِطيُع، َقاَل َمُه َأَحبَّ َأْن َيْلَحَق ِبِه، َفِإَذا َأخَّ ُجِل َمَع َماِلِه، ِإَذا َقدَّ َفِإنَّ َقْلَب الرَّ

َر َمَعُه .«َيَتَأخَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5281219

ٍس َقاَل َثَناُه اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَضرِ  ثنا َأْحَمُد ْبُن َيِزيَد، ثنا َساِلُم : َحدَّ
َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل : " ْبُن َساِلٍم، ثنا َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل

« َلَك َماٌل؟»: َيا َرُسوَل هللِا، َما ِلي ََل ُأِحبُّ اْلَمْوَت؟ َقاَل: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
ْمُه»: َنَعْم، َقاَل: َقاَل َفَذَكَر ِمْثَلُه َسَواًء. «َفَقدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5291220

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلُمْؤِمِن، ثنا َأُبو َبْكٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَجاُروِد،  َحدَّ
ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي الطَّيِ ِب َأُبو ُسَلْيَماَن، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، 

َقاَل َرُسوُل هللِا : َعْن َأِبي ُمَعاٍذ ُعْتَبَة ْبِن ُحَمْيٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع َقاَل
ُنوُهْم: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُروُهْم ِباْلَجنَِّة، َفِإنَّ : اْحَضُروا َمْوَتاُكْم َوَلقِ  ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَبشِ 

ْيَطاَن َْلَْقَرُب َما َيُكوُن  َجاِل َوالنِ َساِء َيَتَحيَُّروَن ِعْنَد َذِلَك اْلَمْصَرِع، َوِإنَّ الشَّ اْلَحِليَم ِمَن الرِ 
ِمِن اْبِن آَدَم ِعْنَد َذِلَك اْلَمْصَرِع، َوالَِّذي َنْفِسي ِبيِدِه، َلُمَعاَيَنِة َمَلِك اْلَمْوِت َأَشدُّ ِمْن َأْلِف 
ْنَيا َحتَّى َيْأَلَم ُكلُّ ِعْرٍق  ْيِف، َوالَِّذي َنْفِسي ِبيِدِه، ََل َتْخُرُج َنْفُس َعْبٍد ِمَن الدُّ َضْرَبٍة ِبالسَّ

"ِمْنُه َعَلى ِحَياِلِه 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ِإْسَماِعيَل

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1448)

5301223
ي، ثنا َأِبي،  ، ثنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُبْهُلوٍل، ثنا َجدِ  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ثنا َطْلَحُة ْبُن َزْيٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع َقاَل
«ََل َيُموَتنَّ َأَحُدُكْم ِإَلَّ َوُهَو ُيْحِسُن الظَّنَّ ِباَّلِل»: َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
ضعفه : (القرى

والحديث صحيح من ...شديد
حديث جابر

5311226

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  يِصيُّ ، َحدَّ ثنا َعْبُد اْلَكِبيِر ْبُن اْلُمَعاَفى ، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد اْلِمصِ 
َثِني َأِبي  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن ، َعْن َأِبي اْْلَْسَوِد ، ثنا اْبُن َلِهيَعَة ، ْبِن ِعْمَراَن، َحدَّ

َماَتْت ُفاَلَنُة َواْسَتَراَحْت، : َقاَم ِباَلٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل: َعاِئَشَة َقاَلْت
.«ِإنََّما اْسَتَراَح َمْن ُغِفَر َلُه»: َفَغِضَب النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن 
َد ِبِه اْلُمَعاَفى ِفيَما  َلِهيَعَة، َتَفرَّ

َقاَلُه ُسَلْيَماُن

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (24399)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

5321228

اُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْنَبَسَة  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصَدَقَة، ثنا َحمَّ َحدَّ
اُج ْبُن ُنَصْيٍر ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَطيٍَّب َقاَل: َقاَل َثِني اْْلَْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن : ثنا َحجَّ َحدَّ

ِإنَّ َنْفَس اْلُمْؤِمِن َتْخُرُج »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل
َرْشًحا، َوِإنَّ َنْفَس اْلَكاِفِر َتِسيُل َكَما َتِسيُل َنْفُس اْلِحَماِر، َوِإنَّ اْلُمْؤِمَن َليْعَمُل اْلَخِطيَئَة 
ُل َعَلْيِه ِعْنَد  َر ِبَها، َوِإنَّ اْلَكاِفَر َليْعَمُل اْلَحَسَنَة َفُيَسهَّ ُد ِبَها َعَلْيِه ِعْنَد اْلَمْوِت ِلُيَكفِ  َفُيَشدَّ

«اْلَمْوِت ِلُيْجَزى ِبَها

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (3929)الهيثمي 
القاسم بن مطيب وهو 

.ضعيف
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ٍد  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َعْبُد ، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا الَحَسُن ْبُن ُقَتْيَبَة ، َحدَّ
اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

ْيِف َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن َيُموُت ِإَلَّ »: َوَسلََّم َقاَل ُمَعاَلَجُة َمَلِك اْلَمْوِت َأَشدُّ ِمَن َأْلِف َضْرَبًة ِبالسَّ
«َوُكلُّ ِعْرٍق ِمْنُه َيْأَلُم َعَلى ِحَدٍة

 َكَذا َرَواُه َعْن َعَطاٍء، ُمْرَساًل 
َوَما َكَتْبُتُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث اْلَحَسِن َعْنُه َرَواُه 

َعْن َعَطاِء ْبِن : َغْيُرُه َفَقاَل
َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
فيه الحسن بن :  (2/430)

.وهو ضعيف، قتيبة 
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن النُّْعَماِن : ثنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْْلَبَّاُر َقاَل: َحدَّ
ْيَباِنيُّ َقاَل ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َقَساَمَة ْبِن ُزَهْيٍر، َعْن َأِبي : الشَّ ثنا اْلَقاِسُم ْبُن اْلَفْضِل اْلَحرَّاِنيُّ

ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا : " ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ْيَحاِن، َوُتَسلُّ ُروُحُه َكَما ُتَسلُّ  اْحُتِضَر َأَتْتُه اْلَماَلِئَكُة ِبَحِريَرٍة ِفيَها ِمْسٌك، َوِمْن َضَباِئِر الرَّ

ْعَرُة ِمَن اْلَعِجيِن، َوُيَقاُل ِك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة : الشَّ َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِ 
يَن  ا َعْنِك، َفُطِوَيْت َعَلْيِه اْلَحِريَرُة، ُثمَّ ُيْبَعُث ِبَها ِإَلى ِعلِ يِ  ".َمْرِضيًّ

 َرَواُه ِهَشاٌم َعْن َقَتاَدَة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات، وفيه سليمان 
بن النعمان الشيباني لم 

.أجده

5351233

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل َثِني َأِبي، َثَنا اْبُن ُنَمْيٍر، : َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن، َقاَل اِم : َعْن ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َطاِرِق ْبِن َعْبِد الرَّ َوَقَع الطَّاُعوُن ِبالشَّ

اُس َما َهَذا ِإَلَّ الطُّوَفاُن، ِإَلَّ َأنَُّه َلْيَس ِبَماٍء، َفَبَلَغ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل : َفاْسَتَعَر ِفيَها، َفَقاَل النَّ
ُكْم : َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َفَقاَم َخِطيًبا َفَقاَل ِإنَُّه َقْد َبَلَغِني َما َتُقوُلوَن، َوِإنََّما َهِذِه َرْحَمُة َربِ 

اِلِحيَن َقْبَلُكْم، َوَلِكْن َخاُفوا َما  ُكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكْفُت الصَّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَدْعَوُة َنِبيِ 
ُجُل ِمْنُكْم ِمْن َمْنِزِلِه ََل َيْدِري َأُمْؤِمٌن ُهَو َأْم ُمَناِفٌق، َوَخاُفوا  ُهَو َأَشدُّ ِمْن َذِلَك، َأْن َيْغُدَو الرَّ

ْبَياِن  "ِإَماَرَة الصِ 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5361234

، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد هللِا اْلَقطَّاُن، َثَنا َعاِمُر ْبُن َسيَّاٍر، َثَنا َعْبُد  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، ِمْن َحِديِث اْلَحاِرِث  اْلَحِميِد ْبُن َبْهَراَم، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد الرَّ

ُطِعَن ُمَعاٌذ، َوَأُبو ُعَبْيَدَة، َوُشَرْحِبيُل ْبُن َحَسَنَة، َوَأُبو َماِلٍك اْْلَْشَعِريُّ ِفي : " ْبِن َعِميَرَة َقاَل
ُكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، : " َيْوٍم َواِحٍد، َفَقاَل ُمَعاٌذ ُكْم َعزَّ َوَجلَّ، َوَدْعَوُة َنِبيِ  ِإنَُّه َرْحَمُة َربِ 

اِلِحيَن َقْبَلُكْم "َوَقْبُض الصَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5371237

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن سْفَياَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َذْكَواَن،  َحدَّ
، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، َعْن  ثنا ِعَراُك ْبُن َخاِلِد ْبِن َيِزيَد ْبِن ُصَبْيٍح اْلُمرِ يُّ

ا ُعزِ َي النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْبَنِتِه ُرَقيََّة اْمَرَأِة : " ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َلمَّ
اَن َقاَل ِ، َدْفُن اْلَبَناِت ِمَن اْلَمْكُرَماِت»: ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ «اْلَحْمُد َّللَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، َعْن 
َد ِبِه ِعَراُك ْبُن  ِعْكِرَمَة، َتَفرَّ

َخاِلٍد

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (2792)

5381238
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َداُوَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، ثنا  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : ُحَمْيُد ْبُن َحمَّاٍد، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«َمْوُت اْلَبَناِت ِمَن اْلَمْكُرَماِت»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ُد ْبُن َمْعَمٍر  َد ِبِه ُمَحمَّ ،  َتَفرَّ
َعْن َجِميٍل، َعْن ِمْسَعٍر

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (2990)

5391239

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد َقاَل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن : َحدَّ
، ح ْوَرِقيُّ ، َقاَل. ِإْبَراِهيَم الدَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو اْْلَْحَمِسيُّ ثنا َأُبو ُحَصْيٍن : َوَحدَّ

، َقاَل ِبيِع، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن : ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َقاَل: اْلَواِدِعيُّ ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ
ِإنَّ ِلْلَمْوِت : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
َنا َلُمْنَقِلُبوَن، : َفَزًعا، َفِإَذا َأَتى َأَحَدُكْم َوَفاُة َأِخيِه َفْلَيُقْل ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، َوِإنَّا ِإَلى َربِ  ِ َوِإنَّ ِإنَّا َّللَّ

يَن، َوَأْخِلْف َعَلى َعِقِبِه ِفي اآْلَخِريَن،  اللُهمَّ اْكُتْبُه ِفي اْلُمْحِسِنيَن، َواْجَعْل ِكَتاَبُه ِفي ِعلِ يِ 
".اللُهمَّ ََل َتْحِرْمَنا َأْجَرُه، َوََل َتْفِتنَّا َبْعَدُه 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، َتَفرَّ
. ِبِه َقْيٌس َعْن َأِبي َهاِشٍم

َوَرَواُه ُموَسى ْبُن َداُوَد 
بِ يُّ َعْن َقْيٍس ِمْثَلُه الضَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه قيس بن : الهيثمي
.الربيع اْلسدي وفيه كالم

5401240
َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، : ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُمَحمَِّد اْلَمْلِطيُّ

ثنا َقْيٌس، ِبِه: َقاَل
أم )قال محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
فيه قيس بن : الهيثمي

.الربيع اْلسدي وفيه كالم

5411241

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر ْبِن َأِبي َسَلَمَة،  َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُقَداَمَة اْلُجَمِحيُّ

َثَها، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل : " َعْن ُأمِ  َسَلَمَة، َأنَّ َأَبا َسَلَمَة َحدَّ
ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن اللُهمَّ ِعْنَدَك َأْحَتِسُب »: َما ِمْن َعْبٍد ُيَصاُب ِبُمِصيَبٍة َفَيُقوُل ِ َوِإنَّ ِإنَّا َّللَّ

«ُمِصيَبِتي َفْأُجْرِني ِفيَها َوَأْعِقْبِني ِمْنَها َخْيًرا ِإَلَّ َأْعَطاُه هللُا َذِلَك

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (376)ضعيف الترغيب 
.ضعيف
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َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَجْعِد، َثَنا َحْفُص ْبُن  َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُعَباَدَة ْبِن  ْحَمِن اْلُقَرِشيُّ ُعَمَر اْلُمْقِرُئ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّ

ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َقاَل ، َعْن َعْبِد الرَّ َشِهْدُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِحيَن : َنِسيٍ 
ِبْسِم : " ُأِصيَب ِبَوَلِدِه َواْشَتدَّ َوْجُدُه َعَلْيِه، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكَتَب ِإَلْيِه

ِحيِم، ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ْحَمِن الرَّ : " هللِا الرَّ
ا َبْعُد َفَعظََّم هللُا َلَك اْْلَْجَر، : َساَلٌم َعَلْيَك، َفِإنِ ي َأْحَمُد ِإَلْيَك هللَا الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو، َأمَّ

ْكَر، ِإنَّ َأْنُفَسَنا َوَأْهِليَنا َوَأْمَواَلَنا َوَأْوََلَدَنا ِمْن َمَواِهِب هللِا  ْبَر، َوَرَزَقَنا َوِإيَّاَك الشُّ َوَأْلَهَمَك الصَّ
اْلَهِنيَئِة َوَعَواِريِه اْلُمْسَتْوَدَعِة، ُيَمتِ ُع ِبَها ِإَلى َأَجٍل َمْعُلوٍم، َوَيْقِبُض ِلَوْقٍت َمْحُدوٍد، ُثمَّ 

ْبَر ِإَذا اْبَتَلى، َوَكاَن اْبُنَك ِمْن َمَواِهِب هللِا اْلَهِنيَئِة  ْكَر ِإَذا َأْعَطى، َوالصَّ اْفَتَرَض َعَلْيَنا الشُّ
اَلُة  َوَعَواِريِه اْلُمْسَتْوَدَعِة، َمتََّعَك ِبِه ِفي ِغْبَطٍة َوُسُروٍر، َوَقَبَضُه ِمْنَك ِبَأْجٍر َكِبيٍر، الصَّ

ْحَمُة َواْلُهَدى، ِإْن َصَبْرَت َواْحَتَسْبَت َفاَل َتْجَمَعنَّ َعَلْيَك َيا ُمَعاُذ َخْصَلَتْيِن، َفُيْحِبُط َلَك  َوالرَّ
َأْجَرَك َفَتْنَدَم َعَلى َما َفاَتَك، َفَلْو َقِدْمَت َعَلى َثَواِب ُمِصيَبِتَك َعِلْمَت َأنَّ اْلُمِصيَبَة َقْد ُقِصَرْت 
ِفي َجْنِب الثََّواِب، َفُتْنِجَز ِمَن هللِا َتَعاَلى َمْوُعوَدُه، َوْلُيْذِهْب َأَسَفَك َما ُهَو َناِزٌل ِبَك، َفَكَأْن 

اَلُم  "َقْد، َوالسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الذهبي في ترتيب 
فيه : (308)الموضوعات 

– محمد بن سعيد المصلوب 
.هالك

5431248

َثِني َعْمُرو ْبُن َبْكِر ْبِن َبكَّاٍر  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلٍد، َحدَّ َحدَّ
اَن، َثَنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد،  اَن، َثَنا َعْمُرو ْبُن َحسَّ ، َثَنا ُمَجاِشُع ْبُن َعْمِرو ْبِن َحسَّ اْلَقْعَنِبيُّ

َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة، َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبيٍد، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللُا َتَعاَلى 
يِه ِباْبِنِه، َفَكَتَب  َعْنُه، َأنَُّه َماَت اْبٌن َلُه َفَكَتَب ِإَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَعزِ 

ِحيِم، ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ُمَعاِذ ْبِن : " ِإَلْيِه ْحَمِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ
ُم َعَلْيَك، َفِإنِ ي َأْحَمُد ِإَلْيَك هللَا الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو : َجَبٍل ، َفَذَكَر ِمْثَل َحِديِث ُمَحمَِّد ْبِن "َسالَّ

.َسِعيِد عن ُعَباَدَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5441252

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَعوَّاِم، َثَنا َمْنُصوُر ْبُن  َحدَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل : ُصَقْيٍر، َثَنا َحمَّ

ا َماَت ِإْبَراِهيُم اْبُن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَح ُأَساَمُة َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َلمَّ
ا َلْيَس ِلَصاِئٍح َحظٌّ، اْلَقْلُب َيْحَزُن َواْلَعْيُن َتْدَمُع َوََل »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما َهَذا؟ َلْيَس َهَذا ِمنَّ

بَّ «ُنْغِضُب الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده حسن: (3160)

5451255
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُعْقَبُة ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ

ثنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َعْن َعْنَبَسَة ْبِن اْْلَْزَهِر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا : ُمْكَرٍم، َقاَل
َص ِفي اْلُبَكاِء ِمْن َغْيِر ِنَياَحٍة»: ْبِن َيِزيَد، َقاَل .«ُرخِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
ِإْسَحاَق، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

إسناده : (4056)الهيثمي 
.حسن

5461256

، َثَنا  ْسَفَراِييِنيُّ ي َأُبو َعَواَنَة اْلِْ َثَنا َناِفُع ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َعَواَنَة َأُبو النَّْضِر، َثَنا َجدِ  َحدَّ
َعِليُّ ْبُن َيِزيَد ْبِن ِمْنَجٍح، َثَنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب، َثَنا َضْمَرُة، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َرِبيَعَة 

ْحَمِن، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْبِنِه : ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ
ْحَمِن َأَتْبِكي َيا َرُسوَل هللِا : ِإْبَراِهيَم َوُهَو ِفي ِحْجرِِه َيُموُت َفَفاَضْت َعْيَناُه َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّ

ِإنِ ي َلْم َأْنَهُكْم َعْن َهَذا، ِإنَّ َهَذا َرْحَمٌة، َمْن ََل َيْرَحُم ََل »: َوَقْد َنَهْيَتَنا َعِن اْلُبَكاِء؟ َفَقاَل
«ُيْرَحُم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، 
َد ِبِه ُعَمُر ْبُن  َوَرِبيَعُة َتَفرَّ

وَب َوُهَو اْلِغَفاِريُّ َعْن َأِبي  َأيُّ
َضْمَرَة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه علي بن يزيد لم أجده

5471257

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن : ثنا اْلَفْضُل ْبُن َأْحَمَد اْْلَْصَبَهاِنيُّ
، َقاَل اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيَفَة، : َعْمٍرو اْلَبَجِليُّ ثنا َعْبُد السَّ

ُبَكاُء اْلُمْؤِمِن ِفي َقْلِبِه، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
.«َوُبَكاُء اْلُمَناِفِق ِمْن َهاَمِتِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

ابن حجر العسقالني في 
: (2/156)لسان الميزان 

.يشبه أن يكون موضوعا

5481260

، ح  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اْلَبْصِريُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َثَنا َيْحَيى ْبُن  اِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ َوَحدَّ
، َعْن َيْحَيى ْبِن اْلَجزَّاِر،  ْعِبيِ  ، َعِن الشَّ ُم ْبُن َأِبي ُمِطيٍع، َثَنا َجاِبٌر اْلُجْعِفيُّ َحمَّاٍد، َثَنا َسالَّ

ى ِفيِه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ًتا َفَأدَّ َل َميِ  َمْن َغسَّ
اِس ِمْنُه َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه  ُه َأْقَرُب النَّ ُه، َوِليُّ اْْلََماَنَة َخَرَج ِمَن الذُُّنوِب َواْلَخَطاَيا َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ

«َأَحٌد َفَرُجٌل ُذو َحظٍ  ِمْن َأَماَنٍة َوَوِرٍع

ٍم، َعْن   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسالَّ
ٍم . َجاِبٍر َوَرَوى َعْن َسالَّ

اْلِكَباُر، َوَرَواُه ُحَسْيُن ْبُن 
ِعْمَراَن َعْن َجاِبٍر َنْحَوُه

أم ) محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1225)
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5491264
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َزْيُد ْبُن اْلَحِريِش، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن  َحدَّ

َن َرُسوُل هللَا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِخَراٍش، َعِن اْلَعوَّاِم، َعْن َشْهِر، َعِن اْبِن َعبَّاِس، َقاَل ُكفِ 
َوَسلََّم ِفي َثاَلَثِة َأْثَواٍب َثْوَبْيِن َأْبَيَضْيِن َوَثْوُب ِحَبَرٍة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5501269

وٍخ،  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا، ُرْسَتْه، ثنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َحدَّ
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَياٍد، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس

َكبََّرِت اْلَماَلِئَكُة َعَلى آَدَم َأْرَبَع »: َوَسلََّم ُأِتَي ِبِجَناَزٍة َفَصلَّى َعَلْيَها َوَكبََّر َعَلْيَها َأْرَبًعا َوَقاَل
َوَكبََّر َأُبو َبْكٍر َعَلى َفاِطَمَة َأْرَبًعا، َوَكبََّر ُعَمُر َعَلى َأِبى َبْكٍر َأْرَبًعا، َوَكبََّر ُصَهْيٌب . «َتْكِبيَراٍت

"َعَلى ُعَمَر َأْرَبًعا 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

ابن القيسرانس في معرفة 
فيه محمد : (181)التذكرة 

بن زياد الجزري كان يضع

5511271
ِريُّ ْبُن َيْحَيى، ثنا َقِبيَصُة  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصَدَقَة، ثنا السَّ َحدَّ

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى »ْبُن ُعْقَبَة، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َصاِلٍح، َعْن َأِبي َيْعُفوٍر، َعِن اْبِن َأِبي َأْوَفى، 
«َفَكبََّر َعَلْيَها َأْرَبًعا، هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َجَناَزٍة 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َقِبيَصَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5521277

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد  ِر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلَبْصِريُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َقاَل َثِني َأِبي، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َساٍج، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِمْسَعِر ْبِن : هللِا اْلُقْرُدَواِنيُّ َحدَّ

ِكَداٍم، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َسْعٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
«َمْن َصلَّى َعَلْيِه ِماَئٌة ِمَن اْلُمْسِلِميَن َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة»: َقاَل

ُد ْبُن ِإْسَحاَق َعْن  َد ُمَحمَّ  َتَفرَّ
ِمْسَعٍر ِبَهَذا اللَّْفِظ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

 (1218)رواه ابن ماجه 
من صلَّى عليِه مائٌة "بلفظ 

"مَن المسلميَن ُغِفَر َلُه

5531278
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا َيْحَيى ، ثنا َخَلُف ْبُن َساِلٍم ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  اْلَمْعَمِريِ  ، َحدَّ

ِر بن َأِبي اْلَمِليِح ، ثنا ُشْعَبُة ، ْبِن َسِعيٍد  َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  ، َعْن ُمَبشِ 
«َما ِمْن َرُجٍل ُيَصلِ ي َعَلْيِه ِماَئٌة ِإَلَّ ُغِفَر َلُه»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

أم ) محقق تقريب البغية 
.حسن ان شاء هللا: (القرى

: (3506)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

5541280

ْحَمِن ْبُن ُعَمَر، َثَنا  ِ ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن ُهَشْيِم ْبِن َبِشيٍر، َعْن ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي َماِلٍك، َقاَل ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َصلَّى »: َعْبُد الرَّ

َفِإَذا َصلَّى . َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َقْتَلى ُأُحٍد ِتْسَعٌة ِتْسَعٌة، َوَحْمَزُة َعاِشُرُهْم
«َأْو َسْبَع َمرَّاٍت، ُرِفَعْت ِتْسَعٌة َوَبِقَي َحْمَزُة َحتَّى َصلَّى َعَلْيِه ِتْسَع َمرَّاٍت 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5551281
ْحَمِن ْبُن ُعَمَر، َثَنا  ِ ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

 ، ْعِبيِ  ٍف، َعِن الشَّ ، َعْن َيِزيَد ْبِن َعَطاٍء، َعْن ُمَطرِ  ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍ  َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ »َعْبُد الرَّ
«َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َحْمَزَة َوَأْصَحاِبِه َيْوَم ُأُحٍد

أم ) محقق تقريب البغية 
الحديث ضعيف: (القرى

5561297

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  ح ، ثنا َعمِ ي ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة ، َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد  ِ اْلَحْضَرِميُّ ، َوَحدَّ ، ثنا َهاُروُن ْبُن ِإْسَحاَق ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ْلِت ْبِن َبْهَراٍم ، ثنا َوِكيٌع : َقاََل َناِبِحي  ، َعِن الصَّ : َقاَل، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َوْهٍب، َعِن الصُّ
ُة ِفي ُمْسَكٍة ِمْن ِديِنَها َما َلْم َيِكُلوا »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َتزَاُل َهِذِه اْْلُمَّ

«اْلَجَناِئَز ِإَلى َأْهِلَها

ْلُت َعِن  َد ِبِه الصَّ  َتَفرَّ
، َعِن  اْلَحاِرِث، َوَرَوى الثَّْوِريُّ

ْلِت، ِمْثَلُه الصَّ

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات إَل هارون بن 
إسحاق فصدوق غير أن 

رواية الحارث بن وهب عن 
.الصنابجي مرسلة

5571305

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن اْلُجَنْيِد، َثَنا َأُبو َأْحَمَد  َحدَّ
ِه َأِبي ُسَهْيِل ْبِن  ، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى، َثَنا َماِلٌك، َعْن َعمِ  ُشَعْيُب ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَهْمَداِنيُّ

اْدِفُنوا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
وِء وِء َكَما َيَتَأذَّى اْلَحيُّ ِبَجاِر السُّ «َمْوَتاُكْم َوَسَط َقْوٍم َصاِلِحيَن َفِإنَّ اْلَميِ َت َيَتَأذَّى ِبَجاِر السُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُشَعْيٍب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (263)ضعيف الجامع 
.موضوع

5581307

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْريَم، ثنا َناِفُع ْبُن َيِزيَد،  َحدَّ
َثِني اْبُن َأِبي ُأَسْيٍد، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َحدَّ

ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، »: َوَسلََّم َوَقَف َعَلى َقْبِر َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه ِحيَن َفَرَغ ِمْنُه َفَقاَل ِ َوِإنَّ ِإنَّا َّللَّ
َماِء  اللُهمَّ َنَزَل ِبَك َوَأْنَت َخْيُر َمْنُزوٍل ِبِه، َجاِف اْْلَْرَض َعْن َجْنِبِه، َواْفَتْح َأْبَواَب السَّ

«َلَرْوِحِه، َواْقَبْلُه ِمْنَك ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَثبِ ْت ِعْنَد اْلَمَساِئِل َمْنِطَقُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َناِفٍع

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه ابن أبي أسيد لم أجده، 
.وبقية رجاله ثقات

5591310
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع، ثنا َأِبي، 
، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  يِ  دِ  ، َعْن ِإْسَماِعيَل السُّ َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

«ِإنَّ اْلَميِ َت َيْسَمُع َخْفَق ِنَعاِلِهْم ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبِريَن»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

 ،  ََل َأْعَلُم َرَواُه َعِن الثَّْوِريِ 
َغْيَر َوِكيٍع

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (9742)تخريج المسند 
.صحيح لغيره
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5601311

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َمْشِقيُّ ، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي ، َثَنا َأُبو اْلَيَماِن ، َثَنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ 
ْحَمِن ْبِن َعاِئٍذ اْْلَْزِديِ  ، َعِن اْلَهْيَثِم ْبِن َماِلٍك ، َمْرَيَم  اِج ، َعْن َعْبِد الرَّ َعْن َأِبي اْلَحجَّ

َيُقوُل اْلَقْبُر ِلْلَميِ ِت ِحيَن ُيوَضُع : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، الثَُّماِليِ  
َك ِبي؟ َأَلْم َتْعَلْم َأنِ ي َبْيُت اْلِفْتَنِة، َوَبْيُت الظُّْلَمِة، َوَبْيُت : ِفيِه َوْيَحَك َيا اْبَن آَدَم َما َغرَّ

َك ِبي ِإْذ ُكْنَت َتُمرُّ ِبي  وِد، َما َغرَّ َفِإَذا َكاَن ُمْسِلًما َأَجاَب َعْنُه : َقاَل" اْلَوْحَدِة، َوَبْيُت الدُّ
َأَرَأْيَت ِإْن َكاَن ِممَّْن َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر، َفَيُقوُل : ُمِجيُب اْلَقْبِر َفَيُقوُل

"ِإًذا َأُعوُد َعَلْيِه َخِضًرا َوَيُعوُد َجَسُدُه ُنوًرا، َوَتْصَعُد ُروُحُه ِإَلى َربِ  اْلَعاَلِميَن : اْلَقْبُر

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَهْيَثِم، 
ْحَمِن َرَواُه َبِقيَُّة  َعْن َعْبِد الرَّ
ْبُن اْلَوِليِد، َعْن َأِبي َبْكٍر ِمْثَلُه

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه أبو : (4251)الهيثمي
يعلى، والطبراني في الكبير، 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم، 

.وفيه ضعف َلختالطه

5611312

، َثَنا َأُبو ُحَذْيَفَة، َثَنا  اِن، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَحْرِبيُّ يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ َحدَّ
، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما،  ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َلْو َأنَّ َأَحًدا َنَجا ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َلَنَجا ِمْنُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
ُلَها، ُثمَّ َقاَل« َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ُه ُيَقلِ  .«ُضِغَط ُثمَّ ُعوِفَي»: َوَقاَل ِبَأَصاِبِعِه الثَّاَلَثِة َفَجَمَعَها، َكَأنَّ

َكَذا َرَواُه َأُبو ُحَذْيَفَة َعِن 
، َعْن َسْعٍد، َوَرَواُه  الثَّْوِريِ 

ُغْنَدٌر َوَغْيُرُه َعْن ُشْعَبَة، َعْن 
َسْعٍد، َعْن َناِفٍع َعْن ِسَناٍن، 

َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى 
َعْنَها ِمْثَلُه

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5621313

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيَبَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب ْبِن ُسَوْيٍد،  َحدَّ
، َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َثْوَباَن، َقاَل َثِني اْْلَْوزَاِعيُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َحدَّ

َياُم ِعْنَد َصْدرِِه»: َوَسلََّم َدَقُة َعْن َيِميِنِه َوالصِ  اَلُة ِعْنَد َرْأِسِه َوالصَّ « ِإَذا َماَت اْلَعْبُد َكاَنِت الصَّ
َوِذْكُر َحِديِث اْلَقْبِر َنْحُو َحِديِث اْلَبَراِء،

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
َد ِبِه ُمَحمَُّد  َواْبِن اْلُمْنَكِدِر َوَتَفرَّ

وَب، َعْن َأِبيِه ْبُن َأيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5631316
ِر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َقَطُن ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا اْلَجاُروُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ

، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : َيِزيَد، ثنا ُشْعَبُة، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريُّ
ُجُل َعَلى َجْمَرٍة َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيَطَأ َقْبًرا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َْلَْن َيَطَأ الرَّ

َد ِبِه اْلَجاُروُد  َعْن ُشْعَبَة، َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5641319

، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ياسين، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َنْصٍر الطُّوِسيُّ َحدَّ
 ، َثِني ِإَياُد ْبُن َلِقيٍط الذُّْهِليُّ ، َحدَّ ، ثنا َأُبو َجَناٍب اْلَكْلِبيُّ ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َعِديٍ 

َثْتِني اْلَجْهَدَمُة اْمَرَأُة َبِشيِر اْبِن اْلَخَصاِصَيِة َقاَلْت َثَنا َبِشيٌر، َقاَل: َحدَّ َأَتْيُت َرُسوَل هللِا : َحدَّ
ْساَلِم ُثمَّ َقاَل ِلي : َنِذيٌر َقاَل: ُقْلُت« َما اْسُمَك؟»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَعاِني ِإَلى اْلِْ

َة َفَكاَن ِإَذا َأَتْتُه اْلَهِديَُّة َأْشَرَكَنا ِفيَها َوِإَذا َأَتْتُه َصَدَقٌة : َقاَل« َبْل َأْنَت َبِشيٌر» فَّ َفَأْنَزَلِني الصُّ
اَلُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم »: َفَخَرَج َذاَت َلْيَلٍة َفَتِبْعُتُه َفَأَتى اْلَبِقيَع َفَقاَل: َصَرَفَها ِإَلْيَنا َقاَل السَّ

ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن َلَقْد َأَصْبُتْم َخْيًرا َبِجياًل َوَسَبْقُتْم َشرًّا  ِ َوِإنَّ ُمْؤِمِنيَن َوِإنَّا ِبُكْم ََلِحُقوَن َوِإنَّا َّللَّ
َأَما َتْرَضى َأْن َأَخَذ هللُا »: َبِشيٌر َقاَل: َفُقْلُت: َقاَل« َمْن َهَذا؟»: ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَليَّ َفَقاَل« َطِوياًل

ْساَلِم ِمْن َرِبيَعَة اْلَفَرِس الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَّ َلْوََلُهْم ََلْنَفكَِّت  َسِمَعَك َوَقْلَبَك َوَبَصَرَك ِإَلى اْلِْ
ِخْفُت َأْن َتْنَكبَّ َأْو : ُقْلُت« َما َجاَء ِبَك»: َبَلى َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: ُقْلُت« اْْلَْرُض ِبَأْهِلَها

ٌة ِمْن َهَوامِ  اْْلَْرِض ُيِصيَبَك َهامَّ

[إسناده ضعيف]

5651320

 ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َيْحَيى اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة، َعْن ُعَمَر ْبِن 

اْلَحَكِم ْبِن َثْوَباَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َعْن َأِبي ُمَوْيِهَبَة، َمْوَلى َرُسوِل هللِا 
َطَرَقِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجْوَف اللَّْيِل َفَأَتْيَنا : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َيا َأَبا ُمَوْيِهَبَة ِإنِ ي َقْد ُأِمْرُت َأْن َأْسَتْغِفَر ِْلَْهِل اْلَبِقيِع َفَأَتاُهْم َفاْسَتْغَفَر َلُهْم ُثمَّ : اْلَبِقيَع َفَقاَل
اُس َأْقَبَلِت اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم »: َقاَل ا َأْصَبَح ِفيِه النَّ ِلَيْهَن َلُكْم َما َأْصَبْحُتْم ِفيِه ِممَّ

َيا َأَبا ُمَوْيِهَبَة ِإنِ ي َقْد ُأوِتيُت »: ُثمَّ َقاَل« َيْتَبُع َبْعُضَها َبْعًضا اآْلِخَرُة َشرٌّ ِمَن اْْلُوَلى
ِة ْنَيا َواْلُخْلِد ِفيَها ُثمَّ اْلَجنَّ َيا َأَبا ُمَوْيِهَبَة َلَقِد اْخَتْرُت ِلَقاَء َربِ ي »: َفَقاَل« ِبَمَفاِتيِح َخزَاِئِن الدُّ

َة ُثمَّ َرَجَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُبِدَئ ِفي َوَجِعِه الَِّذي ُقِبَض ِفيِه« َواْلَجنَّ

[إسناده ضعيف]

كتاب الزكاة
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5661321

 ، ، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  ْيَباِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّ َحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل : َعْن ُمَحمَِّد اْبِن اْلَحَنِفيَِّة َأنَُّه َسِمَع َأَباُه َعِليًّا َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َيُقوُل

ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َفَرَض ِلْلُفَقَراِء ِفي َأْمَواِل اْْلَْغِنَياِء َقْدَر »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
َما َيَسُعُهْم، َفِإْن َمَنُعوُهْم َحتَّى َيُجوُعوا َأْو َيْعُروا َأْو ُيْجَهُدوا َحاَسَبُهُم هللُا ِفيِه ِحَساًبا 

َبُهْم َعَذاًبا ُنْكًرا .«َشِديًدا، َوَعذَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِد اْبِن اْلَحَنِفيَِّة ََل ُيْعَرُف  ُمَحمَّ

ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق تقريب   [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

.ويرتقي للحسن لغيره

ابن الجوزي في العلل 
َل : (2/492)المتناهية 

.يصح

5671322

َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل َثَنا : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد، َقاَل: َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن، َقاَل: َحدَّ
َقاَل َرُسوُل : ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اْْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل

وا »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َدَقِة، َوَأِعدُّ ُنوا َأْمَواَلُكْم ِبالزََّكاِة، َوَداُووا َمْرَضاُكْم ِبالصَّ َحصِ 
َعاَء .«ِلْلَباَلِء الدُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَكِم 
َد ِبِه ُموَسى َوِإْبَراِهيَم، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (3/66)الهيثمي 
موسى بن عمير الكوفي 

وهو متروك

5681324

 ، بِ يُّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكْيَساَن، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َداُوُد ْبُن َعْمٍرو الضَّ َحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َوَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  

ََل َصَدَقَة ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما، َقاََل
ْرِع، َوََل ِفي اْلَكْرِم، َوََل ِفي النَّْخِل، ِإَلَّ َما َبَلَغ َخْمَسَة َأْوُسٍق، َوَذِلَك ِماَئُة َفَرٍق .«الزَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
ُد ْبُن  َوَلْم َيْجَمْعُهَما ِإَلَّ ُمَحمَّ

ُمْسِلٍم

أم ) محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل : (القرى

محمد بن مسلم الطائفي فهو 
صدوق يخطئ في حفظه 
فإن كان روايته من كتابه 

.فالسند حسن

5691331

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي، َقاَل َأْخَبَرَنا َعْبُد : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب، َقاَل: َحدَّ
، َعِن اْبِن : هللِا ْبُن اْلَجرَّاِح، َقاَل اُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديِ  َثَنا َحمَّ

وا َصاًعا ِمْن َطَعاٍم»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعبَّاٍس َقاَل َيْعِني ِفي « َأدُّ
اْلِفْطر

محقق تقريب   [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

وللحديث شواهد ...ضعيف
.صحيحة

5701332
َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، ِفي ِكَتاِبِه ِإَليَّ َقاَل: َحدَّ َثَنا : َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب الرَّاِزيُّ

َعْبُد هللِا ْبُن اْلَجرَّاِح ِبِه

محقق   [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أجده

5711336

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َثَنا َحاِتُم ْبُن  َحدَّ
َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ِإْسَماِعيَل، َعْن َكِثيِر ْبِن َزْيٍد، َعِن اْلُمطَِّلِب، َعْن َأِبي َراِفٍع، َقاَل

ي : َوَلْيَس َمَعُه َأَحٌد َغْيِري، َفُقْلُت« ُأفٍ  ُأفٍ  ُأفٍ »: َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَبِقيِع َفَقاَل ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ 
«َصاِحُب َهِذِه اْلُحْفَرِة اْسَتْعَمْلُتُه َعَلى َبِني ُفاَلٍن َفَخاَن ِفي ُبْرَدٍة، َفُأِريُتَها َعَلْيِه َتْلَتِهُب»: َقاَل

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5721338
َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا َسيَّاٌر،  َحدَّ

َسُتْفَتُح »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثَنا َجْعَفٌر، َثَنا َحْوَشٌب، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل
ى اْْلََماَنَة اِر ِإَلَّ َمِن اتََّقى هللَا َوَأدَّ اُلَها ِفي النَّ «َمَشاِرُق اْْلَْرِض َوَمَغاِرُبَها َعَلى ُأمَِّتي َأََل َوُعمَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2153)

5731340

ِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَداَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس، ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ
َسَلَمَة، ح َوثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َعِليُّ ْبُن ِسَراٍج، ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي َسَلَمَة، ثنا 
، َعْن َأَباَن ْبِن َأِبي  ُمْصَعُب ْبُن َماَهاَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَفزَاِريِ 

َهَداَيا اْْلَُمَراِء »: َعيَّاٍش، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«ُغُلوٌل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

ابن حجر العسقالني في 
: (5/65)تسديد القوس 

.إسناده ضعيف

5741341

رَّاُج، َثَنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى،  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس السَّ َحدَّ
ا ُقِبَض النَِّبيُّ َصلَّى هللُا : َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َوَوِكيٌع، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َقاَل َلمَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم َواْسَتْخَلُفوا َأَبا َبْكٍر، َوَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َبَعَث ُمَعاًذا ِإَلى 
َهُؤََلِء : اْلَيَمِن، َفاْسَتْعَمَل َأُبو َبْكٍر ُعَمَر َعَلى اْلَمْوِسِم، َفَلِقَي ُمَعاًذا ِبَمكََّة َوَمَعُه َرِقيٌق، َفَقاَل

، َوَهُؤََلِء ِْلَِبي َبْكٍر، َفَقاَل ُعَمُر َفَلِقَيُه ِمَن : ِإنِ ي َأَرى َلَك َأْن َتْأِتَي َأَبا َبْكِر، َقاَل: ُأْهُدوا ِإَليَّ
اِر، َوَأْنَت آِخٌذ ِبُحْجَزِتي، : اْلَغِد َفَقاَل َيا اْبَن اْلَخطَّاِب َلَقْد َرَأْيُتِني اْلَباِرَحَة َوَأَنا َأْنُزو ِإَلى النَّ

: َهُؤََلِء ُأْهُدوا ِلي، َوَهُؤََلِء َلَك، َقاَل: َفَأَتى ِبِهْم َأَبا َبْكٍر َفَقاَل: َوَما ُأَراِني ِإَلَّ ُمِطيُعَك، َقاَل
اَلِة، َفِإَذا ُهْم ُيَصلُّوَن َخْلَفُه، َفَقاَل ِلَمْن »: َفِإنَّا َقْد َسلَّْمَنا َلَك َهِديََّتَك، َفَخَرَج ُمَعاٌذ ِإَلى الصَّ

اَلَة؟ ِ، َفَأْعَتَقُهْم: َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َقاَل: َقاُلوا« ُتَصلُّوَن َهِذِه الصَّ َفَأْنُتْم َّللَّ

 َرَواُه َيِزيُد ْبُن َأِبي َحِبيٍب، 
َوُعَماَرُة ْبُن َغِزيََّة، َعِن 

، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن  الزُّْهِريِ 
َماِلٍك، َعْن َأِبي وائل

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أجده، : (القرى

وباقي رجاله بين الثقات 
.والصدوق

[إسناده ضعيف]
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5751342

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن،  َحدَّ
ََل َيْقَبُل »: ثنا َعْبُد اْلَحَكِم، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

ُقوا  َ َتَعاَلى َقْد َجَمَعُهَما َفاَل ُتَفرِ  ي الزََّكاَة َحتَّى َيْجَمَعُهَما، َفِإنَّ َّللاَّ ُ َصاَلَة َرُجٍل ََل ُيَؤدِ  َّللاَّ
«َبْيَنُهَما

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أجده، : (القرى

.وومن يحتاج لبيان أكثر
[إسناده ضعيف]

5761345

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُأَميَُّة ْبُن ِبْسَطاٍم، َثَنا َيِزيُد  َحدَّ
ْبُن ُزَرْيٍع، َثَنا َسِعيٌد، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َساِلٍم، َعْن َمْعَداَن، َعْن َثْوَباَن، َمْوَلى النَِّبيِ  َصلَّى 

َمْن َتَرَك َبْعَدُه َكْنزًا ُمثِ َل َلُه : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َأَنا َكْنُزَك الَِّذي : َمْن َأْنَت َوْيَلَك؟ َفَيُقوُل: ُشَجاًعا َأْقَرَع َيْوَم اْلِقَياَمِة َلُه َزِبيَبَتاِن َيْتَبُعُه َوَيُقوُل

"َتَرْكَت َبْعَدَك، َفاَل َيزَاُل َيْتَبُعُه َحتَّى ُيْلِقَمُه َيَدُه َفَيْقِضُمَها، ُثمَّ َيْتَبُعُه َساِئُر َجَسِدِه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5771346

اِك، َثَنا  حَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن الضَّ َحدَّ
ْحَمِن، َعْن ِعيَسى ْبِن َيِزيَد اْْلَْعَرِج، َثَنا َأْرَطَأُة ْبُن اْلُمْنِذِر، َعْن َأِبي َعاِمٍر،  َأُبو َعْبِد الرَّ

ًة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َثْوَباَن، َقاَل َما ِمْن َأَحٍد َيْتُرُك َذَهًبا َوََل ِفضَّ
َفَقاَل ِلي : َقاَل َأُبو َعاِمٍر« ِإَلَّ َجَعَل هللُا َلُه َصَفاِئَح  ُثمَّ ُكِوَي ِبِه ِمْن َقَدَمْيِه ِإَلى َذْقِنِه

َأَبا َعاِمٍر ِإْن َكاَن َلَك َشاٌة َفَكاَن ِفي َلَبِنَها َفْضٌل َفاْجُرْز َفْضَل َلَبِنَها: َثْوَباُن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

5781351

اِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، ثنا  يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َأِبي الرَّ َحدَّ
َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل ، ح َوَحدَّ ثنا : ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ

ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلَحَكِم، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر َقاََل، ُيوُسُف اْلَقاِضي 
اْسَتْعَمَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَْرَقَم ْبَن َأِبي : " َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

َدَقاِت  : َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأَلُه َفَقاَل، َفاْسَتْتَبَع َأَبا َراِفٍع ، اْْلَْرَقِم َعَلى الصَّ
َدَقَة َحَراٌم َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد ، َيا َأَبا َراِفٍع  َوِإنَّ َمْوَلى اْلَقْوِم ِمْن َأْنُفِسِهْم ، ِإنَّ الصَّ

"

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه أبو : (4491)الهيثمي 
يعلى، والطبراني في الكبير، 
وفيه محمد بن أبي ليلى، 

.وفيه كالم

5791363

اِد ْبِن ُسْفَياَن، ثنا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدَة، ثنا ُحَصْيُن  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َقاَل : ْبُن ُنَمْيٍر، ثنا اْبُن َأِبي َلْيَلى، َعْن َعْبِد اْلَكِريِم، َعْن َسِعيِد ْبِن َيِزيَد، َعْن َمْسُعوٍد، َقاَل

ََل َيزَاُل اْلَعْبُد َيْسَأُل َوُهَو َعْنُه َغِنيٌّ َحتَّى َيْخَلَق َوْجُهُه »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َفَما َيُكوُن َلُه ِعْنَد هللِا َوْجٌه

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (488)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

5801368

، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن َعْبُد هللِا ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن  َأْحَمَد ْبِن ُيوُنَس، َثَنا َأِبي، َثَنا أبو َبْكُر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ

اِم : ِسيِريَن، َقاَل ِمْن ُقَرْيٍش َأنَّ َأَبا َذرٍ  ِبِه َعَوٌز، َفَبَعَث ِإَلْيِه - َبَلَغ اْلَحاِرَث َرُجٌل َكاَن ِبالشَّ
ِ َتَعاَلى ُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه ِمنِ ي؟ َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : ِبَثاَلِثِماَئِة ِديَناٍر، َفَقاَل َما َوَجَد َعْبًدا َّللَّ

، َوآِلِل َأِبي َذرٍ  َأْرَبُعوَن «َمْن َسَأَل َوَلُه َأْرَبُعوَن َفَقْد َأْلَحَف»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
"ِدْرَهًما، َوَأْرَبُعوَن َشاًة، َوَماِهَناٍن 

أم )محقق تقريب البغية 
إن كانت رواية أبي : (القرى

بكر بن عياش من كتابه 
.فالحديث صحيح إن شاء هللا

رواه : (15826)الهيثمي 
الطبراني، ورجاله رجال 

الصحيح غير عبد هللا بن 
أحمد بن عبد هللا بن يونس، 

.وهو ثقة

5811371

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلُجَنْيِد، ثنا َأُبو َهمَّاٍم، ثنا  َحدَّ
َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، ، َأُبو اْْلَْحَوِص، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، ثنا َرُجٌل، ِمَن َأْهِل اْلَبْصَرِة 

َما الَِّذي ُيْعِطي ِمْن َسَعٍة ِبَأْعَظَم َأْجًرا ِمَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
«الَِّذي َيْقَبُل ِمْن َحاَجٍة

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5016)ضعيف الجامع 
.ضعيف

5821372
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َدِليِل ْبِن َساِبٍق، ثنا َعْبُد هللِا  َثَنا َأُبو ُعَمَر، َوُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد اْلُعْثَماَنيُّ َحدَّ

َقاَل : ْبُن ُخَبْيٍق، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن َعاِئِذ ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
«َما اْلُمْعِطي ِبَأْعَظَم َأْجًرا ِمَن اآْلِخِذ ِإَذا َكاَن ُمْحَتاًجا»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5831373

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد  ُروِطيُّ اِج الشُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحجَّ َحدَّ
، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد  ، ثنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  النَّْيَساُبوِريُّ هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُكَلْيٍب الرَّاِزيُّ

ٍه،  اِم ْبِن ُمَنبِ  ٍه، َعْن َأِخيِه َهمَّ َمِد ْبِن َمْعِقٍل، َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ  ِه َعْبِد الصَّ اْلَكِريِم، َعْن َعمِ 
اَلُم: " َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َقاَل َداُوُد النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ

يِن ِإَلى َأْن َتْبُلَغ اْلِمْرَفَق َفَيْقِضُمَها، َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َتْسَأَل َمْن َلْم  ِإْدَخاُلَك َيَدَك ِفي َفِم التَّنِ 
".َيُكْن َلُه َشْيٌء ُثمَّ َكاَن 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َوْهِب ْبِن 
ُمَنبِ ٍه، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َعْن 
ِإْسَماِعيَل

فيه من  [إسناده ضعيف]
.يحتاج لبيان

: (4059)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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5841376

اِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، ثنا ُمَحمَُّد  يَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ
، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص،  ، َعْن ِإْبَراِهيَم َيْعِني اْلَهَجِريَّ ، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ

َلْيَس اْلِمْسِكيُن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّىاَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
ُه اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن  َوَلِكنَّ اْلِمْسِكيَن الَِّذي ََل َيِجُد َما ُيْغِنيِه َوَيْسَتِحي َأْن ، الطََّواَف الَِّذي َتُردُّ
اَس  ُق َعَلْيِه، َيْسَأَل النَّ «َوََل ُيْفَطُن َلُه َفُيَتَصدَّ

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َعْن ِإْبَراِهيَم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (4260)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

5851377

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى اْْلَْنَصاِريُّ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َسْعَداَن ، َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َقاَل، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيٍح ، 

ُه اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرَتاِن : " َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلِمْسِكيَن َلْيَس ِبالطََّواِف الَِّذي َتُردُّ
اْلِمْسِكيُن الَِّذي َلْيَس َلُه َماٌل ُيْغِنيِه َوَيْسَتِحي َأْن : َفَما اْلِمْسِكيُن َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َقاُلوا

ُق َعَلْيِه  "َيْسَأَل النَّاَس َوََل ُيْفَطُن َلُه َفُيَتَصدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

: (4260)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

5861378

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي  َحدَّ
، َقاَل: " َحْمَزَة، َعْن ِهاَلِل ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل : َأَتْيُت اْلَمِديَنَة َفَنَزَلُت َمْنِزًَل ِْلَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

اُه اْلَمْجِلُس "  ُث َقاَل: َقاَل، َفَجَمَعِني َوِإيَّ َأَصاَبِني ُجوٌع َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا : َفَسِمْعُتُه ُيَحدِ 
َلْو َأَتْيَت : َفَقاَلِت اْمَرَأِتي: َقاَل، َحتَّى َشَدْدُت َعَلى َبْطِني َحَجًرا : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

ََل : َفُقْلُت: َقاَل، َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأْلَتُه؟ َفَقْد َأَتاُه ُفاَلٌن َفَسَأَلُه َفَأْعَطاُه 
َفَأْدَرْكُت ِمْن َقْوِلِه : َقاَل، َفَوَجْدُتُه َيْخُطُب ، َفاْنَطَلْقُت ِإَلْيِه : َقاَل، َأْسَأُلُه َحتَّى ََل َأِجَد َشْيًئا 

ُه هللُا ، َمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه هللُا »: َوُهَو َيُقوُل ا َأْن َنْبُذَل ، َوَمِن اْسَتَعفَّ ُيِعفَّ َوَمْن َسَأَلَنا َفِإمَّ
ا َأْن ُنَواِسَيُه ، َلُه  َفَما َسَأْلُت ، َفَرَجْعُت : َقاَل« َوَمِن اْسَتْغَنى َأَحبُّ ِإَلْيَنا ِممَّْن َسَأَلَنا، َوِإمَّ

ْنَيا َقاَل: َقاَل، َأَحًدا َبْعَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيًئا  َفَما َأْهُل َبْيٍت : َوَجاَءِت الدُّ
ا  "ِمَن اْْلَْنَصاِر َأْكَثَر َأْمَواًَل ِمنَّ

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة
محقق  [إسناده ضعيف]

: (أم القرى)تقريب البغية 
.فيه من لم أجده

:  (11404)تخريج المسند 
حديث صحيح، وهذا إسناد 

.ضعيف

5871379

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا اللَّْيُث ْبُن  َحدَّ
 ، ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َأنَّ َأْهَلُه، َشَكْوا " َسْعٍد، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

ِإَلْيِه اْلَحاَجَة، َفَخَرَج ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَيْسَأَل َلُهْم َشْيًئا، َفَواَفَقُه َعَلى 
وا ِمَن اْلَمْسَأَلِة، َفِإنَُّه َمْن َيْسَتْعِفْف »: اْلِمْنَبِر َوُهَو َيُقوُل َأيَُّها النَّاُس، َقْد آَن َلُكْم َأْن َتْسَتِعفُّ

ُه هللُا، َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه هللُا، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه َما ُرِزَق َعْبٌد ِمْن ِرْزٍق َأْوَسَع  ُيِعفَّ
ْبِر، َوِإْن َأَبْيُتْم ِإَلَّ َتْسَأُلوِني َْلَْعَطْيُتُكْم َما َوَجْدُت «ِمَن الصَّ

َرَواُه َعَطاُء ْبُن َيَساٍر، َعْن 
َأِبي َسِعيٍد َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.حسن إن شاء هللا: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده حسن: (3399)

5881381

َقاُق  َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر الدَّ ثنا ُمَضاِرُب ْبُن نزيٍل ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل اْلَعطَّاُر ، َحدَّ
، ثنا َأِبي  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ ، اْلَكْلِبيُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َقاَل، َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعِن الزُّْهِريِ  ، َعْجاَلَن، 
«اْلُمْؤِمُن َيِسيُر اْلَمؤوَنِة»: َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الذهبي في ترتيب 
فيه : (208)الموضوعات 

محمد بن سهل العطار ، قال 
كان يضع : الدارقطني 

.الحديث

5891382

َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا اْلُحَسْيُن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا َبِقيَُّة، َعْن ُبَحْيِر ْبِن َسْعٍد، َعْن  َحدَّ
َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

َوَما ، َما َأْطَعْمَت َزْوَجَتَك َفُهَو َلَك َصَدَقٌة، َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك َفُهَو َلَك َصَدَقٌة »: َيُقوُل
«َأْطَعْمَت َنْفَسَك َفُهَو َلَك َصَدَقٌة

أم )محقق تقريب البغية 
.حسن إن شاء هللا: (القرى

: (17179)تخريج المسند 
.حسن

5901383

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا ِرَياُح  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعبَّاُس ْبُن الَفْضِل اْْلَْسَقاِطيُّ َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ْخِتَياِنيُّ َبْيَنا َنْحُن : ْبُن َعْمٍرو، َثَنا َأيُّوُب السَّ

ا َرَأْيَناُه َرَمْيَناُه ِبَأْبَصاِرَنا  َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َطَلَع َشابٌّ ِمَن الثَِّنيَِّة َفَلمَّ
َتُه ِفي َسِبيِل هللِا، َفَسِمَع َرُسوُل هللِا : َفُقْلَنا ابَّ َجَعَل َشَباَبُه َوَنَشاَطُه َوُقوَّ َلْو َأنَّ َهَذا الشَّ

َوَما َسِبيُل هللِا ِإَلَّ َمْن ُقِتَل؟ َمْن َسَعى َعَلى َواِلَدْيِه »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَقاَلَتَنا َفَقاَل
َفِفي َسِبيِل هللِا، َوَمْن َسَعى َعَلى ِعَياِلِه َفِفي َسِبيِل هللِا، َوَمْن َسَعى ُمَكاِثًرا َفِفي َسِبيِل 

«الطَّاُغوِت

تفرد به رياح عن أيوب 
السختياني

أم )محقق تقريب البغية 
سند أبي نعيم َل : (القرى

ينزل عن الحسن إن شاء 
.هللا

السلسلة الصحيحة 
.إسناده جيد: (6/212)
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5911384

 ، ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعمِ يُّ َن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُقَرِشيُّ َثَنا َأِبي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعالَّ َحدَّ
ِبيُع، َعِن اْلَحَسِن، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاَل : َثَنا َأُبو َرْوٍح َسِعيُد ْبُن ِديَناٍر َثَنا الرَّ

َلْيَس اْلِجَهاُد َأْن َيْضِرَب ِبَسْيِفِه ِفي َسِبيِل هللِا ِإنََّما »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
اِس  َها َعِن النَّ اْلِجَهاُد َمْن َعاَل َواِلَدْيِه َوَعاَل َوَلَدُه َفُهَو ِفي ِجَهاٍد، َوَمْن َعاَل َنْفَسُه َيُكفُّ

«َفُهَو ِفي ِجَهاٍد

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4883)ضعيف الجامع 
.ضعيف

5921390

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد  ، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخطَّاِب التُّْسَتِريُّ ، َحدَّ ْنِديِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن السِ  َحدَّ
، َعْن  َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َثَنا َعاِصُم ْبُن َعْبِد هللِا، َحدَّ اْلَوهَّاِب، َحدَّ

َخاَء َشَجَرٌة ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل ِإنَّ السَّ
ْنَيا ، اْلَجنَِّة  َواْلُبْخَل َشَجَرٌة ِفي ، َفَمْن َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنَها َجرَُّه ِإَلى اْلَجنَِّة ، َوَأْغَصاَنَها ِفي الدُّ

ْنَيا  اِر َوَأْغَصاَنَها ِفي الدُّ اِر، النَّ «َفَمْن َأَخَذ ِبُغْصٍن ِمْنَها َجرَُّه ِإَلى النَّ

َد ِبِه َعْبُد اْلَعِزيِز  َوَعْنُه ،  َتَفرَّ
َعاِصٌم

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3892)

5931392

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفَرِج ْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ
َمْيَسَرَة، َثَنا َحِبيٌب، َكاِتُب َماِلٍك، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 

ََل َيْجَمُع هللُا َتَعاَلى َبْيَن َمْن ُيْنِفُق ِفي َسِبيِلِه »: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

«َوَبْيَن َمْن َيِشحُّ ِبَما َأْعَطاُه هللاُّ

غريب من حديث مالك تفرد 
به محمد بن الفرج

[إسناده ضعيف جدا]

5941393

َمِد، ثنا َعْبُد  اِس ْبُن َمْسُروٍق، ثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد الصَّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َأُبو اْلَعبَّ َحدَّ
ِشيِد َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن : اْلَمِلِك ْبُن َقِريٍب اْْلَْصَمِعيُّ َقاَل َثِني اْلَقاِسُم ْبُن َساَلٍم، َمْوَلى الرَّ َحدَّ

 ، ، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  ِشيِد، َعِن اْلَمْهِديِ  يِن َواْْلََدِب َعِن الرَّ َوَكاَن ِمْن َأْهِل الدِ 
" َبَلَغ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الزَُّبْيِر ِإْمَساٌك : َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل
ِ َواْلَعامِ  : " َفَأَخَذ ِبِعَماَمِتِه َفَجَذَبَها ِإَلْيِه َوَقاَل ِ ِإَلْيَك َوِإَلى اْلَخاص  َيا اْبَن اْلَعوَّاِم َأَنا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َماِء َباًبا : َيُقوُل َّللاَّ َأْنِفْق ُأْنِفُق َعَلْيَك َوََل َتُردَّ َفَيْشَتدُّ َعَلْيَك الطََّلُب ِإنَّ ِفي َهِذِه السَّ
َمْفُتوًحا َيْنِزُل ِمْنُه ِرْزُق ُكلِ  اْمِرٍئ ِبَقْدِر َنَفَقِتِه َأْو َصَدَقِتِه َوِنيَِّتِه َفَمْن َقلََّل ُقلِ َل َعَلْيِه َوَمْن 

«َفَكاَن الزَُّبْيُر َبْعَد َذِلَك ُيْعِطي َيِميًنا َوِشَماًَل»َكثََّر ُكثِ َر َعَلْيِه 

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5951394

َثَنا َأُبو  ، ح َوَحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاِس الطََّياِلِسيُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َداُوَد، َقاُلوا َثَنا ِهاَلُل ْبُن : ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َجْعَفٍر، َوَعْبُد الرَّ

، َعْن َحْوَشٍب، َوَمَطٍر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن  اْلَعاَلِء، َثَنا َأِبي، َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص اْلَعْبِديُّ
َأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَطَرِف ِعَماَمِتي ِمْن َوَراِئي : ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل

َيا ِعْمَراُن َأْنِفْق َوََل ُتِصرَّ َصرًّا َفَيْعُسُر َعَلْيَك الطََّلُب َأَما َعِلْمَت َأنَّ هللَا »: َفَجَذَبَها َفَقاَل
َجاَعَة َوَلْو َعَلى َقْتِل َحيٍَّة، َوُيِحبُّ اْلَعْقَل  َماَحَة َوَلْو َعَلى َتَمَراٍت، َوُيِحبُّ الشَّ َتَعاَلى ُيِحبُّ السَّ

ُبَهاِت «اْلَكاِمَل ِعْنَد َهْجِم الشُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

5961395

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإْبَراِهيَم،  َثِني َعْنُه، َمْنُصوُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن - ِفي ِكَتاِبِه - َحدَّ َوَحدَّ
، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم، َعْن  ُمَميََّة، َثَنا َجْعَفُر ْبُن َكزَاَل، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َبِشيٍر اْلَمكِ يُّ

ِإنَّ اْلَعْبَد َأَخَذ َعِن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َحْمَزَة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
َع، َوِإَذا ُأْمِسَك َعَلْيِه َأْمَسَك َع َعَلْيِه َوسَّ «هللِا َأَدًبا َحَسًنا ِإَذا ُوسِ 

قال محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من يحتاج لكشف وبيان

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3027)

5971396
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ : ثنا َأُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ

َناِد، َعْن َأِبيِه، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، َعْن َأِبيِه، َقاَل ْحَمِن ْبُن َأِبي الزِ  : ثنا َعْبُد الرَّ
«ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضٌر ُحْلٌو»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )قال محقق تقريب البغية 
رجاله ثقات إَل أن : (القرى

عبد الرحمن بن أبي الزناد 
.صدوق تغير لما قدم بغداد

[إسناده ضعيف]

5981400

ْهِميُّ  َثَنا َأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُف ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُموَسى السَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ، َحدَّ
ُمْسِلٍم، ثنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْسَتاِم، ثنا َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد، ثنا ِمْسَعٌر، 

َقاَل َرُسوُل : َعْن َسيَّاٍر َأِبي اْلَحَكِم، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
اَعُة »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْنَيا ِإَلَّ ِحْرًصا ، اْقَتَرَبِت السَّ َوََل ، َوََل َتْزَداُد النَّاُس َعَلى الدُّ

«َتْزَداُد ِمْنُهْم ِإَلَّ ُبْعًدا

غريب تفرد به مخلد مرفوعا 
وموصوَل

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1145)صحيح الجامع 
.حسن



78

5991401

َثِني َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن  ، َحدَّ ، نا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَزِنيُّ اُس ْبُن َأْحَمَد اْلِكَناِنيُّ َثَنا اْلَعبَّ َحدَّ
، نا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعَلى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َزْيِد ْبِن  َعْبِد هللِا اْْلَُمِويُّ

ِجْئُت َلْيَلًة َفِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاتََّبْعُتُه ِفي ِظلِ  : َوْهٍب، َعْن َأِبي َذرٍ  َقاَل
ِإنَّ اْْلَْكَثِريَن ُهُم »: َأُبو َذرٍ  َفَقاَل: َفُقْلُت« َمْن َهَذا؟»: اْلَقَمِر، َفاْلَتَفَت َفَأْبَصَرِني َفَقاَل

ُيِشيُر ِبَيِدِه َهَكَذا َوَهَكَذا ِمْن َبْيِن َيدْيِه َوِمْن « اْْلََقلُّوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلَّ َمْن َأْعَطاُه هللُا َخْيًرا
َخْلِفِه َوَعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر َعْن 
َد ِبِه َعْبُد اْلَحِميِد  َحِبيٍب، َتَفرَّ

اْْلَُمِويُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

6001402

َثَنا َأِبي  ْحَمِن ْبِن َوْهٍب ، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ ثنا َعمِ ي ، ِإْماَلًء ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ
َعْن َأِبي اْْلَْسَوِد ، َعْن َيْعُقوَب ْبِن اْْلََشجِ  ، َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث 

، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، اْلِغَفاِريِ   ، َعْن َأِبي َذرٍ  اْلِغَفاِريِ  َعِن النُّْعَماِن اْلِغَفاِريِ 
َيا َأَبا َذرٍ  اْعِقْل َما َأُقوُل َلَك ِإنَّ اْلُمْكِثِريَن ُهُم اْْلََقلُّوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلَّ َمْن »: َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل

ِإنَّ اْلَخْيَل ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوِإنَّ اْلَخْيَر ، اْعِقْل َما َأُقوُل َلَك . َقاَل َكَذا
«ِفي َنَواِصي اْلَخْيِل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيْعُقوَب 
َد ِبِه َعْنُه اْبُن َوْهٍب َوَعْمٍرو َتَفرَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

فيه أبو : (5/261)الهيثمي 
.اْلسود الغفاري وهو ضعيف

6011403
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِشْبٍل، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َأُبو  َحدَّ

ِإنََّما »: ُمَعاِوَيَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َأِبي ُموَسى، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ْرَهُم، َوُهَما ُمْهِلَكاُكْم يَناُر َوالدِ  «َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َهَذا الدِ 

 َرَواُه َأُبو َداُوَد، َعْن ُشْعَبَة، 
َعِن اْْلَْعَمِش، َفَرَفَعُه

قال محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أجده

: (10/248)الهيثمي 
.إسناده حسن

6021404

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس، َقاَل: َحدَّ
ثنا اْبُن اْْلَْجَلِح، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َيْحَيى ْبِن : ثنا َأِبي َقاَل: ْبِن اْلُمْنِذِر اْلُحْجِريُّ َقاَل

: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َوثَّاٍب، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
ْرَهُم َوُهَما ُمْهِلَكاُكْم» يَناُر َوالدِ  «َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم الدِ 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب َلْم َيْرِوِه َعِن 

اْْلَْعَمِش ِإَلَّ اْبُن اْْلَْجَلِح

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (10/240)الهيثمي 
.إسناده جيد

6031407

ْيَرِفيُّ ، ثنا  ِر ْبِن ِعيَسى اْلَحاِفُظ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمٍَّد الصَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَظفَّ
، َعْن  اِر ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َوَفاُء ْبُن َسْهٍل َأُبو ُمَحمٍَّد، ثنا َأُبو َحاِزٍم َعْبُد اْلَغفَّ

، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِإْبَراِهيَم اْلَهَجِريِ 
َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك َيا َرُسوَل : ُقْلَنا: َقاَل، « ِإنَّ َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم ِفي ُكلِ  َيْوٍم َصَدَقٌة»: َوَسلََّم

َوَصاَلَتَك َعَلى ، َوِعَياَدَتَك اْلَمِريَض َصَدَقٌة ، ِإنَّ َساَلَمَك َعَلى اْلُمْسِلِم َصَدَقٌة »: هللِا؟ َقاَل
اِنَع َصَدَقٌة، َوِإَماَطَتَك اْْلََذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقٌة ، اْلَجَناَزِة َصَدَقٌة  «َوَعْوَنَك الصَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
فيه من لم اجد : (القرى

.ترجمته
[إسناده ضعيف]

6041408

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ، ح َوَحدَّ ْيَباِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْقَبَة الشَّ ثنا ، ِمْن َأْصِلِه ، َحدَّ
َعِن ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش ، ثنا َيْحَيى ْبُن َأْكَثَم ، ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن 

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، اْْلَْعَمِش 
، ِإنَّ ِفَي اْبِن آَدَم َثاَلَثِماَئٍة َوِستِ يَن َعْظًما َفَعَلْيِه ِلُكلِ  َعْظٍم ِمْنَها ِفي ُكلِ  َيْوٍم َصَدَقٌة " 

ِبيِل َصَدَقٌة َوِإَماَطُتَك اْْلََذى : َيا َرُسوَل هللِا َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك؟ َقاَل: َقاُلوا ِإْرَشاُدَك اْبَن السَّ
ِل َقاُلوا : َيا َرُسوَل هللِا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع َذِلَك َقاَل: َصَدَقٌة َوَأنَّ ِثَياَبَك َعِن اْْلَِديِم َصَدَقُة َتَفضُّ

ُق ِبَها َعَلى َنْفِسِه  اِس َفِإنََّها َصَدَقٌة َيَتَصدَّ "َيُكفُّ َشرَُّه َعِن النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َأُبو َبْكٍر 

َوَأُبو َعَواَنَة

أم )قال محقق تقريب البغية 
إن كانت رواية أبي : (القرى

بكر بن عياش من كتابه 
فالحديث حسن، وإَل 

.فضعيف

6051410
َثَناُه َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا : ثنا َأُبو َداُوُد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َما َحدَّ

َقْيُس، َعْن َأِبي اْلُحَصْيِن، َعْن َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد هللِا َيْرَفُعُه ِإَلى 
يِ َئ»: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُر السَّ يِ َئ َوَلِكنَّ الطَّيِ َب ُيَكفِ  ُر السَّ «ِإنَّ اْلَخِبيَث ََل ُيَكفِ 

من غرائب حديث مسروق
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (3/116)الهيثمي 
قيس بن الربيع وفيه كالم 

.وقد وثقه شعبة والثوري

6061412

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن، ثنا اْبُن ُعاَلَثَة،  َحدَّ
ٍه، َعْن َكْعٍب، َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا  َعْن َثْوٍر، َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ 

اِئِل، َوِإنَّ هللَا ِلَيْدَفُع »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َدَقَة َلَتَقُع ِفي َيِد هللِا َقْبَل َأْن َتَقَع ِفي َيِد السَّ ِإنَّ الصَّ
ْنَيا، ِمْنَها اْلُجَذاُم، َواْلَبَرُص، َوَسيِ ُئ اْْلَْسَقاُم، ِسَوى َما  ِبَها َسْبِعيَن َباًبا ِمْن َمَخاِزي الدُّ

.«ِلَصاِحِبَها ِمَن اْْلَْجِر ِفي اآْلِخَرِة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َوْهِب ْبِن 
ُمَنبِ ٍه، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

ُعاَلَثَة َعْن َثْوٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

6071413

ِ ُمَحمَُّد ْبُن  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلَواِعُظ، ثنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم َعْبُد الرَّ َحدَّ
ُيوُسَف ْبِن َمْعَداَن، ثنا َأُبو َصاِلٍح ُمَحمَُّد ْبُن ُزْنُبوٍر، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن ُعَمْيٍر، َعْن ُحَمْيٍد، 

َدَقَة ِفَكاُكُكْم ِمَن »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأَنٍس َقاَل ُقوا َفِإنَّ الصَّ َتَصدَّ
اِر «النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2439)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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6081414

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء، : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
ثنا َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأِبي ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َقاَل

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيَربِ ي ِْلََحِدُكُم اللُّْقَمَة َكَما ُيَربِ ي »: َعْنَها َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َأَحُدُكْم َفِصيَلُه َحتَّى َيْجَعَلَها َلُه ِمْثَل َجَبِل ُأُحٍد

من مفاريد وغرائب القاسم 
بن محمد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (26135)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

6091415

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك  ثنا ، ثنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ : َقاََل، َوَعِليُّ ْبُن َهاُروَن ْبِن ُمَحمٍَّد ، َحدَّ
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن  ، ح َوَحدَّ ثنا ، ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَبْلِخيُّ

َسِمَع َيِزيَد ْبَن ، ثنا َحْرَمَلُة ْبُن ِعْمَراَن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك : َقاََل، َحبَّاُن ْبُن ُموَسى 
َثُه َأنَُّه َسِمَع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َيُقوُل، َأِبي َحِبيٍب  َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى : َأنَّ َأَبا اْلَخْيِر، َحدَّ

ُكلُّ اْمِرٍئ ِفي ِظلِ  َصَدَقِتِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى َيْقِضَي هللُا َبْيَن »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
اِس «النَّ

تفرد به يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير البرتي

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (4510)صحيح الجامع 
.صحيح

6101416
َثَنا َعاِلًيا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ، ثنا َحْرَمَلُة ، ثنا َأُبو َصاِلٍح ، ثنا اْلُمطَِّلُب ْبُن ُمَعتِ ٍب ، َحدَّ

.ِمْثَلُه

أم )قال محقق تقريب البغية 
إن كانت رواية : (القرى

عبدهللا بن صالح للحديث 
من كتابه فالحديث حسن إن 

.شاء هللا

6111417

، ثنا َهنَّاُد ْبُن  ْحَمِن ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّاِزيُّ َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد هللِا ْبِن ُمَحمٍَّد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
اٍج، َعْن َمْكُحوٍل، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ، ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن َحجَّ ِريِ  السَّ

، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاََل َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، ثنا اْلُهَذْيُل ْبُن : َوَحدَّ يُّ أنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
ْرَداِء َقاَل ْحَمِن، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي الدَّ َقاَل َرُسوُل هللِا : ِإْبَراِهيَم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ

«َمْن َحَمَل َأَخاُه َعَلى ِشْسٍع َفَكَأنََّما َحَمَلُه َعَلى َدابٍَّة ِفي َسِبيِل هللِا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5565)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

6121418

ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأَباَن، ثنا  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َقاَل َأَتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " ُسْفَياُن، َعْن ِإْسَحاَق، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ 

ْقُت ِبَعَشَرِة َأَواٍق ، َكاَنْت ِلي ِماَئُة ُأوِقيٍَّة : َوَسلََّم َرُجٌل َفَقاَل َكاَنْت ِلي : َوَقاَل آَخُر، َفَتَصدَّ
ْقُت ِمْنَها ِبُأوِقيٍَّة ، َعْشَرُة َأَواٍق  ْقُت ِمْنَها ، َكاَنْت ِلي َعْشَرُة َدَناِنيَر : َوَقاَل آَخُر، َفَتَصدَّ َفَتَصدَّ

«ُكلُُّكْم ِفي اْْلَْجِر َسَواٌء»: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِبِديَناٍر 

غريب من حديث أبي إسحاق
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى
: (925)تخريج المسند 

.إسناده ضعيف

6131419

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياِد ْبِن َعْجاَلَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َثَنا َأِبي، َعْن  ْوَفِليُّ ، َثَنا َيْحَيى ْبُن َزْيِد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك النَّ َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَقَطَواِنيُّ

اَر َوَلْو ِبِشقِ  »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َصْفَواَن، َعْن َأَنٍس، َقاَل اتَُّقوا النَّ
«َتْمَرٍة

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن َما 
َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

 قال محقق تقريب البغية 
ضعيف من : (أم القرى)

فيه من يحتاج ...حديث أنس
.لبيان

[إسناده ضعيف]

6141420
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيٍح، َعْن ، ثنا ِإْسَحاُق ، ثنا َسِعيُد ْبُن َسْعَداَن ، َحدَّ

اِر َوَلْو »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا، َقاَل ِلَيتَِّقي َأَحُدُكْم َوْجَهُه َعِن النَّ
«ِبِشقِ  َتْمَرٍة

 َلْم َيْرِو َهِذِه اْْلََحاِديَث َعِن 
 ، اِك، َعِن اْلَهَجِريِ  مَّ اْبِن السَّ

ِإَلَّ ِإْسَحاُق

: (3/108)قال الهيثمي 
.رجاله رجال الصحيح

: (3679)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

6151430
، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ِزَياٌد،  يَنَوِريُّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ُعَمُر ْبُن َسْهٍل الدِ  َحدَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة،  ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبُدَوْيِه، ثنا ُشْعَبُة، َوَحمَّ

اَر َوَلْو ِبِشقِ  َتْمَرٍة»: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل «اتَُّقوا النَّ

تفرد به يحيى بن عبدويه 
عن شعبة

قال محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أجده وباقي 
.رجاله ثقات

6161435

، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن  ِبيِع الزَّْهَراِنيُّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا َأُبو الرَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا  َجْعَفٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

ْبِح َيْوًما َفَأَتى النِ َساَء َفَوَقَف َعَلْيِهنَّ َفَقاَل َيا »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْنَصَرَف ِمَن الصُّ
ْبَن ِإَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِبَما اْسَتَطْعُتنَّ اِر َفَتَقرَّ « َمْعَشُر النِ َساِء ِإنِ ي َقْد َرَأْيُت َأنَُّكنَّ َأْكَثُر َأْهِل النَّ

َوَكاَنْت ِمَن النِ َساِء اْمَرَأُة َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َفاْنَقَلَبْت ِإَلى اْبِن َمْسُعوٍد َفَأْخَبْرُتُه ِبَما َسِمَعْت 
َأْيَن َتْذَهِبيَن : ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَخَذْت ُحِليًّا َلَها َفَقاَل َلَها اْبُن َمْسُعوٍد

؟ َفَقاَلْت اِر َفَقاَل: ِبَهَذا اْلُحِليِ  ُب ِبِه ِإَلى هللِا َوَرُسوِلِه َلَعلَّ هللَا ََل َيْجَعُلِني ِمْن َأْهِل النَّ : َأَتَقرَّ
ِقي ِبِه َعَليَّ َوَعَلى َوَلِدي َفَأَنا َلُه َمْوِضٌع َهُلمِ ي َتَصدَّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.صحيح إن شاء هللا: (القرى

رجال : (3/120)الهيثمي 
..أحمد ثقات



80

6171436

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغَياٍث، ثنا َحمَّاُد ْبُن  َحدَّ
، َعْن ُأْخِتِه ِليَطَة  َسَلَمَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا الثََّقِفيِ 

َوهللِا : َوَكاَنِت اْمَرَأَة َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َوَكاَنْت َصَناًعا َتِبيُع ِمْن ِصَناَعِتَها َفَقاَلْت ِلَعْبِد هللِا
َدَقِة ِفي َسِبيِل هللِا، َفَسِل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِإنََّك َشَغْلَتِني َأْنَت َوَوَلُدَك َعِن الصَّ

ْقُت ِفي َسِبيِل هللِا، َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َوَما ُأِحبُّ َأْن : َفِإْن َكاَن ِلي ِفي َذِلَك َأْجٌر َوِإَلَّ َتَصدَّ
َأْنِفِقي »: َتْفَعِلَي ِإْن َلْم َيُكْن َلِك ِفي َذِلَك َأْجٌر، َفَسَأَلِت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

«َعَلْيِهْم َفِإنَّ َلِك َأْجٌر َما َأْنَفْقِت َعَلْيِهْم

فيه : (3/121)قال الهيثمي 
ان إسحاق وهو مدلس 

.ولكنه ثقة وقد توبع

6181438

اُر، َثَنا  فَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ُيوُسَف الصَّ َحدَّ
َقْد َذَهَب " َكاَن َحاِرَثُة ْبُن النُّْعَماِن : اْبُن َأِبي ُفَدْيٍك، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأِبيِه، َقاَل

ُه ِإَلى َباِب اْلُحْجَرِة، َوَوَضَع ِعْنَدُه ِمْكَتاًل ِفيِه َتْمٌر، َفِإَذا َجاَء  َبَصُرُه َفاتََّخَذ َخْيًطا ِمْن ُمَصالَّ
اْلِمْسِكيُن َفَسلََّم َأَخَذ ِمْن َذِلَك اْلِمْكَتِل ُثمَّ َأَخَذ ِبَطَرِف اْلَخْيِط َحتَّى ُيَناِوَلُه، َوَكاَن َأْهُلُه 

: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َنْحُن َنْكِفيَك، َفَيُقوُل: َيُقوُلوَن َلُه
وِء» «ُمَناَوَلُة اْلِمْسِكيِن َتِقي َمْيَتَة السُّ

قال محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أجده

: (5892)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6191439

َثِني  ، َحدَّ ْيُنوِريُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد، نا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلَكَراِبيِسيُّ الدَّ َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن اْلُمَباَرِك، ثنا ِبْشُر ْبُن ٌعَبْيِس ْبِن َمْرُحوٍم، نا َيْحَيى ْبُن َمْسَلَمَة 

ا ِعْنَد : ْبِن َقْعَنٍب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعْن ِإْبَراِهيَم َعِن اْْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل ُكنَّ
النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُجُلوًسا، َفَجاَء َساِئٌل َفَسَأَل َفَناَوَلُه َرُجٌل ِدْرَهًما، َفَأَخَذُه َرُجٌل 

َمْن َفَعَل ِمْثَل َهَذا َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر »: َفَناَوَلُه ِإيَّاُه، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«اْلُمْعِطي ِمْن َغْيِر َأْن َيْنَتِقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيًئا

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمٍَّد، 
َد ِبِه ِبْشٌر، َعْن َيْحَيى 0َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6201440

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، َقاَل َثَنا ُعَمُر ْبُن َيْحَيى : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، َقاَل: َحدَّ
َثَنا َحْفُص ْبُن َجِميٍع، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد : ْبِن َناِفٍع، َقاَل
َدَقِة َأْفَضُل؟»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا، َيْرَفْعُه َقاَل « َهْل َتْدِري َأيُّ الصَّ

ابَِّة»: َقاَل. هللُا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم: ُقْلَنا ْرَهَم َأْو َظْهَر الدَّ َدَقُة اْلَمِنيَحُة، َأْن َيْمَنَح الدِ  .«الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِسَماٍك َعْن 
َد ِبِه َحْفٌص،  ِإْبَراِهيَم، َتَفرَّ

ِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن  َوَحِديُث ُمَحمَّ
َد ِبِه َعْن َمْنُصوٍر َعِطيََّة َتَفرَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

ويرتقي إسناد أبي ...ضعيف
.نعيم إلى الحسن لغيره

: (4415)تخريج المسند 
.حسن لغيره

6211441

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَِّر  ، ثنا ، ثنا َسِعيُد ْبُن َسْعَداَن ، َحدَّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى اْْلَْنَصاِريُّ
اِك  مَّ َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، ، َعْن ِإْبَراِهيَم اْلَهَجِريِ  ، ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيِح ْبِن السَّ

َدَقِة َخْيٌر ، َتْدُروَن : " َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل هللُا َوَرُسوُلُه : ُقْلَنا، َأيُّ الصَّ
اِة : َأْعَلُم َقاَل ْرَهَم َأْو َلَبَن الشَّ َدَقِة َأْن َتْمَنَح َأَخاَك الدِ  "َفِإنَّ َخْيَر الصَّ

[إسناده ضعيف]
: (4415)تخريج المسند 

.حسن لغيره

6221444

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد  ، ح َوَحدَّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْمُدوٍن اْلَمْوِصِليُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
، َقاََل ثنا النُّْعَماُن ْبُن َجاِبٍر، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن : ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  الطُّوِسيُّ

 ، َثِني َأِبي، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  ، َحدَّ اْلَحَسِن ْبِن َعِطيََّة الَعْوِفيُّ
َوَكاَن ُمْسِرًفا ، َكاَن ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل َمِلٌك : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

َفَكاَن َعاِبٌد ، َوَكاَن ِإَذا َأَكَل َطَرَح ُتَفاَلَة اْلِعَظاِم َعَلى َمْزَبَلٍة ، َوَكاَن ُمْسِلًما ، َعَلى َنْفِسِه 
َقُه ، َفِإْن َوَجَد ِكْسَرًة َأَكَلَها ، َيْأِوي ِإَلى َمْزَبَلِتِه  ، َفَماَت َذِلَك اْلَمِلُك ، َوِإْن َوَجَد َعْرًقا َتَعرَّ

اَر ِبُذُنوِبِه  ْحَراِء َفَأَكَل ِمْن َبْقِلَها ، َفَأْدَخَلُه هللُا النَّ َوَشِرَب ِمْن َماِئَها ، َوَخَرَج اْلَعاِبُد ِإَلى الصَّ
: َيا َربِ  ََل َقاَل: َهْل ِعْنَدَك ِْلََحٍد َمْعُروٌف َفُأَكاِفَئُه َعَلْيِه؟ َقاَل: َفَقَبَضُه هللُا َتَعاَلى َفَقاَل َلُه، 

َفِإْن َوَجْدُت ، ُكْنُت آِوي ِإَلى َمْزَبَلِة َمِلٍك : َقاَل- َوُهَو َأْعَلُم ِبِه - َفِمْن َأْيَن َكاَن َمَعاُشَك؟ 
ْقُتُه ، َوِإْن َوَجْدُت َبْقَلًة َأَكْلُتَها ، ِكْسَرًة َأَكْلُتَها  َفَخَرْجُت ِإَلى ، َفَقَبْضَتُه ، َوِإْن َوَجْدُت َعْرًقا َتَعرَّ

ْحَراِء ُمْقَتِصًرا َعَلى َماِئَها َوَنَباِتَها  اِر ، َهْل َتْعِرُفُه؟ َفَأَمَر ِبِه : َفَقاَل َلُه، الصَّ َفُأْخِرَج ِمَن النَّ
: َفُيَقاُل َلُه: َقاَل، َهَذا الَِّذي ُكْنُت آُكُل ِمْن َمْزَبَلِتِه ، َنَعْم َيا َربِ  : َفُأِعيَد َقاَل، َجْمَرًة َيْنَتِفُض 

ْبُتُه ، ُخْذ ِبَيِدِه َفَأْدِخْلُه اْلَجنََّة ِلَمْعُروٍف َكاَن ِمْنُه ِإَلْيَك َلْم َيْعِرْفُه  "َأَما َلْو َعَرَفُه َما َعذَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه اْلُحَسْيُن َعْن َأِبيِه َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6231445
، ثنا  اِس اْلَبَجِليُّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَعبَّ َثَناُه ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر اْلَقاِضي اْلَقَصَباِنيُّ َحدَّ
َثِني َأُبو َعْبِد هللِا، َعْن ِمْسَعٍر،  َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن، َحدَّ

ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ ثنا َيْحَيى : َحدَّ
َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل. ْبُن ُعَبْيٍد، ح ثنا : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشيَرَوْيِه، َقاَل: َوَحدَّ

َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِبي : َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َقاَل: ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، َقاََل
، َقاَل ، َعْن َأِبي َذرٍ  َأَلْسُتْم »: َيا َرُسوَل هللِا َذَهَب َأْهُل اْْلَْمَواِل ِباْْلَْجِر، َفَقاَل: ُقْلَنا: اْلَبْخَتِريِ 

َنَعْم، ِإنَُّهْم َيْفَعُلوَن َذِلَك َكَما َنْفَعُل، : ُقْلَنا« ُتَصلُّوَن، َوَتُصوُموَن، َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل هللِا
ُق، َفَقاَل ُقوَن َوََل َنَتَصدَّ يِ ِئ : " َوَيَتَصدَّ ِإنَّ ِفيُكْم َصَدَقًة َكِثيَرًة، ِإنَّ ِفي َفْضِل َسْمِعَك َعَلى السَّ

ِعيِف اْلَبَصِر ُتِعيُنُه َعَلى َحاَجِتِه  ْمِع َتَتَكلَُّم ِبَحاَجِتِه َصَدَقًة، َوِفي َفْضِل َبَصِرَك َعَلى الضَّ السَّ
ِعيِف ُتِعيُنُه َعَلى َحاَجِتِه َصَدَقٌة، َوِفي َرْفِعَك اْْلََذى َعِن  ِتَك َعَلى الضَّ َصَدَقٌة، َوِفي َفْضِل ُقوَّ

َعَلى اْْلَْرَتِم ُتِعيُنُه َعَلى : الطَِّريِق َصَدَقٌة، َوِفي َفْضِل َبَياِنَك َعَلى اْْلَْغَتِم، َوَقاَل َيْحَيى
: َأَيْأِتي َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوُيْؤَجُر؟ َقاَل: ُقْلُت". َحاَجِتِه َصَدَقٌة، َوِفي ُمَباَضَعِتَك َأْهِلَك َصَدَقٌة 

رِ  َوََل »: َقاَل. َنَعْم: ُقْلُت« َأَرَأْيَت َلْو َوَضَعُه ِفي َغْيِر ِحلِ ِه َأَيْأَثُم؟» َفَتْحَتِسُبوَن ِبالشَّ
.«َتْحَتِسُبوَن ِباْلَخْيِر؟

أم )محقق تقريب البغية 
.حسن إن شاء هللا: (القرى

حديث : (21363)شعيب 
صحيح، وهذا إسناد رجاله 

ثقات رجال الشيخين إَل أنه 
.منقطع

6251447
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ثنا َمْحُموُد ْبُن َغْياَلَن، : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ

زَّاِق، َقاَل: َقاَل ، َعِن اْْلَْعَمِش، َنْحَوُه: ثنا َعْبُد الرَّ َوَرَواُه ُشْعَبُة َعْن َعْمِرو ْبِن . ثنا الثَّْوِريُّ
، َنْحَوُه ُمْخَتَصًرا ، َعْن َأِبي َذرٍ  ُمرََّة، َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ 

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
حسن : (أم القرى)البغية 

.ويرتقي للصحيح لغيره

6261448

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، َقاَل َثَنا ُمْسِلُم ْبُن : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُمَثنَّى، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن : ِإْبَراِهيَم، َقاََل َثَنا َصَدَقُة ْبُن ُموَسى، َعْن َفْرَقٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ 

ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة ِلَغِنيٍ  »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل
«َكاَن َأْو َفِقيٍر

تفرد به صدقة بن موسى 
عن فرقد

 [حسن لغيره]
ويرتقي إسناد أبي ...ضعيف

.نعيم إلى الحسن لغيره

: (4558)صحيح الجامع 
.حسن

6271451

ِر، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
اِر، ثنا َأِبي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َحِبيِب ْبِن  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ ِإْسَحاَق الرَّاِشِديُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأِبي َعْمَرَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
«ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة»َوَسلََّم 

َد ِبِه َداُوُد  َعْن ُشْعَبَة،  َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أجده، وباقي 
.رجاله بين الثقة والصدوق

6281452

، ثنا َعمِ ي  ِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُيوُسَف ْبِن َأيُّوَب اْلَمْهِديُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َعْن ِإْبَراِهيَم، ، َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف  ْنِجيِ  ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َفْرَقٍد السِ 

ُكلُّ َمْعُروٍف »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
«ِإَلى َغِنيٍ  َكاَن َأْو َفِقيٍر، َصَدَقٌة 

َد ِبِه ُمْسِلٌم ،  َغِريٌب  ، َتَفرَّ
َوََل َأْعِرُف ، َعْن ُشْعَبَة 

ِلُشْعَبَة َعْن َفْرَقٍد َغْيَرُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

: (4558)صحيح الجامع 
.حسن

6291454
رَّاُج، َثَنا َيْحَيى ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأَباَن السَّ َحدَّ

َقاَل : َأيُّوَب، َثَنا َسْلُم ْبُن َساِلٍم، َعْن َعِليِ  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُمَحمٍَّد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«َمْن َقاَد َأْعَمى َأْرَبِعيَن ُخْطَوًة َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

ضعفه شديد بسبب علي بن 
عروة، وقد يكون من وضعه

فيه : (3/141)الهيثمي 
.علي بن عروة وهو كذاب

6301455

ِل، َثَنا َأُبو َرِبيَعَة  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُجَبْيُر ْبُن َعَرَفَة، َثَنا َهاِنُئ ْبُن اْلُمَتَوكِ  َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة،  ُسَلْيَماُن ْبُن َرِبيَعَة َعْن ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِ 

َراِط، »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ْنَيا َجاَز َعَلى الصِ  َدَقَة ِفي الدُّ َمْن َأْحَسَن الصَّ
«َأََل َوَمْن َقَضى َحاَجَة َأْرَمَلٍة َأْخَلَف هللُا ِفي َتِرَكِتِه

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه ُسَلْيَماُن َعْن  ٍد َتَفرَّ ُمَحمَّ

ُموَسى

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

الذهبي في تلخيص العلل 
.لم يصح: (150)المتناهية 
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6311456

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُشْعَبُة، : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
، َيُقوُل: َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل بِ يَّ َسِمْعُتُه ِمْنُه ِمْن : َقاَل َأُبو ِإْسَحاَق: َسِمْعُت َكِريزًا الضَّ

َقاَل . َوَسِمْعُتُه َأَنا ِمْن َأِبي ِإْسَحاَق، ُمْنُذ َأْرَبِعيَن َسَنًة َأْو َأْكَثَر: َخْمِسيَن َسَنًة، َقاَل ُشْعَبُة
َأَتى َرُجٌل النَِّبيَّ : َوَسِمْعُتُه َأَنا ِمْن ُشْعَبَة ُمْنُذ َخْمٍس َأْو ِستٍ  َوَأْرَبِعيَن َسَنًة، َقاَل: َأُبو َداُوَد

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل. َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ح : ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم َقاَل: َوَحدَّ
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َقاَل بِ يُّ: َأْنَبَأَنا َعْبُد الرَّ َثِني َكِريٌز الضَّ َأنَّ َرُجاًل : َحدَّ

ُبِني ِمَن اْلَجنَِّة، َوُيَباِعُدِني : َأْعَراِبيًّا َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُيَقرِ 
اِر، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتُقوُل »: َقاَل. َنَعْم: َقاَل« َأَو ُهَما َأْعَمَلَتاَك؟»: ِمَن النَّ

َما َأْسَتِطيُع َأْن َأُقوَل اْلَعْدَل ُكلَّ َساَعٍة، َوَما َأْسَتِطيُع َأْن : َقاَل. «اْلَعْدَل، َوُتْعِطي اْلَفْضَل
اَلَم»: َقاَل. ُأْعِطَي َفْضَل َماِلي : َقاَل. َهِذِه َأْيًضا َشِديَدٌة: َقاَل. «َفُتْطِعُم الطََّعاَم، َوُتْفِشي السَّ

َفاْنُظْر ِإَلى َبِعيٍر ِمْن ِإِبِلَك َوِسَقاٍء ُثمَّ اْعِمْد ِإَلى َأْهِل »: َنَعْم، َقاَل: َقاَل. «َفَهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل»
ُق ِسَقاُؤَك َحتَّى  َبْيٍت ََل َيْشَرُبوَن اْلَماَء ِإَلَّ ِغبًّا َفاْسِقِهْم، َفَلَعلََّك ََل َيْهِلُك َبِعيُرَك، َوََل َيَتَخرَّ

ُة َفاْنَطَلَق اْْلَْعَراِبيُّ ُيَكبِ ُر، َفَما اْنَخَرَق ِسَقاُؤُه َوََل َهَلَك َبِعيرِِه َحتَّى َهَلَك . «َتِجَب َلَك اْلَجنَّ
َلْفُظ َحِديِث َمْعَمٍر". َشِهيًدا 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

رجاله ثقات غير كدير 
الضبي فمختلف فيه بين 

.الضعيف، والصدوق

6321463

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ْحَمِن : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ ثنا َأُبو ُنَعْيٍم َعْبُد الرَّ
، َقاَل ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، : ْبُن َهاِنٍئ النََّخِعيُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلَعْرَزِميُّ

َسْبٌع َيْجِري َأْجُرَها ِلْلَعْبِد َبْعَد َمْوِتِه َوُهَو ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
َث  َقْبرِِه َمْن َعِلَم ِعْلًما َأْو َأْجَرى َنْهًرا َأْو َحَفَر ِبْئًرا َأْو َغَرَس َنْخاًل َأْو َبَنى َمْسِجًدا َأْو َورَّ

«ُمْصَحًفا َأْو َتَرَك َوَلًدا َيْسَتْغِفُر َلُه َبْعَد َمْوِتِه

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َأُبو ُنَعْيٍم َعِن  َقَتاَدَة َتَفرَّ

اْلَعْرَزِميِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (1/172)الهيثمي 
محمد بن عبيد هللا العرزمي 

.وهو ضعيف

6331464

، َقاَل َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلُجْرَجاِنيُّ ، َقاَل: َحدَّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن : َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى اْلَعَدِويُّ
َثَنا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُحَمْيٍد، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن : َسِعيٍد، َقاَل

َثاَلٌث َتْجِري ِلْلُمْؤِمِن ِفي : " َأِبيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َق ِبَصَدَقٍة َفُهَو : َقْبرِِه َعاِلٌم َتَرَك ِعْلًما َيْعَمُل ِبِه َفُهَو َيْجِري َلُه َما ُعِمَل ِبِه، َوَرُجٌل َتَصدَّ

".َيْجِري َلُه َما ُعِمَل ِبَما َجَرْت ِْلَْهِلَها، َوَرُجٌل َتَرَك َوَلًدا َصاِلًحا َفُهَو َيْدُعو َلُه 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْوٍن، 
ُد ْبُن  َد ِبِه ُمَحمَّ َعْن َأِبيِه، َتَفرَّ

َأِبي ُحَمْيٍد، َوُهَو َصِحيٌح 
َثاِبٌت ِمْن َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرَة 

َوَأِبي َقَتاَدَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6341465

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ  َثَنا ، َحدَّ ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َيْحَيى ْبِن َنْصٍر، ح َوَحدَّ
ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا : َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َمْعَداَن، َقاََل

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل
َماِء : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِإَذا َقَبَض هللُا َرْوَح َعْبِدِه اْلُمْؤِمِن َصِعَد َمَلَكاُه ِإَلى السَّ

ْلَتَنا بَعْبِدَك اْلُمْؤِمِن : َفَقاََل َفاْئَذْن َلَنا َنْسُكَن ، َوَقْد َقْبَضَتُه ِإَلْيَك ، َنْكُتُب َعَمَلُه ، َيا َربََّنا َوكَّ
َماَء  َفاْئَذْن َلَنا َنْسُكَن : َفَيُقوََلِن، َسَماِئي َمْمُلوَءٌة ِمْن َماَلِئَكِتي ُيَسبِ ُحوَنِني : َفَقاَل، السَّ
َوَلِكْن ُقوَما َعَلى َقْبِر َعْبِدي ، َأْرِضي َمْمُلوَءٌة ِمْن َخْلِقي ُيَسبِ ُحوَنِني : َفَيُقوُل، اْْلَْرَض 

َراِني ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َوَهلِ اَلِني ، َفَسبِ َحاِني  "َواْكُتَباُه ِلَعْبِدي ، َوَكبِ 

َد ِبِه َسْعَداُن َعْن  َغِريٌب، َتَفرَّ
ِإْسَماِعيَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
مداره على : (3/535)

إسماعيل بن يحيى قال 
إسماعيل كذاب : الدارقطني 

: وقال ابن حبان . متروك 
يروي الموضوعات عن 

.الثقات

6351467

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َقاََل َثَنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي : َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َمْيِريُّ َقاِد، َثَنا ِزَياٌد النُّ َكاَن َرُسوُل هللِا : َبْكٍر، َثَنا زَاِئَدُة ْبُن َأِبي الرُّ

اللُهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َرَجٍب َوَشْعَباَن َوَبلِ ْغَنا »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل َرَجٌب َقاَل
«َرَمَضاَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4395)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6361476

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ْبُن َحْمَزَة  ِر ، ثنا َأُبو َحِريٍش اْلِكاَلِبيُّ ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا ، ح َوَحدَّ
َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحَواٍش : َقاََل، ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن َحِريٍش  ثنا ، ح َوَحدَّ

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعْبِسيُّ  َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد هللِا ، ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اْلَمْرَوِزيُّ ح َوَحدَّ
قِ يُّ ، ثنا َأُبو َبْكٍر اْلَبزَّاُر ، ْبُن ُمَحمٍَّد  َعْن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك : َقاُلوا، ثنا َعبَّاٌس الرَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُقْرٍظ، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  ، َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب 
َمْن َصاَم َرَمَضاَن َفَعَرَف ُحُدوَدُه َوَعَرَف َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

َر َما َقْبَلُه «َيْنَبِغي َأْن َيْحَفَظ ِمْنُه َكفَّ

 َغِريٌب َلْم َيْرِوِه َعْن َعَطاٍء 
َد ِبِه  ِإَلَّ َعْبُد هللِا ْبُن ُقْرٍظ َتَفرَّ

وَب َعْنُه َيْحَيى ْبُن َأيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريح صحيح ابن حبان 
.إسناده ضعيف: (3433)

كتاب الصيام 
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6371484
اِد ْبِن َفَضاَلَة، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّ َحدَّ

: ْبُن َمْعَمٍر، ثنا َأُبو َزْمَعَة، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُحوُر ِلْلُمْؤِمِن التَّْمُر» .«ِنْعَم السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
َد ِبِه َعْنُه َزْمَعُة َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6381486

، ثنا  َفْيِليُّ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َحْفٍص النُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن النَّْضِر اْلَعْسَكِريُّ َحدَّ
، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى : ُمَحمَُّد ْبُن ِمْحَصٍن اْلُعكَّاِشيُّ

ُروا َوَلْو ِبَشْرَبٍة ِمْن َماٍء، »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل اللُهمَّ َباِرْك ِْلُمَِّتي ِفي ُسُحوِرَها، َتَسحَّ
«َوَلْو ِبَتْمَرٍة، َوَلْو ِبَحبَّاِت َزِبيٍب، َفِإنَّ اْلَماَلِئَكَة ُتَصلِ ي َعَلْيُكْم

َد ِبِه َعْن ِإْبَراِهيَم   َتَفرَّ
ُد ْبُن  اْلُعكَّاِشيُّ َوُهَو ُمَحمَّ

ِإْسَحاَق

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

6391487

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َطاِهٍر ، َحدَّ ، ثنا َحْرَمَلُة، ح َوَحدَّ
ثنا ِإْدِريُس ْبُن َيْحَيى : َقاََل، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأِبي َظْبَيَة ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َداُوَد ْبِن َوْرَداَن 

َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن ، اْلَخْوََلِنيُّ 
ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، 

ِريَن «اْلُمَتَسحِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َناِفٍع َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َعْبُد هللِا ْبُن 
ُسَلْيَماَن َوُهَو اْلَمْعُروُف 

ِبالطَِّويِل َوَعْنُه َعْبُد هللِا ْبِن 
َعيَّاٍش َوُهَو اْبُن َعيَّاٍش 

َد ِبِه ِإْدِريُس ِفيَما  اْلِقْتَباِنيُّ َتَفرَّ
َقاَلُه ُسَلْيَماُن

: (17/152)تخريج المسند 
في إسناده إدريس بن يحيى 
الخوَلني، ولم نقع له على 
ترجمة في كتب الرجال التي 

.بين أيدينا

6401490

ي َحْرَمَلُة ثنا اْبُن َوْهُب،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َطاِهِر ْبِن َحْرَمَلَة، َثَنا َجدِ  َحدَّ
َسِمْعُت النَِّبيَّ : َثَنا َماِلٌك، َعْن َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْدِريَس، َقاََل

ُ، َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِإنَّ ِباَلًَل ُيَناِدي ِبَلْيٍل َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَناِدَي اْبُن ُأمِ  »: َصلَّى َّللاَّ
اِفِعيُّ َيِزيُد ِفي َحِديِثِه« َمْكُتوٍم ُن َحتَّى يَقاَل َلُه : َوَكاَن الشَّ َوَكاَن اْبُن ُأمِ  َمْكُتوِم ََل يَؤذِ 

.َأْصَبْحَت َأْصَبْحَت

 َلْم َيْرِوِه َعْن َماِلٍك، ِإَلَّ اْبُن 

اِفِعيُّ َوْهُب َوالشَّ

رواه : (4864)قال الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، 
.ورجاله رجال الصحيح

6411508

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َداُوَد، ثنا ُيوُسُف ْبُن َداُوَد، ثنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب اْلَقاِضي  ، َحدَّ
ِ ْبُن ، َعْن َطْلَحَة ْبِن َيْحَيى ، ثنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر  َثِني َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

ُلِني َوَأَنا َصاِئَمٌة َوُهَو َصاِئٌم َفَقاَلْت: َأنَّ اْمَرَأًة، َقاَلْت ِْلُمِ  َسَلَمَة، َفُروٍح  : ِإنَّ َزْوِجي ُيَقبِ 
ُلِني َوَأَنا َصاِئَمٌة، َوُهَو َصاِئٌم» «َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَقبِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6421510

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا  َمْيَدِع اْْلَْنَطاِكيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَحَسُن ْبُن السَّ َحدَّ
، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُطَوْيٍع، َعْن  اِنيُّ ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم اْلَغسَّ

ُكلُّ َشْيٍء َلَك ِمْن َأْهِلَك َحاَلٌل ِفي »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعاِئَشَة، َقاَلْت
ْجَلْيِن َياِم ِإَلَّ َما َبْيَن الرِ  «الصِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيره 
.سنده ضعيف: (3/116)

6431528

ْمِليُّ  ، ثنا َأُبو ُنَعْيٍم ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الرَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َسْهٍل اْلَواِعُظ اْلِحْمِصيُّ َحدَّ
ْمَجاِنيُّ َقاَل: َقاَل َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم الرَّ ، َحدَّ ْلُت ْبُن : ثنا َجْعَفٌر الطََّياِلِسيُّ نا الصَّ

اِج َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : نا ِمْسَعٌر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: اْلَحجَّ
ِل َشْهِر َرَمَضاَن ِإَلى آِخِر َشْهِر َرَمَضاَن ِفي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى ِفي َأوَّ

«َجَماَعٍة َفَقْد َأَخَذ ِبَحظِ ِه ِمْن َلْيَلِة اْلَقْدِر

اِد، َلْم  ْسَن  َغِريُب اْلَمْتِن َواْلِْ
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

تلخيص العلل المتناهية 
.َل يصح: (2/531)

6441534
َثَنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأَباَن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَداَن ، ثنا َخَلُف ْبُن اْلَفْضِل ، َحدَّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا »: َعْن ُثَوْيٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، ثنا َشِقيٌق، َعْن ِإْسَراِئيَل ، 
«َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُصوُم َيْوَم َعاُشوَراَء

تفرد به شقيق البلخي
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

6451535
، ثنا َحاِجُب ْبُن َأْرِكيَن، ثنا ُيوُسُف  ِ ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَمْفُتوِليُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
، َعِن  ْبُن َسِعيِد ْبِن ُمْسِلٍم، ثنا َعِليُّ ْبُن َبكَّاٍر، ثنا َأُبو ُأَميََّة ْبُن َيْعَلى، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ 

«َعاُشوَراُء َيْوُم التَّاِسِع»: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3671)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6461541

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَجَنِديُّ ثنا َأُبو ُزْرَعَة َأْحَمُد ْبُن ُموَسى  َحدَّ
اْلَمكِ يُّ نا َعِليُّ ْبُن َحْرٍب نا َجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن َبْهَراَم نا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي َظْبَيَة، 

ِبيِع ْبِن َخْيَثٍم، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن ُكْرِز ْبِن َوَبَرَة، َعِن الرَّ
اِئِم ِعَباَدٌة، َوَنَفُسُه َتْسِبيٌح، َوُدَعاُؤُه ُمْسَتَجاٌب»: َعَلْيِه َوَسلََّم «َنْوُم الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6471551

ْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن  ، َعْن َطْلَحَة، َعْن َعْبِد الرَّ ، ثنا ِإْسَحاُق اْْلَْزَرُق، َعْن َأِبي َجَناٍب اْلَكْلِبيِ  ْيَرِفيُّ الصَّ

َمْن َصاَم َيْوًما َلْم َيْخِرْقُه »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْوَسَجَة، َعِن اْلَبَراِء، َقاَل
«ُكِتَبْت َلُه َعْشُر َحَسَناٍت

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة، 
َد ِبِه ِإْسَحاُق اْْلَْزَرُق َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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6481559

، ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُجَبْيُر ْبُن ِعيَسى اْلُمْقِرُئ اْلِمْصِريُّ َحدَّ
، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل  اْلُقَرِشيُّ

ِإنَّ ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َمرَّ ِبَرُجٍل َوُهَو َيْضَطِرُب، َفَقاَم : " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َيا ُموَسى، ِإنَّ الَِّذي ُيِصيُبُه َلْيَس ُهَو َخْبٌط ِمْن ِإْبِليَس، : َيْدُعو هللَا َأْن ُيَعاِفَيُه، َفِقيَل َلُه

َوَلِكْن َجوََّع َنْفَسُه ِلي، َفُهَو الَِّذي َتَرى، ِإنِ ي َأْنُظُر ِإَلْيِه ُكلَّ َيْوٍم َمرَّاٍت، َفُمْرُه َفْلَيْدُع َلَك؛ َفِإنَّ 
ْنَيا ُهْم َأْهُل »: َوَقاَل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم". َلُه ِعْنِدي ُكلَّ َيْوٍم َدْعَوًة  َبِع ِفي الدُّ ِإنَّ َأْهَل الشِ 

.«اْلُجوِع َغًدا

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُفَضْيٍل َوَمْنُصوٍر َوِعْكِرَمَة، َلْم 
َيْرِوِه َعْن ُفَضْيٍل ِإَلَّ َيْحَيى ْبُن 

ُسَلْيَماَن، َوِفيِه َمَقاٌل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1836)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6491560

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَحَفِريُّ ، ثنا َجْبُروُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّ
َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ، اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن َمْنُصوٍر 

اَلُم َمرَّ ِبَرُجٍل َوُهَو َيْضَطِرُب : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفَقاَم ، ِإنَّ ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َعَلْيِه السَّ
َيا ُموَسى ِإنَُّه َلْيَس يِصيُبُه َخْبٌط ِمْن ِإْبِليَس : َيْدُعو هللَا َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيَعاِفَيُه َفِقيَل َلُه

َوَلِكنَُّه َجوََّع َنْفَسُه َفُهَو الَِّذي َتَراُه ِإنِ ي َأْنُظُر ِإَلْيِه ُكلَّ َيْوٍم ِمَراًرا َأَتْعَجُب ِمْن َطاَعِتِه َفُمْرُه 
"َفْلَيْدُع َلَك َفِإنَّ َلُه ِعْنِدي ُكلَّ َيْوٍم َدْعَوًة 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل 
َد ِبِه  َوَمْنُصوٍر َوِعْكِرَمَة َتَفرَّ
َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَحَفِريُّ 

ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (317)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف

6501562

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل ، ثنا َأْزَهُر ْبُن : َحدَّ َبْيِليُّ ثنا ُشَعْيُب ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّ
، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َماِلِك ْبِن  اٍد َأُبو ُخَلْيٍد، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  اْلَمْرُزَباِن، ثنا ُعْتَبُة ْبُن َحمَّ

َيطَِّلُع هللُا َعزَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيَخاِمَر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل
«َوَجلَّ َعَلى َخْلِقِه َلْيَلَة النِ ْصِف ِمْن َشْعَباَن، َفيْغِفُر ِلَجِميِع َخْلِقِه ِإَلَّ ِلُمْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍن

َحِديُث َمْكُحوٍل، َعْن َعْبِد 
َد ِبِه  ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َتَفرَّ الرَّ

اْبُن َثْوَباَن َوَحِديُثُه َعْن َماِلٍك، 

َد ِبِه اْْلَْوزَاِعيُّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2767)صحيح الترغيب 
.حسن صحيح

6511563
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد ، َحدَّ

َثِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب ، التَِّميِميُّ  َعْن َدرَّاٍج، َعْن َأِبي َسِعيٍد ، َحدَّ
َتاُء َرِبيُع اْلُمْؤِمِن»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل،  «الشِ 

 َغِريٌب ََل ُيْحَفُظ ِإَلَّ ِبَهَذا 
َد ِبِه َعْبُد هللِا َعْن  ْسناِد َتَفرَّ اْلِْ

َعْمٍرو

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3430)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6521564

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا َبكَّاُر ْبُن ُمَحمٍَّد، : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب، َقاَل: َحدَّ
َثِني اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه : َقاَل َحدَّ
ْوِم َصْوُم َأِخي َداُوَد، َكاَن َيُصوُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َأْفَضُل الصَّ

«يْوًما َوُيْفِطُر يْوًما

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن َعْوٍن 
َلْم يْرَفْعُه َعْنُه ِإَلَّ َبكَّاٌر ِفيَما 

َأْعَلُم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6531567
، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َبِقيَُّة  قِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر الرَّ َحدَّ

ْبُن اْلَوِليِد، َعْن َبِحيِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِ  
«َمْن َصاَم اْْلَْرَبَعاَء َواْلَخِميَس َواْلُجُمَعَة َكاَن َلُه َكِعْتِق َرَقَبٍة»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َرَواُه َحْيَوُة ْبُن ُشَرْيٍح، َعْن 
َوَلْم َنْكُتْبُه . َبِقيََّة َمْوُقوًفا

َمْرُفوًعا ِبَهَذا اللَّْفِظ ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث ُسَلْيَماَن َعْن َبِقيََّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6541574

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو ِإْسَحاَق  َثَنا اْلَقاِضي ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َساِلُم ْبُن َعاِصٍم اْلَحِديَث، َوَحدَّ َحدَّ
ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيَد، ثنا : ْبُن َحْمَزَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد الزُّْهِريُّ َقاَل

، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن  ُمَحمَُّد ْبُن َبْكٍر اْلُبْرَساِنيُّ
َأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : " َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َقاَل

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب، َواْلُمَناِدي َيْوَمِئٍذ ِباَلٌل : َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَناِدًيا ِفي َأيَّاِم التَّْشِريِق ".ِإنََّها َأيَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َقَتاَدَة َوِعْكِرَمَة، ََل َأْعَلُمُه 

ُد ْبُن َبْكٍر َعْن  َرَواُه ِإَلَّ ُمَحمَّ
َسِعيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6551575

اَن ْبِن َماِلٍك، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمْسِلٍم، ثنا َخاِلُد ْبُن َغسَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي  َصاِلُح ْبُن َأِبي اْْلَْخَضِر، َعِن الزُّْهِريِ 

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث َعْبَد هللِا ْبَن َرَواَحَة ُيَناِدي َأيَّاَم ِمًنى َأنََّها : " ُهَرْيَرَة
اُم َأْكٍل َوُشْرٍب .َأيَّ

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ 
َمْقُروًنا َعْن َأِبي َسَلَمَة، 
َوَسِعيٍد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث ُمْسِلٍم َعْن َصاِلٍح

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

6561579

، ثنا  اِنيُّ ، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّ ، ثنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد،  ، ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ  ُحَصْيُن ْبُن ُعَمَر اْْلَْحَمِسيُّ

وا، َفَكَأنِ ي َأْنُظُر ِإَلى »: َسِمْعُت َعِليًّا، ِرْضَواُن هللُا َعَلْيِه َيُقوُل: َقاَل وا َقْبَل َأْن ََل َتُحجُّ ُحجُّ
َشْيٌء َتُقوُلُه ِبَرْأِيَك َأْو : َفُقْلُت َلُه. «َحَبِشيٍ  َأْصَلَع َأْقَرَع، ِبَيِدِه ِمْعَوٌل، َيْهِدُمَها َحَجًرا َحَجًرا

ََل َوالَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة، َوَلِكْن : َسِمْعَتُه ِمَن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقاَل
ُكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم .َسِمْعُتُه ِمْن َنِبيِ 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
الَحاِرِث َوِإْبَراِهيَم، َلْم َيْرِوِه 

َعِن اْْلَْعَمِش ِإَلَّ ُحَصْيَن ْبَن 
ُعَمَر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2695)ضعيف الجامع 
.موضوع

كتاب الحج 
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6571580

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن،  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َقاَل : َأْخَبَرَنا َشِريٌك، َعْن َلْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّ

َمْن َلْم َيْمَنْعُه ِمَن اْلَحجِ  َحاَجٌة َظاِهَرٌة َأْو َمَرٌض َحاِبٌس »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َأْو ُسْلَطاٌن َجاِئٌر َفَماَت َوَلْم َيُحجَّ َفْلَيُمْت َيُهوِديًّا َأْو َنْصَراِنيًّا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (754)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

6581581

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َقِبيَصُة، ثنا ُسْفَياُن،  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُعَمَر ْبِن  ، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن َعْبِد الرَّ َعِن اْْلَْوزَاِعيِ 

َمْن َأَطاَق اْلَحجَّ َوَلْم َيُحجَّ َحتَّى َماَت َفَأْقِسُموا َعَلْيِه َأنَُّه َماَت َيُهوِديًّا َأْو : " اْلَخطَّاِب، َقاَل
"َنْصَراِنيًّا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6591589
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد  ثنا ُحَسْيُن ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َحمَّاٍد ، ثنا َأُبو َيْعَلى اْلَمْوِصِليُّ ، َحدَّ

اِك ، اْلُجْعِفيُّ  مَّ َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِ  ، َعْن َعاِئِذ ْبِن نسير، ثنا اْبُن السَّ
«َمْن َماَت ِفي َطِريِق َمكََّة َلْم ُيْعَرْض َوَلْم ُيَحاَسْب»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (705)ضعيف الترغيب 
.موضوع

6601592

، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ اْلُكوِفيُّ َحدَّ
ُشَرْيٍح، ثنا َأُبو َيِزيَد ْبُن َطِريٍف، ثنا َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى ْبِن َزَكِريَّا ْبِن َأِبي زَاِئَدَة، ثنا ِإْسَماِعيُل 

َسِمْعُت : ْبُن َيْحَيى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َحمَّاٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
ا ُيِريُد َوْجَه هللِا َفَقْد َغَفَر هللُا َلُه َما »: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َمْن َخَرَج َحاجًّ

َر  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ «َوَشَفَع ِفيَمْن َدَعا َلُه، َتَقدَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (6395)

6611598

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثِني َأِبي، : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِبي : َقاَل ْخِتَياِنيِ  ، َعْن َأيُّوَب السَّ َثَنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبَدَة اْلَبْصِريُّ

َثاَلَثٌة : " َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما َيْرِوي اْلَحَكُم َقاَل

اْلَحاجُّ َواْلُمْعَتِمُر َواْلَغاِزي ِفي َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى : َمْضُموُنوَن َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ
ُهُم هللُا َتَعاَلى ِباْْلَْجِر َواْلَغِنيَمِة، َأْو َيَتَوفَّاُهْم، َفُيْدِخَلُهُم اْلَجنََّة  "َيُردَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6621599

َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َكْوَثٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلَحاِرِث، ثنا َأُبو  َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمِغيَرِة،  ُنَعْيٍم، َوَحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ثنا ُيوُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاََل
َماِء َيُقوُل: " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْنُظُروا ِإَلى : ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيَباِهي ِبَأْهِل َعَرَفاٍت َماَلِئَكَة السَّ

"ِعَباِدي َأَتْوِني ُشْعًثا ُغْبًرا ِمْن ُكلِ  َفجٍ  َعِميٍق، ُأْشِهُدُكْم َأنِ ي َقْد َغَفْرُت َلُهْم 

 َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ِمْن 
َحِديِث َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َعْن 

َعاِئَشَة، َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُمَجاِهٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َوََل 
َأْعَلُم َلُه َراِوًيا ِإَلَّ ُيوُنَس ْبَن 

َأِبي ِإْسَحاَق

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

6631603

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َسْهِل ْبِن َسِعيٍد، ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه، ثنا  َحدَّ
اْلَحَسُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َكِثيِر ْبِن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمِغيَرِة 

، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلُكوِفيُّ
«اْلُمَساِفُر َشِهيٌد»: َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر، 
َد ِبِه َعْبُد هللِا  َوَأِبي الزَُّبْيِر، َتَفرَّ

ِد ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبُن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

الذهبي في ترتيب 
فيه : (2/606)الموضوعات 

عبد هللا بن محمد بن المغيرة 
-متهم – 

6641604
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل اُر ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ : ثنا َعمَّ

ِإَذا َكاَن َثاَلَثٌة ِفي َسَفٍر »: َقاَل ُعَمُر: ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َماِلٍك، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َزْيٍد، َقاَل
ُروا َعَلْيِهْم َأَحَدُهْم، َذاَك َأِميٌر َأمََّرُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم .«َفْليَؤمِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َد ِبِه اْلَقاِسُم ْبُن َماِلٍك َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6651605

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َقْهزَاَذ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلَمْرَوِزيُّ ، َحدَّ
َثِني اْبُن اْلُمَباَرِك ،  َعْن ُسَلْيَماَن ، ثنا اْبُن اْلُمَباَرِك ، ثنا َأُبو اْلَوِزيِر ُمَحمَُّد ْبُن َأْعَيَن َوَحدَّ

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: َقاَل، ْبِن ِباَلٍل، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
«َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى اْلَغَداَة ِفي َسَفٍر َمَشى َعْن َراِحَلِتِه، َقِلياًل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسَلْيَماَن 
َد ِبِه ، َوَيْحَيى ْبِن َسِعيٍد  َتَفرَّ

اْبُن اْلُمَباَرِك

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

السلسة الصحيحة 
.إسناده صحيح: (2077)

6661606

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َراُهَوْيِه، ثنا َرْوُح ْبُن  َحدَّ
ُعَباَدَة، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َقْوًما، َشَكْوا ِإَلى 

َفاْنَسَلْلَنا َفَوَجْدَناُه : َقاَل« َعَلْيُكْم ِباَِلْنِساَلِل»: َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْشَي َفَقاَل
َأَخفَّ

َد ِبِه َرْوٌح َعِن اْبِن ُجَرْيٍج  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده صحيح: (القرى

6671610

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِزيَداَن َقاَل: َقاَل- ِإْماَلًء - َحدَّ
اِنيُّ َقاَل ثنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد : ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة اْلِحمَّ

َع َرُجاًل َفَقاَل َدَك هللُا ِبالتَّْقَوى، َوَغَفَر َذْنَبَك، »: هللِا، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َودَّ َزوَّ
اَك اْلَخْيَر «َوَلقَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُعَمَر 

ْبِن ُعَبْيٍد َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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6681639

اُط، ثنا َعاِصُم ْبُن  اُد ْبُن َخاِلٍد اْلَخيَّ َثِني َأِبي، ثنا َحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر، ثنا َعْبُد َّللاَِّ، َحدَّ َحدَّ
ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ،  ُعَمَر، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ًيا َحتَّى َغَرَبِت »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َمْن َأْضَحى َيْوًما ُمْحِرًما ُمَلبِ 
ُه ْمُس َغَرَبْت ِبُذُنوِبِه َكَما َوَلَدْتُه ُأمُّ «الشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (15008)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

6691652

َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ، ح: َحدَّ ِر، . ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َوَحدَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، : ثنا ُأَساَمُة ْبُن َعِليِ  ْبِن َسِعيٍد َقاََل ثنا ِعيَسى ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَغاِفِقيُّ

َثِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن : َعْن ُيوُنَس ْبِن َيِزيَد، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َقاَل َحدَّ
َفَعْلُتَها َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلَخطَّاِب، َنَهى َعِن اْلُمْتَعِة، ِفي َأْشُهِر اْلَحجِ  َوَقاَل

َوَسلََّم، َوَأَنا َأْنَهى َعْنَها، َوَذِلَك َأنَّ َأَحَدُكْم َيْأِتي ِمْن ُأُفٍق ِمَن اآْلَفاِق َشِعًثا َنِصًبا ُمْعَتِمًرا ِفي 
، َوِإنََّما َشَعُثُه َوَنَصُبُه َوَتْلِبَيُتُه ِفي ُعْمَرِتِه، ُثمَّ َيْقُدُم َفيُطوُف ِباْلَبْيِت، َويِحلُّ  َأْشُهِر اْلَحجِ 
َويْلَبُس َوَيَتَطيَُّب، َوَيَقُع َعَلى َأْهِلِه ِإْن َكاُنوا َمَعُه، َحتَّى ِإَذا َكاَن َيْوُم التَّْرِوَيِة َأَهلَّ ِباْلَحجِ  
ٍة، ََل َشْعَث، َوََل َنَصَب، َوََل َتْلِبَيَة، ِإَلَّ َيْوًما، َواْلَحجُّ َأْفَضُل ِمَن  َوَخَرَج ِإَلى ِمًنى ُيَلبِ ي ِبَحجَّ
اْلُعْمَرِة، َوَلْو َخلَّْيَنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن َهَذا َلَعاَنُقوُهْم َتْحَت اْْلَْرَكاِن، َمَع َأنَّ َأْهَل َهَذا اْلَبْيِت َلْيَس 

"َلُهْم َضْرٌع َوََل َزْرٌع، َوِإنََّما َرِبيُعُهْم ِبَمْن َيْطَرُأ َعَلْيِهْم 

 َلْم َنْكُتْبُه ِمْن َحِديِث َسِعيِد 
ْبِن اْلُمَسيِ ِب ِبَهَذا التََّماِم ِإَلَّ 

ِمْن َحِديِث َعَطاٍء

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6701663

ُل  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُيوُسِف اْلُمَعدِ  ثنا ِإْبَراِهيُم ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن الصقٍر ، َحدَّ
َأنَُّه َسِمَع َقَتاَدَة، ، َأْخَبَرِني َجِريُر ْبُن َحاِزٍم ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب ، ْبُن اْلُمْنِذِر اْلِحزَاِميُّ 

َثُه َأنَّ  ُث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َصاِحَب ُبْدِن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ يَحدِ 
َأَمَرُه ِإْن َعِطَب ِمْنَها َشْيٌء َأْن َيْنَحَرَها ُثمَّ َيْغِمُس َنْعَلَها »َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

«ِفي َدِمَها ُثمَّ َيْضِرُب ِبِه َصْفَحَتَها ُثمَّ َيَدُعَها َفاَل َيْأُكُل ُهَو َوََل َأْصَحاُبُه ِمْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6711681
، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى اْلَعطَّاُر، ثنا َهنَّاُد ْبُن  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد اْلُمْقِرُئ اْلَمْرَوِزيُّ َحدَّ
اِك، َعْن َعاِئٍذ، َعْن َعَطاٍء، َعْن  مَّ ، َعِن اْبِن السَّ ، ثنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  اْلُجْعِفيُّ ِريِ  السَّ

.«ِإنَّ هللَا ُيَباِهي ِبالطَّاِئِفيَن»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعاِئَشَة، َقاَلْت

َلْم َيْرِو َهِذِه اْْلََحاِديَث ِفيَما 
َأْعَلُم َعْن َعَطاٍء، ِإَلَّ َعاِئٍذ 

اِك مَّ َوََل َعْنُه ِإَلَّ اْبُن السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1683)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6721682

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّ ح َوَحدَّ
َعْن ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، ثنا اْلُحَمْيِديُّ : َقاََل، َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا 

اِئِب، عْن َطاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  : َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َعَطاِء ْبِن السَّ
«الطََّواُف ِباْلَبْيِت َصاَلٌة ِإَلَّ َأنَّ هللَا َأَحلَّ ِفيِه اْلِمْنَطَق َفَمْن َنَطَق َفاَل َيْنِطُق ِإَلَّ ِبَخْيٍر»

ًدا   ََل َأْعَلُم َأَحًدا َرَواُه ُمَجرَّ
َعْن َعَطاٍء ِإَلَّ اْلُفَضْيَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج مشكل اآلثار 
.صحيح لغيره: (5973)

6731683

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل َأْخَبَرِني َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى اْلَخاِلِديُّ : َحدَّ
، ِفي ِكَتاِبِه َقاَل ثنا َعِليُّ ْبُن : ثنا َجْعَفُر ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا، ِبَسَمْرَقْنَد َقاَل: الطُّوِسيُّ

ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل نا ُمَحمَُّد ْبُن ُسوَقَة، : ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمْسِلِم ْبِن َرِزيٍن َقاَل
: " َعْن ُكْرٍز، َعْن َطاُووٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل

َماَواِت َواْْلَْرَض، َفِإَذا َمَرْرُتْم ِبِه  ٌل ِبِه ُمْنُذ َخَلَق هللُا السَّ ْكِن اْليَماِني َمَلٌك ُمَوكَّ َعَلى الرُّ
اِر}: َفُقوُلوا ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّ : البقرة] {َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

ِإَذا َمَرْرَت ِباْلَحَجِر اْْلَْسَوِد َفَكبِ ْر َوَصلِ  َعَلى النَِّبيِ  : َوَقاَل ُكْرٌز" ، َفِإنَُّه َيُقوُل آِميَن [201
اللُهمَّ َتْصِديًقا ِبَكَتاِبَك، َوَأْخًذا ِبُسنَِّة َنِبيِ َك َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ ُقِل

َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (3733)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

6741695

، ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َغنَّاٍم، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َأُبو  َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َيا َرُسوَل هللِا، َهَذا : َقاَل ُعَمُر: ُأَساَمَة، َعْن َزَكِريَّا، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي َمْيَسَرَة، َقاَل

َنا َتَعاَلى، َقاَل َواتَِّخُذوا ِمْن }َفَنَزَلْت : َأَفاَل َنتَِّخُذُه ُمَصلًّى؟ َقاَل: َقاَل. «َنَعْم»: َمَقاُم َخِليِل َربِ 
[125: البقرة] {َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

أبو بكر الطلحي لم أجده 
.وبقية رجاله ثقات
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6751700

َثِني َأِبي ح ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا ُمَحمَُّد . َحدَّ َوَحدَّ
ِر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َزيَّاٍن، َقاََل. ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا اْبُن َقِبيَصَة ح َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َثَنا : َوَحدَّ

، َعْن ُعَمَر ْبِن : َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى، َقاََل ِل اْلَمْخُزوِميُّ ِ ْبُن اْلُمَؤمَّ ، َثَنا َعْبُد َّللاَّ اِفِعيُّ َثَنا الشَّ
ْحَمِن ْبِن َمِحيِصٍن، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َصِفيََّة ِبْنِت َقاَلْت . . . . َعْبِد الرَّ

اِر َقاَلْت َدَخَل َمِعي ِنْسَوٌة ِمْن ُقَرْيٍش َداَر : َأْخَبَرْتِني ِبْنُت َأِبي َبْخَراَن، ِمْن ِنَساِء َبِني َعْبِد الدَّ
َفا َواْلَمْرَوِة،  آِل َبِني َحَسٍن َنْنُظُر ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْسَعى َبْيَن الصَّ
ْعِي َحتَّى ِإنِ ي َْلَُقوُل ِإنِ ي  ِة السَّ َفَرَأْيُتُه َيْسَعى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي َوِإنَّ ِمْئَزَرُه َلَيُدوُر ِمْن ِشدَّ

ْعَي»: َوَسِمْعُتُه َيُقوُل. َْلََرى ُرْكَبَتْيِه َ َكَتَب َعَلْيُكُم السَّ «اْسَعْوا َفِإنَّ َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6761708

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َعْن َأِبي َخْيَثَمَة، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن : َعْبِد اْلُمْؤِمِن اْلَواِسِطيُّ ثنا ُعَبْيُد ْبُن َعِقيٍل، َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍ 

َمْن َأْدَرَك َعَرَفَة َقْبَل َأْن َيْطُلَع اْلَفْجُر َفَقْد »: َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َأْدَرَك

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، 
َد ِبِه َعْنُه ُعَبْيٌد َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6771712

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن  ثنا َأُبو ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُهَوٍد ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن ، َحدَّ
، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد  اِنيُّ ِحيِم ْبُن َهاُروَن اْلَغسَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد ، ِهَشاٍم َعْبُد الرَّ

ْحَمِن ْبِن َمْخَلٍد، ثنا َسْهُل ْبُن ُموَسى  ثنا ، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َحاِتٍم َأُبو َحاِتٍم اْْلَْنَصاِريُّ ، الرَّ
اُر ْبُن ُبَكْيٍر اْلَحَنِفيُّ  : " َقاَل، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد ، َبشَّ

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ هللَا َقْد َتَطاَوَل : َخَطَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِشيََّة َعَرَفَة َفَقاَل
َوَوْهَب ُمِسيَئُكْم ، َعَلْيُكْم ِفي َمَقاِمُكْم َهَذا َفَقِبَل ِمْن ُمْحِسِنُكْم َوَأْعَطى ُمْحِسَنُكْم َما َسَأَل 

ا َكاَن َغَداَة َجْمٍع َقاَل َأيَُّها : ِلُمْحِسِنُكْم ِإَلَّ التَِّبَعاِت ِفيَما َبْيَنُكْم َأِفيُضوا َعَلى اْسِم هللِا َفَلمَّ
النَّاُس ِإنَّ هللَا َقْد َتَطاَوَل َعَلْيُكْم ِفي َمَقاِمُكْم ُهَذا َفَقِبَل ِمْن ُمْحِسَنُكْم َوَأْعَطى ُمْحِسَنُكْم َما 

َوالتَِّبَعاُت ِفيَما َبْيَنُكْم َضِمَن ِعَوًضا ِمْن ِعْنِدِه َأِفيُضوا ، َسَأَل َوَوْهَب ُمِسيَئُكْم ِلُمْحِسِنُكْم 
َوَأَفْضَت ِبَنا ، َيا َرُسوَل هللِا َأَفْضَت ِبَنا ِباْْلَْمِس َكِئيًبا َحِزيًنا : َفَقاَل َأْصَحاُبُه، َعَلى اْسِم هللِا 

ا َكاَن اْلَيْوُم الثَّاِني ، َسَأْلُت َربِ ي َشْيًئا ِباْْلَْمِس َلْم َيُجْد ِلي ِبِه : اْلَيْوَم َفِرًحا َمْسُروًرا َقاَل َفَلمَّ
اَلُم  َياُق " َيا ُمَحمَُّد ِإنَّ هللَا َقْد َأَقرَّ َعْيَنَك ِبالتَِّبَعاِت : َفَقاَل، َأَتاِني ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ السِ 

اِر ْبِن ُبَكْيٍر  َفِإَذا َكاَن َغَداًة َجَمَع َقاَل : " َوَحِديُث َأِبي ِهَشاٍم ِفيِه اْخِتَصاٌر َوَقاَل ِفيِه، ِلَبشَّ
"اْشَهُدوا َأنِ ي َقْد َغَفْرُت َلُهُم التَِّبَعاِت َوالنََّواِفَل : هللُا ِلَماَلِئَكِتِه

َد ِبِه َعْبُد اْلَعِزيِز   َغِريٌب َتَفرَّ
َعْن َناِفٍع َوَلْم ُيَتاَبْع َعَلْيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6781726

 ، ، ثنا َعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َعِليٍ  الزَّْعَفَراِنيُّ اِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الدَّ َحدَّ
اِج، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأِبي ُبْرَدَة، َواْلَقاِسِم ْبِن اْلَوِليِد،  اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعِن اْلَحجَّ ثنا َعْبُد السَّ

ٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َسَأَل َرُجٌل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ 
َك َأْحَوَج َما َتُكوُن »: َما َلُه ِفيَها؟ َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: َوَسلََّم َعْن َرْمِي اْلِجَماِر َتِجُدُه ِعْنَد َربِ 

«ِإَلْيِه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة، 
َد ِبِه َعْبُد اْلُمْؤِمِن َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (748)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

6791727

، ِبَمِديَنِة َجَبَلَة، ثنا َيِزيُد ْبُن َقْيٍس، ثنا  َياِديُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ثنا َأْحَمَد ْبِن َزَكِريَّا اْلِْ َحدَّ
َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َروَّاٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َطْهَماَن، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَيْيَنَة، 

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن َطاُووٍس، َعِن اْبِن عَ بَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
َلْو َيْعَلُم َأْهُل اْلَجْمِع ِبَمْن َحلُّوا ََلْسَتْبَشُروا ِباْلَفْضِل َبْعَد »: َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن ِبِمًنى َيُقوُل

.«اْلَمْغِفَرِة

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُووٍس 
َد ِبِه َعْنُه اْلَحَكُم، َوَرَواُه  َتَفرَّ

َعِن اْلَحَكِم اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرَة 
َأْيًضا ِمْثَلُه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

َياِديُّ لم  ا اْلِْ َأْحَمَد ْبِن َزَكِريَّ
.أجده

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (5106)

6801731

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَبَراِء، : ُمَحمَِّد ْبِن َمْيُموٍن َقاَل ثنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر اْلَحْضَرِميُّ

ِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم »: َسِمْعَنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َوَزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاََل
.«َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
ِإْسَحاَق َعِن اْلَبَراِء َوَزْيٍد، 

َد ِبِه َعْنُه ُموَسى َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (7/298)الهيثمي 
موسى بن عثمان الحضرمي 

.وهو متروك

6811732

َثِني َعْنُه َثاِبُت ْبُن َأَسٍد  ثنا َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ، َأْخَبَرَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َعِديٍ  ِفي ِكَتاِبِه َوَحدَّ
اُد ْبُن اْلَحَسِن ، اْلَهْيَثِم  : َقاَل، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، ثنا ُعَمُر ْبُن ِبْشِر اْلَمكِ يُّ ، ثنا َحمَّ

َثِني َعَطاٌء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َسِمْعُت َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َجِريٍر  َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، َحدَّ
«ََل ُتوَضُع النََّواِصي ِإَلَّ َّللَِّ ِفي َحجٍ  َأْو ُعْمَرٍة َفَما ِسَوى َذِلَك َفُمْثَلٌة»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (5713)
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6821733

، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُشَجاٍع، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْزَداَد الثَّْوِريُّ َحدَّ
، َعِن اْلَخِليِل ْبِن ُمرََّة، َعِن اْلَوِضيِن ْبِن َعَطاٍء، َعْن َيِزيَد ْبِن َمْرَثٍد، َعْن َأِبي  قِ يُّ َحْمَزَة الرَّ

، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اَلُم َقاَل: " َذرٍ  ِإَلِهي َما َحقُّ : ِإنَّ َداُوَد َعَلْيِه السَّ
ا؟ َقاَل َيا َداُوُد، ِإنَّ : ِعَباِدَك َعَلْيَك ِإَذا ُهْم زَاُروَك ِفي َبْيِتَك، َفِإنَّ ِلُكلِ  زَاِئٍر َعَلى اْلَمُزوِر َحقًّ
ْنَيا، َوَأْغِفَر َلُهْم ِإَذا َلِقيُتُهْم  "َلُهْم َعِليَّ َأْن ََل ُأَعاِقَبُهْم ِفي الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَوِضيِن 
َويِزيَد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ِد ْبِن َحْمَزَة، َعِن  َحِديِث ُمَحمَّ
اْلَخِليِل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (700)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

6831735

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى، ثنا َأِبي،  َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  ثنا َيِزيُد ْبُن ِسَناٍن، َعْن َزْيِد ْبِن َأِبي ُأَنْيَسَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ 

َكَأنِ ي َأْنُظُر ِإَلى ُموَسى ْبِن ِعْمَراَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، َقاَل
َتْيِن .«ُمْحِرًما ِفي َهَذا اْلَواِدي َبْيَن َقَطَواِنيَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َزْيٍد َعْن 
َد ِبِه َسِعيُد ْبُن  َعاِصٍم، َتَفرَّ

َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْْلَُمِويُّ َعْن 
َأِبيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (8/207)الهيثمي 
يزيد بن سنان الرهاوي وهو 

.متروك

6841736

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َقاَل َثَنا : َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَعرَّاِد، َقاَل: َحدَّ
، : اْلَوِليُد ْبُن َأِبي َبْدٍر، َقاَل ْخِتَياِنيِ  َثَنا َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َعْن ُيوُنَس، َعْن َأيُّوَب السَّ

َعَماَلِن ََل : " َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ٌة َمْبُروَرٌة َوُعْمَرٌة : َعَمَل َأْفَضُل ِمْنُهَما ِإَلَّ ِمْثَلُهَما "ِحجَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوَلْم 

ُيَجاِوْز ِبِه َأَبا ِقاَلَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6851740

، ثنا َأُبو ُنَعْيٍم، ثنا  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد اْلَحَلِبيُّ يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َحدَّ
، َيُقوُل: ِمْسَعٌر، َقاَل اَلِة ِفي اْلَبْيِت : " َسِمْعُت ِسَماًكا اْلَحَنِفيَّ ، َسَأْلُت اْبَن ُعَمَر، َعِن الصَّ

َوَسَيْأِتي آَخُر ، َفِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َصلَّى ِفيِه ، َصلِ  ِفيِه : َفَقاَل
َوََل َتْجَعْل َشْيًئا ِمْنُه ، اْئَتمَّ ِبِه ُكلَُّه : َفَأَتْيُت اْبَن َعبَّاٍس َفَسَأْلُتُه َفَقاَل، َفَيْنَهاَك َفاَل ُتِطْعُه 

"َخْلَفَك 

،  َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َعْن ِسَماٍك

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6861741

ِر، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ُنَعْيُم  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ْبُن َحمَّاٍد، ثنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرَة ْبِن َأِبي َحْفَصَة، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم 

، َعْن َأِبيِه،  ، َعْن ِإْدِريَس اْْلَْوِديِ  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه « َلْم َيْذُكْر َأَبا ُهَرْيَرَة،»اْلَهاِشِميُّ
ْيِف َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َصلَّى ِفي اْلِحْجِر َقاَم ُعَمُر َعَلى َرْأِسِه ِبالسَّ

َسِمَعُه ُشْعَبُة :  َقاَل َحَرِميٌّ
ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ِمْن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

6871746

، ثنا ُشَعْيُب ْبُن  َياِديُّ اَن الزِ  ، ثنا َأُبو َحسَّ َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ َحدَّ
اِئِب، َعْن َطاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه،  َصْفَواَن، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

َم َهَذا اْلَبَلَد َيْوَم َخَلَق »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل ِإنَّ هللَا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َحرَّ
َماِء َحَراٌم،  ْمَس َواْلَقَمَر، َوَما ِحَياُلُه ِمَن السَّ َماَواِت َواْْلَْرَض، َوَصاَغُه ِحيَن َصاَغ الشَّ السَّ

: َفِقيَل َلُه. «َوَأنَُّه َلْم َيِحلَّ ِْلََحٍد َقْبِلي، َوِإنََّما ُأِحلَّ ِلي َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ُثمَّ َعاَد َكَما َكاَن
ُقْم َيا ُفاَلُن َفْأِت َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد َفُقْل َلُه َفْلَيْرَفْع َيَدُه ِمَن »: َهَذا َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد َيْقُتُل؟ َفَقاَل

ُجُل َفَقاَل َلُه. «اْلَقْتِل اْقُتْل َمْن َقَدْرَت : ِإنَّ َنِبيَّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َفَأَتاُه الرَّ
َفَقَتَل َسْبِعيَن ِإْنَساًنا، َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكَر َذِلَك َلُه َفَأْرَسَل ِإَلى . َعَلْيِه

. َجاَءِني ُفاَلٌن َفَأَمَرِني َأْن َأْقُتَل َمْن َقَدْرُت َعَلْيِه: َفَقاَل« َأَلْم َأْنَهَك َعِن اْلَقْتِل؟»: َخاِلٍد َفَقاَل
َأَرْدَت َأْمًرا َوَأَراَد هللُا َأْمًرا، َفَكاَن َأْمُر هللِا َفْوَق َأْمِرَك، َوَما : َفَأْرَسَل ِإَلْيِه َأَلْم آُمُرَك، َفَقاَل

.َفَسَكَت َعْنُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َردَّ َعَلْيِه َشْيًئا. اْسَتَطْعُت ِإَلَّ الَِّذي َكاَن

غِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُوٍس، 
َد ِبِه ُشَعْيُب ْبُن  َوَعَطاٍء َتَفرَّ

َصْفَواَن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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6881750

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيٍب، ثنا ُشَرْيُح ْبُن  َحدَّ
ُيوُنَس، ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْنَبَأَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َأِبي اْلُمَساِوِر، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن 

: َوَما َبرٌَّة؟ َقاَل: اْحِفْر َبرًَّة َقاَل: ُأِتَي َعْبُد اْلُمطَِّلِب ِفي اْلَمَناِم َفِقيَل َلُه: " َعبَّاٍس َقاَل
اِس َوُأْعِطيُتُموَها، َقاَل ا َأْصَبَح َجَمَع َقْوَمُه َفَأْخَبَرُهْم َفَقاُلوا: َمْضُنوٌن ٌضنَّ ِبَها َعِن النَّ : َفَلمَّ

ا َكاَن ِمَن اللَّْيِل ُأِتَي ِفي َمَناِمِه َفِقيَل َلُه َوَما َأْحُفُر؟ : اْحِفْر، َقاَل: َأََل َسَأْلَتُه َما ِهَي؟ َفَلمَّ
ا َأْصَبَح : َقاَل اْحِفْر َزْمَزَم َبَرَكًة ِمَن َّللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَمْغَنًما َتْسِقي اْلَحِجيِج َوَمْعَشًرا َجمًّا، َفَلمَّ

ا َباَت ِمَن اللَّْيِل ُأِتَي َفِقيَل َلُه: َجَمَع َقْوَمُه َفَقاُلوا َلُه اْحِفْر : َأََل َسَأْلَت َأْيَن َمْوِضُعَها؟ َفَلمَّ
َمْسَلُك الذَّرِ  َوَمْوِقُع اْلُغَراِب َبْيَن : َوَأْيَن َمْوِضُعَها؟ َقاَل: َمْوِضُع َزْمَزَم، َقاَل: َأْيَن؟ ِقيَل: َقاَل

ا َأْصَبَح َدَعا َقْوَمُه َفَأْخِبْرُهْم َفَقاُلوا ِم، َفَلمَّ َهَذا َمْوِضٌع ُنْصَب ُخزَاَعَة َوََل : اْلَفْرِث َوالدَّ
َيَدُعوَنَك، َوَكاَن َوَلُدُه َجِميًعا ُغيًَّبا ِإَلَّ اْلَحاِرَث، َفَقاَم ُهَو َواْلَحاِرُث َفَحَفَرا َحتَّى اْسَتْخَرَجا 

ٍة ُثمَّ َحَفَرا  َغزَاًَل ِمْن َذَهٍب ِفي ُأُذَنْيِه ُقْرَطاِن ُثمَّ َحَفَرا َحتَّى اْسَتْخَرَجا ِحْلَيًة ِمْن َذَهٍب، َوِفضَّ
: َحتَّى اْسَتْخَرَجا ُسيوًفا َمْلُفوَفًة ِفي َعَباَءٍة ُثمَّ َحَفَرا َحتَّى اْسَتْنَبَطا اْلَماَء َفَأَتاُه َقْوُمُه َفَقاُلوا

اْئُتوِني ِبِقَداٍح َثاَلَثٍة َأْسَوَد َوَأْبَيَض َوَأْحَمَر َفَجَعَل اْْلَْسَوَد : َيا َعْبَد اْلُمطَِّلِب ُخْذ َواْغَنْم َفَقاَل
ِلَقْوِمِه َواْْلَْحَمَر ِلْلَبْيِت َواْْلَْبَيَض َلُه، َفَضَرَب ِبَها َفَخَرَج اْْلَْسَوُد َعَلى اْلَغزَاِل َفَصاَر ِلَقْوِمِه ُثمَّ 

يوُف َلُه َضَرَب َفَخَرَج اْْلَْحَمُر َعَلى اْلِحْلَيِة ِلْلَبْيِت َوَصاَر السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

6891751

ِر اْلَحاِفُظ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َمْنُصوٍر،  ، ثنا َجِريٌر، َعْن َأِبي َداُوَد الطََّياِلِسيِ  ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد الرَّاِزيُّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَراَد َأْن »: َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
ُجَل ِبُتْحَفٍة َسَقاُه ِمْن َماِء َزْمَزَم «ُيْتِحَف الرَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َمْنُصوٍر َوُمَجاِهٍد َوُشْعَبَة، َلْم 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلَباَغْنِديِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (4332)ضعيف الجامع 
.ضعيف

6901757

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيْحَيى  اُس ْبُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب ، َحدَّ ثنا اْلَعبَّ
ِحيِم ْبُن َحِبيٍب  َعْن ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ، ثنا َداوُد ْبُن َعْجاَلَن ، َحْمَزَة، ثنا َعْبُد الرَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
اَلُة ِفي َمْسِجِدي َعْشَرُة آََلِف َصاَلٍة » اَلُة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِماَئُة َأْلِف َصاَلٍة َوالصَّ ، الصَّ

َباَطاِت َأْلُف َصاَلٍة اَلُة ِفي َمْسِجِد الرِ  «َوالصَّ

 َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد 
ِحيِم َعْن َداوَد الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3570)ضعيف الجامع 
.موضوع

6911764

، َثَنا  ْمِليُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َراِفٍع الرَّ َحدَّ
، َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه، َأنَّ ُعَمَر،  َضْمَرُة، َعِن اْبِن َشْوَذٍب، َعْن َتْوَبَة اْلَعْنَبِريِ 

َنا»: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َقاَل َدَها « اللُهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا َوَفى ُمدِ  َفَردَّ
ُجُل : َيا َرُسوَل هللِا، َوِلِعَراِقَنا َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثاَلَث َمرَّاٍت َفَقاَل الرَّ

ْيَطاِن» «ِبَها الزَََّلِزُل َواْلِفَتُن َوِمْنَها َيْطُلُع َقْرُن الشَّ

 َكَذا َرَواُه َضْمَرُة، َعِن اْبِن 
َشْوَذٍب، َعْن َتْوَبَة، َوَرَواُه 
اْلَوِليُد ْبُن َمْزَيٍد، َعِن اْبِن 

َشْوَذٍب، َعْن َمَطٍر، َعْن َتْوَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (6091)تخريج المسند 
.صحيح

6921766

ِبيُع ْبُن ُصَبْيٍح، َقاَل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ثنا الرَّ : َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َبْيَنا اْبُن الزَُّبْيِر َيْخُطُبَنا ِإْذ َقاَل: " َسِمْعُت َعَطاَء ْبَن َأِبي َرَباٍح، َقاَل

َصاَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإَلَّ اْلَمْسِجَد »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«اْلَحَراَم

اُد ْبُن َزْيٍد َعْن   َرَواُه َحمَّ
َحِبيٍب اْلُمَعلِ ِم، َعْن َعَطاٍء، 

ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6931773

، َثَنا َأُبو ُمْصَعٍب، َثَنا َماِلٌك، َعْن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَغْمِريُّ َحدَّ
َناِد، َعِن اْْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي الزِ 

اَلَم َفَقاَل َلُه « ِمْن ُمْسِلٍم َسلََّم َعَليَّ ِفي َشْرٍق َوََل َغْرٍب ِإَلَّ َأَنا َوَماَلِئَكُة َربِ ي َنُردُّ َعَلْيِه السَّ
َوَما ُيَقاُل ِلَكِريٍم ِفي ِجيَرِتِه َوِجيَراِنِه »: َيا َرُسوَل هللِا، َفَما َباُل َأْهِل اْلَمِديَنِة؟ َفَقاَل َلُه: َقاِئٌل

ا َأَمَر هللُا ِبِه ِحْفُظ اْلِجَواِر َوِحْفُظ اْلِجيَراِن «ِإنَُّه ِممَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه َأُبو ُمْصَعٍب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (205)السلسلة الضعيفة 
.موضوع
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6941774

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق، َوُسَلْيَماُن، ِفي آَخِريَن، َقاُلوا ، : َحدَّ يُّ َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
ْحَمِن ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا َكْهَمُس ْبُن اْلَحَسِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، َعْن ِمْحَجِن  َثَنا َعْبُد الرَّ

َبَعَثِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَحاَجٍة ُثمَّ َعَرَض ِلي َوَأَنا َخاِرٌج : ْبِن اْْلَْذَرِع، َقاَل
َفَأَخَذ ِبَيِدي َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َصِعْدَنا َعَلى ُأُحٍد َفَأْقَبَل َعَلى اْلَمِديَنِة : ِمْن َطِريِق اْلَمِديَنِة َقاَل

: ُقْلُت: َقاَل« َوْيٌل ِإنََّها َقْرَيٌة َيَدُعَها َأْهُلَها َكَأْيَنِع َما َتُكوُن»: َفَقاَل َلَها َقْوًَل َوَكاَن ِفيَما َقاَل
اُل ُكلََّما َأَراَد »: َيا َرُسوَل هللِا، َمْن َيْأُكُل َثَمَرَها؟ َقاَل جَّ َباِع َوََل َيْدُخُلَها الدَّ َعاِفَيُة الطَّْيِر َوالسِ 

ا ِبَباِب اْلَمْسِجِد ِإَذا َرُجٌل « َأْن َيْدُخَلَها َيْلَقاُه ِبُكلِ  َنْقٍب َمَلٌك ُمَسلٌَّط ُثمَّ َأْقَبَل َحتَّى ِإَذا ُكنَّ
َيا َنِبيَّ هللِا، َهَذا ُفاَلٌن َهَذا َأْكَثُر َأْهِل اْلَمِديَنِة َصاَلًة َأْو : ُقْلُت« َتُقوُلُه َصاِدًقا؟»: ُيَصلِ ي َقاَل

"ََل ُتْسِمْعُه َفَيْهَلَك، ََل ُتْسِمْعُه َفُتْهِلْكُه : ِمْن َأْكَثِر َأْهِل اْلَمِديَنِة َصاَلًة َفَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

6951775

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َأْحَمُد ْبُن َسْهِل ْبِن َأيُّوَب، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي ُأَوْيٍس، ثنا  َحدَّ
ِه، َقاَل َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل هللِا : َكِثيُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

ْوَحاِء َنَزَل ِبَعَرِق الظَّْبَيِة َوَصلَّى ُثمَّ َقاَل ا ِبالرَّ َصلَّى »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا ُكنَّ
َقْبِلي ِفي َهَذا اْلَمْسِجِد َسْبُعوَن َنِبيًّا َوَلَقْد َقِدَمَها ُموَسى َعَلْيِه َعَباَءَتاِن َقَطَواِنيََّتاِن َعَلى 

اَعُة َحتَّى َيُمرَّ ِبَها ِعيَسى اْبُن  َناَقٍة َوْرَقاَء ِفي َسْبِعيَن َأْلًفا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َوََل َتُقوُم السَّ
ا َأْو ُمْعَتِمًرا َأْو َيْجَمُع هللُا َذِلَك َلُه «َمْرَيَم َعْبُد هللِا َوَرُسوُلُه َحاجًّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (5508)

6961776

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُقَتْيَبَة،  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب ْبِن ُسَوْيٍد، ثنا َأِبي، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي َعْبَلَة، َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن 

َقاَل هللُا َتَعاَلى : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َراِفِع ْبِن ُعَمْيٍر َقاَل
اَلُم َبْيًتا ِلَنْفِسِه َقْبَل اْلَبْيِت الَِّذي ُأِمَر : ِلَداوَد اْبِن ِلي َبْيًتا ِفي اْْلَْرِض، َفَبَنى َداوُد َعَلْيِه السَّ

، َهَكَذا ُقْلَت ِفيَما : َيا َداوُد َبَنْيَت َبْيَتَك َقْبَل َبْيِتي؟ َفَقاَل: ِبِه، َفَقاَل هللُا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َأْي َربِ 
َوُر َسَقَط ُثُلَثاُه، َفَشَكا : َقَضْيَت ا َتمَّ السُّ َمْن َمَلَك اْسَتْأَثَر، ُثمَّ َأَخَذ ِفي ِبَناِء اْلَمْسِجِد، َفَلمَّ

، : َذِلَك ِإَلى هللِا َتَعاَلى َفَأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَلْيِه َأنَُّه ََل َيْصُلُح َأْن َتْبِنَي ِلي َبْيًتا، َقاَل َأْي َربِ 
َماِء ، َقاَل: َوِلَم؟ َقاَل ، َأَوَلْيَس َذاَك ِفي َهَواَك : ِلَما َجَرْت َعَلى َيَدْيَك ِمَن الدِ  َأْي َربِ 

َفَشقَّ َذِلَك َعَلْيِه، َفَأْوَحى هللُا : َبَلى، َوَلِكنَُّهْم ِعَباِدي، َوَأَنا َأْرَحُمُهْم، َقاَل: َوَمَحبَِّتَك؟ َقاَل
ا َماَت َداوُد َعَلْيِه  ِإَلْيِه َأْن ََل َتْحَزَن، َفِإنِ ي َسَأْقِضي ِبَناَءُه َعَلى َيَدِي اْبِنَك ُسَلْيَماَن، َفَلمَّ

َباِئَح، َفَجَمَع  َب اْلَقَراِبيَن، َوَذَبَح الذَّ ا َتمَّ َقرَّ اَلُم ِفي ُبْنَياِنِه، َفَلمَّ اَلُم أَخَذ ُسَلْيَماُن َعَلْيِه السَّ السَّ
: َقْد َأَرى ُسُروَرَك ِبُبْنَياِنَك َبْيِتي، َفَسْلِني ُأْعِطيَك، َقاَل: َبِني ِإْسَراِئيَل َفَأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَلْيِه

ُحْكًما ُيَصاِدُف ُحْكَمَك، َوُمْلًكا ََل َيْنَبِغي ِْلََحٍد ِمْن َبْعِدي، َوَمْن َأَتى : َأْسَأُلَك َثاَلَث ِخَصاٍل
ُه  اَلَة ِفيِه َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َكَهْيَئِة َيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ َفَقاَل النَِّبيُّ " َهَذا اْلَبْيَت ََل َيِريُد ِإَلَّ الصَّ

«َأَما ِثْنَتْيِن َفَقْد ُأْعِطَيُهَما، َوَأَنا َأْرُجو َأْن َيُكوَن َقْد ُأْعِطَي الثَّاِلَثَة»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (1/323)

6971779

 ، يِصيُّ ِر، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأَسُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِمصِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َعْن َعْبَدَة، َعْن ِزرِ  ْبِن  ، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  َثَنا َسِعيُد ْبُن اْلُمِغيَرِة، َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ

َما ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُحَبْيٍش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
اِم اْلَعْشِر اٍم اْلَعَمُل ِفيَها َأَحبُّ ِإَلى هللِا ِمْن َأيَّ َيا َرُسوَل هللِا، َوََل اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل : َقاُلوا« َأيَّ

َوََل اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل هللِا ِإَلَّ َرُجٌل َخَرَج ِبَنْفِسِه َوَماِلِه ُثمَّ َلْم َيْرِجْع َحتَّى َتْخُرَج »: هللِا؟ َقاَل
«ُمْهَجُة َنْفِسِه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ  
، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ  َوَعْبَدَة َعْن ِزرٍ 

ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

أسد بن محمد المصيصي لم 
.أجده

6981782

ْحَمِن ْبُن ُعَمَر، َثَنا  ِ ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َحاِتٍم، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َعْبُد الرَّ

َخْيُر »: َنِسَي، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ِحيَِّة اْلَكْبُش اْْلَْقَرُن «اْلَكَفِن اْلُحلَُّة، َوَخْيُر الضَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

.مرسل

6991783

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب، ثنا َأْحَمُد ْبُن 
، َعْن َساَلَمَة، َعْن َأِبي  َمْنُصوٍر، ثنا َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َتْوَبَة اْلَعْنَبِريِ 

َأْفَضُل ِمْن - َيْعِني َعْفَراَء - َدُم َشاٍة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيَرَة، َقاَل
«َدِم َشاَتْيِن َأْسَوَدْيِن

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه َيِزيُد َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

كتاب اْلضاحي 
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7001785

َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو  ثنا َأُبو ُحَصْيٍن، ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَصْيِن ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد ، َحدَّ
، ثنا اْبُن اْلُمَباَرِك  اِنيُّ : َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: َقاَل، َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد هللِا ، اْلَحِميِد اْلِحمَّ

َب َأَحُدُهَما َفَقاَل : " َضحَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكْبَشْيِن َأْمَلَحْيِن َمْوُجوَءْيِن َفَقرَّ
َب اآْلَخَر َفَقاَل، اللُهمَّ ِمْنَك َوِإَلْيَك اللُهمَّ ِإنَّ َهَذا َعْن ُمَحمٍَّد َوَأْهِل َبْيِتِه  ِبْسِم هللِا : ُثمَّ َقرَّ

َدَك ِمَن ُأمَِّتي  "اللُهمَّ ِمْنَك َوِإَلْيَك اللُهمَّ َهَذا َعمَّْن َوحَّ

،  َمْشُهوٌر ِمْن َغْيِر َوْجٍه 
َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيْحَيى

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7011787
َثَنا ُسَلْيَماُن، َقاَل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِخَراٍش، : ثنا َزْيُد ْبُن اْلَحِريِش، َقاَل: ثنا َعْبَداُن، َقاَل: َحدَّ

َقاَل َرُسوُل : َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
.«ِلَيْأُكْل ُكلُّ َرُجٍل ِمْن ُأْضِحيَِّتِه»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا، َلْم 
ْسَناِد .َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه عبد : (4/28)الهيثمي 
هللا بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال ربما أخطأ ، 

.وضعفه جمهور

7021788
ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َكْيَساَن، ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة، ثنا ُسْفَياُن، َعْن 

ُد»: ُبْرِد ْبِن ِسَناٍن، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبٍر، َقاَل ، َوَنَتَروَّ ا َنْأُكُل ُلُحوَم اْْلََضاِحيِ  «ُكنَّ
 ُبْرُد ْبُن ِسَناٍن َشاِميٌّ َوُيْكَنى 

َأَبا اْلَعاَلِء

أم ) محقق تقريب البغية 
محمد بن الحسن بن : (القرى

.كيسان لم أجده
[إسناده ضعيف]

7031797
ْحَمِن ْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو ُعَبْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

، َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َنَهاَنا »: َمْهِديٍ 
َوابِ  َصْبًرا «َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َقْتِل َشْيٍء ِمَن الدَّ

: َقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد: َقاَل
َد ِبِه َأُبو ُعَبْيٍد، َعْن َعْبِد  َتَفرَّ

ْحَمِن الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

7041798

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُخَبْيٍق، ثنا  َحدَّ
ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن َخاِرَجَة ْبِن ُمْصَعٍب، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن 

، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُكلُّ َشْيٍء ُقِطَع ِمَن اْلَحيِ  َفُهَو »: َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
«َميِ ٌت

َد ِبِه َخاِرَجُة ِفيَما َأْعَلُم  َتَفرَّ
َعْن َأِبي َسِعيٍد، َوَرَواُه َعْبُد 

ْحَمِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  الرَّ
ِديَناٍر، َعْن َعَطاٍء َعْن َأِبي 
، َوُهَو اْلَمْشُهَوُر  َواِقٍد اللَّْيِثيِ 

ِحيُح الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7051803

َثَنا َأُبو َيْعَلى  ثنا اْلَحَسُن ْبُن ِعيَسى، ، ثنا ََلِحُق ْبُن اْلَهْيَثِم ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُموَسى ، َحدَّ
َعْن َسِعيِد ْبِن ، َعْن َأِبيِه ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ، ثنا َبِقيَُّة ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َفْيُروٍز ، 

َنَهى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِبيَحِة َنَصاَرى »: ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
«اْلَعَرِب

أم )محقق تقريب البغية 
عبد هللا بن موسى، : (القرى

وَلحق بن هيثم، والحسن بن 
عيسى، ومحمد بن فيروز 

.لم أجدهم

: (6067)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7061806
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى اْْلَِديُب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِزَياٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِعْمَراَن، ثنا 

َرْيِس، ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل : َيْحَيى ْبُن الضُّ
وا اْلَهِديََّة َوََل َتْضِرُبوا اْلُمْسِلِميَن»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اِعَي َوََل َتُردُّ «َأِجيُبوا الدَّ

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َرْيِس َد ِبِه َيْحَيى ْبُن الضُّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (3838)تخريج المسند 
.إسناده جيد

7071808

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُمْكَرٍم، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد هللِا ْبِن  َحدَّ
ِليِل، َعْن ُصَهْيٍب، َقاَل ، َعْن َأِبي السَّ ، َثَنا َساِلُم ْبُن ُنوٍح، َعِن اْلُجَرْيِريِ  َصَنْعُت : ُكْرِديٍ 

ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َطَعاًما، َفَأَتْيُتُه َوُهَو ِفي َنَفٍر َجاِلٌس، َفُقْمُت ِحَياَلُه 

ا َنَظَر ِإَليَّ : َفُقْلُت« َوَهُؤََلِء؟»: َفَأْوَمْأُت ِإَلْيِه، َوَأْوَمَأ ِإَليَّ ََل، َفَسَكَت َفُقْمُت َمَكاِني، َفَلمَّ
َتْيِن َفَعَل َذِلَك َأْو َثاَلًثا، َفُقْلُت: َفُقْلُت« َوَهُؤََلِء؟»: َأْوَمْأُت ِإَلْيِه َفَقاَل َنَعْم َوَهُؤََلِء، : ََل، َمرَّ

"َوَفَضَل ِمْنُه : َوِإنََّما َكاَن َشْيًئا َيِسيًرا َصَنْعُتُه َلُه، َفَجاَء َوَجاُءوا َمَعُه َفَأَكُلوا، َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله : (4/58)الهيثمي 
رجال الصحيح إَل أن ضريب 

بن نفير لم يسمع من 
.صهيب

7081809

َثَنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، َثَنا  ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن النَّْضِر اْْلَْزِديُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
ا : " َشِريٌك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َعِليِ  ْبِن ُحَسْيٍن، َعْن َأِبي َراِفٍع، َقاَل َلمَّ

ََل، َوَلِكِن اْحِلِقي »: َيا َرُسوَل هللِا، َأََل َأَعقُّ َعِن اْبِني؟ َقاَل: َوَلَدْت َفاِطَمُة ُحَسْيًنا َقاَلْت
ًة َعَلى اْْلَْوَفاِض َواْلَمَساِكيِن ِقي ِبَوْزِن َشْعرِِه َوِرًقا َأْو ِفضَّ : ، َيْعِني ِباْْلََفاِوِض«َرْأَسُه، َوَتَصدَّ

ِة  فَّ "َأْهَل الصُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (27183)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

كتاب الذبائح

كتاب الوليمة والعقيقة 
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7091810

ْمِليُّ ِمْن  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َزَكِريَّا الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، َحدَّ َحدَّ
، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا  ِحْفِظِه، َثَنا ُقَسْيُم ْبُن َمْنُصوٍر، َثَنا َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح اْلُوَحاِظيُّ
، َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا،  ْيَرِفيِ  اٍم الصَّ ، َعْن َبسَّ اْلِكْنِديُّ

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعِن اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َكْبًشا »: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه
.«َكْبًشا

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َجْعَفٍر، َعِزيٌز ِمْن َحِديِث 
اٍم، َوُهَو َأَحُد َمْن َيْجَمُع  َبسَّ

َحِديَثُه ِمْن ُمِقلِ ي َأْهِل اْلُكوَفِة، 

َد ِبِه َعْنُه اْلِكْنِديُّ َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.قسيم بن منصور لم أجده

7101813

َثَنا  ِد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، َثَنا َصاِلُح ْبُن ِزَياٍد، َوَحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ْحَمِن، َقاََل اٍد، َثَنا اْلُمِغيَرُة ْبُن َعْبِد الرَّ ِد ْبِن َحمَّ ، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َعِليٍ  َثَنا ُعْثَماُن : ُمَحمَّ

،َ َثَنا  ِد ْبِن ِإْسَماِعيَل، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلُحْلَواِنيُّ ْثُت َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَّ ْحَمِن، َوُحدِ  ْبُن َعْبِد الرَّ
، َعْن ُسَلْيٍم، َمْوَلى َأِبي : َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َواللَّْفُظ َلُه، َقاُلوا َثَنا اْلَجرَّاُح ْبُن ِمْنَهاٍل، َعِن الزُّْهِريِ 

: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َراِفٍع، َعْن َأِبي َراِفٍع، َمْوَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُم ِفي َذِلَك؟ َقاَل: ، ُقْلُت«َكْيَف ِبَك َيا َأَبا َراِفٍع ِإَذا اْفَتَقْرَت؟» « َما َماُلَك؟»: ، َقاَل«َبَلى»: َأَفاَل َأَتَقدَّ

، «ََل، َأْعِط َبْعًضا َوَأْمِسْك َبْعًضا، َوَأْصِلْح ِإَلى َوَلِدَك»: َأْرَبُعوَن َأْلًفا، َوِهَي َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َقاَل: ُقْلُت
َنَعْم، َحقُّ اْلَوَلِد َعَلى اْلَواِلِد َأْن »: َأَوَلُهْم َعَلْيَنا َيا َرُسوَل هللِا َحقٌّ َكَما َلَنا َعَلْيِهْم؟ َقاَل: ُقْلُت: َقاَل

ْحَمِن«ُيَعلِ َمُه اْلِكَتاَب َباَحَة: " ، َوَقاَل ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ ْمَي َوالسِ  زَاَد . ِكَتاَب هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوالرَّ
ًبا»: َيِزيُد َثُه َطيِ  َفَلَقْد َرَأْيُتُه : َقاَل َأُبو ُسَلْيٍم. «َبْعِدي»: َوَمَتى َيُكوُن َفْقِري؟ َقاَل: ، َقاَل«َوَأْن ُيَورِ 

ُق : اْفَتَقَر َبْعَدُه، َحتَّى َكاَن َيْقُعُد، َفَيْقُعُد َفَيُقوُل ْيِخ اْلَكِبيِر اْْلَْعَمى؟ َمْن َيَتَصدَّ ُق َعَلى الشَّ َمْن َيَتَصدَّ
ُق َفِإنَّ َيَد هللِا ِهَي  َعَلى َرُجٍل َأْعَلَمُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َسَيْفَتِقُر َبْعَدُه؟ َمْن َيَتَصدَّ

ْفَلى، َوَمْن َسَأَل َعْن َظْهِر ِغًنى َكاَن َلُه َشْيَبٌة  اِئِل السُّ اْلُعْلَيا، َوَيَد اْلُمْعِطي اْلُوْسَطى، َوَيَد السَّ
؟ َقاَل ، َوََل ِلِذي ِمرٍَّة َسِويٍ  َدَقُة ِلَغِنيٍ  َفَلَقْد َرَأْيُت َرُجاًل َأْعَطاُه: ُيْعَرُف ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوََل َتِحلُّ الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7111814

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْعَداَن، ثنا ِعَصاُم ْبُن َروَّاٍد، ثنا 
، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل ، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِرْبِعيٍ  َقاَل َرُسوُل هللِا : َأِبي، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ِإَذا َكاَن َسَنُة َخْمِسيَن َوِماَئٍة ُيَربِ ي َأَحُدُكْم ِجْرَو َكْلٍب َوََل ُيَربِ ي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َوَلًدا

َد ِبِه َروَّاٌد َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7121818

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلُحَسْيِن، َوُيوُسُف ْبُن َجْعَفٍر اْلُحَرِقيُّ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن : َقاََل، َحدَّ
هَّاُن ، ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، ثنا َحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َجْعَفٍر اْْلَْحَمُر  ثنا ، ثنا َعِليُّ ْبُن َثاِبٍت الدَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َسْلَماَن ، ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض  َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريِ 
«ِإَذا َأْدَرْكَت َكْلَبَك َوَقْد َأَكَل ُبْضَعًة َفُكْل»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل 
َد ِبِه َعِن  َوَيْحَيى ْبِن َسِعيِد َتَفرَّ

اْلُفَضْيِل َعِليُّ ْبُن َثاِبٍت

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

7131834

َثَنا َأُبو َبْكٍر، َوَأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاََل َثِني َأِبي، ثنا : َحدَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ ثنا َعْبُد َّللاَّ
ِ ْبُن َعبَّاِد ْبِن َحِبيِب ْبِن اْلُمَهلَِّب ْبِن َأِبي ُصْفَرَة، ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن  َعْبُد َّللاَّ

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َقْتِل َحيَّاِت : " ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة
اْْلَْبَصاَر - َيْطِمَساِن : َأْو َقاَل- اْلُبيوِت ِإَلَّ اْْلَْبَتَر َوُذو الطُّْفَيَتْيِن َفِإنَُّهَما َيْخِطَفاِن 

ا  "َوَيْطَرَحاِن اْْلَِجنََّة ِمْن ُبُطوِن النِ َساِء َوَمْن َتَرَكُهَما َفَلْيَس ِمنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رجاله : (4/51)الهيثمي 
.رجال الصحيح

7141838

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُسْفَياُن، َعْن : ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َحْفٍص، َقاَل: َحدَّ
ٍه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ، َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َأِبي ُموَسى اْلَيَماِنيِ 

ِة »: َعَلْيِه َوَسلََّم ُبِعْثُت َمْرَحَمًة َوَمْلَحَمًة، َوَلْم ُأْبَعْث َتاِجًرا َوََل زَاِرًعا، َأََل َوِإنَّ ِشَراَر َهِذِه اْْلُمَّ
رَِّاُعوَن، ِإَلَّ َمْن َشحَّ َعَلى َنْفِسِه اُر َوالزَّ .«التُّجَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه اْلَحَسُن الثَّْوِريِ  َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2340)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7151840

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل ثنا َأُبو َهمَّاٍم، : ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ِديَناٍر، َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبُن ُزَبْيٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن ُمرََّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن : ثنا َأِبي َقاَل: َقاَل ثنا َعْبُد الرَّ

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َقَسَم َبْيَنُكْم َأْخاَلَقُكْم َكَما »: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُمرَُّة َوَقَفُه، َقاَل
يَماَن ِإَلَّ َمْن  ، َوََل ُيْعِطي اْلِْ ْنَيا َمْن ُيِحبُّ َوَمْن ََل ُيِحبُّ َقَسَم َبْيَنُكْم َأْرزَاَقُكْم، َوهللُا ُيْعِطي الدُّ

.«ُيِحبُّ

اُت َعْن  يَّ َوَرَواُه َحْمَزُة الزَّ
ُزَبْيٍد، ِمْثَلُه َمْرُفوًعا، َوَرَواُه 

ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد 
َواْلَمْسُعوِديُّ ِفي آَخِريَن َعْن 
ُزَبْيٍد، ِمْثَلُه َمْوُقوًفا، َوَرَواُه 

ٍد َعْن ُمرََّة،  اُح ْبُن ُمَحمَّ بَّ الصَّ
َأَتمَّ ِمْنُه َمْرُفوًعا

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

عبد الرحمن بن زبيد سكت 
عنه البخاري وابن أبي حاتم 

.وذكره ابن حبان في الثقات

: (1625)ضعيف الجامع 
.ضعيف

كتاب البيوع 

كتاب الصيد
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7161841

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َقاَل َثِني َأِبي : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
اِح ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن ُمرََّة : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد، َقاَل: َقاَل بَّ ثنا َأَباُن ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن الصَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل ِإنَّ هللَا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَهْمَداِنيِ 
ْنَيا َمْن ُيِحبُّ َوَمْن ََل  َقْد َقَسَم َبْيَنُكْم َأْخاَلَقُكْم َكَما َقَسَم َبْيَنُكْم َأْرزَاَقُكْم، َوِإنَّ هللَا ُيْعِطي الدُّ

يَن َفَقْد َأَحبَُّه، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه،  ، َفَمْن َأْعَطاُه هللُا الدِ  يَن ِإَلَّ َمْن َأَحبَّ ، َوََل ُيْعِطي الدِ  ُيِحبُّ
: ُقْلَنا: َقاَل. «ََل ُيْسِلُم َعْبٌد َحتَّى ُيْسِلَم َقْلَبُه َوِلَساُنُه، َوََل ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى َيْأَمَن َجاُرُه َبَواِئَقُه

َغْشُمُه َوُظْلُمُه، َوََل َيْكِسُب َعْبٌد َماًَل ِمْن َحَراٍم َفُيْنِفُق ِمْنُه »: َوَما َبَواِئُقُه َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
اِر،  ُق ِبِه َفُيْقَبُل ِمْنُه، َوََل َتَرَكُه َخْلَف َظْهرِِه ِإَلَّ َكاَن زَاَدُه ِإَلى النَّ َفُيَباَرُك َلُه ِفيِه، َوََل َيَتَصدَّ

يِ َئ ِباْلَحَسِن، ِإنَّ اْلَخِبيَث ََل َيْمُحو  يَِّئ، َوَلِكْن َيْمُحو السَّ يِ َئ ِبالسَّ ِإنَّ هللَا ََل َيْمُحو السَّ
«اْلَخِبيَث

َياَدُة َلْم َيْرِوَها َعْن  َهِذِه الزِ 
اُح َوََل َعْنُه ِإَلَّ  بَّ ُمرََّة ِإَلَّ الصَّ

َأَباُن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1625)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7171842

ِر، ثنا ُموَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُموَسى، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَوِليِد، ثنا َعِليُّ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ْبُن ُحَمْيٍد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  

َوَلِكنَّ ، َوََل َعاٌم ِبَأْمَطَر ِمْن َعاٍم ، َلْيَس َأَحٌد ِبَأْكَسَب ِمْن َأَحٍد »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُفُه َحْيُث َيَشاُء  يَماَن ِإَلَّ ، َوُيْعِطي اْلَماَل َمْن ُيِحبُّ َوَمْن ََل ُيِحبُّ ، هللَا ُيَصرِ  َوََل ُيْعِطي اْلِْ

«َمْن ُيِحبُّ

َد ِبِه َعِليُّ ْبُن ُحَمْيٍد َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
السلسلة الضعيفة 

.منكر: (5772)

7181843

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة  اِر ْبُن َعاِصٍم، ح، َحدَّ َثَنا . ثنا َعْبُد اْلَجبَّ َوَحدَّ
َثَنا َمْخَلُد ْبُن  ، ح َوَحدَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْْلَُجرِ ي ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ

، َقاََل، َجْعَفٍر  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ، ثنا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيَد اْلَبَراِثيُّ
َمْشِقيُّ ، ْبُن َيْحَيى اْلُحْسِني  ، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  ، َعْن َصَدَقَة الدِ  َعْن ِهَشاِم اْلِكَناِنيِ 

َس َقاَل ِه َتَعاَلى َوَتَقدَّ اَلُم َعْن َربِ  َمْن َأَهاَن »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِجْبِريَل، َعَلْيِه السَّ
ْدُت ِفي َقْبِض َنْفِس  ْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه، َما َتَردَّ ا َفَقْد َباَرَزِني ِباْلُمَحاَرَبِة َما َتَردَّ ِلي َوِليًّ

َعْبِدي اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأْكَرُه َمَساَءَتُه َوََل ُبدَّ َلُه ِمْنُه َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي اْلُمْؤِمِنيَن َمْن 
َب ِإَليَّ َعْبِدي ِبِمْثِل  ُه َعْنُه ََل َيْدُخُلُه ُعْجٌب َفُيْفِسُدُه َذِلَك، َوَما َتَقرَّ ُيِريُد َباًبا ِمَن اْلِعَباَدِة َفَأُكفُّ

ُل ِلي َحتَّى ُأِحبَُّه َوَمْن َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َلُه َسْمًعا ، َما اْفَتَرْضُت َعَلْيِه  ََل َيزَاُل َعْبِدي َيَتَنفَّ
َوِإنَّ ، َدَعاِني َفَأَجْبُتُه َوَسَأَلِني َفَأْعَطْيُتُه َوَنَصَح ِلي َفَنَصْحُت َلُه ، َوَبَصًرا، أْو َيًدا َوُمَؤيِ ًدا 

َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي ، ِمْن ِعَباِدي َمْن ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ اْلِغَنى َوَلْو َأْفَقْرُتُه َْلَْفَسَدُه َذِلَك 
َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن ، اْلُمْؤِمِنيَن َمْن ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ اْلَفْقُر َوِإْن َبَسْطُت َلُه َأْفَسَدُه َذِلَك 

ُة َوَلْو َأْسَقْمُتُه َْلَْفَسُدُه َذِلَك َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي الُمؤِمِنيَن َمْن ََل  حَّ ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ الصِ 
َقُم َوَلْو َأْصَحْحُتُه َْلَْفَسَدُه َذِلَك  ِإنِ ي ُأَدبِ ُر ِعَباِدي ِبِعْلِمي ِفي ُقُلوِبِهْم ، ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ السَّ
«ِإنِ ي َعِليٌم َخِبيٌر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَنٍس َلْم 
َياِق ِإَلَّ  َيْرِوِه َعْنُه ِبَهَذا السِ 
ِهَشاٌم اْلَكتَّاِنيُّ َوَعْنُه َصَدَقُة 

ْبُن َعْبِد هللِا َأُبو ُمَعاِوَيَة 
َد ِبِه اْلَحَسُن ْبُن  َمْشِقيُّ َتَفرَّ الدِ 

َيْحَيى اْلُحْسِني

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1775)

7191844

ِر، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمْيٍر، ثنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبِد ْبِن ُنوٍح، ثنا َصاِلُح ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َبَياٍن، ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

ْنَيا، َفَيْذُكُرُه هللُا َتَعاَلى ِمْن : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَعْبَد َلُيْشِرُف َعَلى َحاَجٍة ِمْن َحاَجاِت الدُّ
َيا َماَلِئَكِتي ِإنَّ َعْبِدي َهَذا َقْد َأْشَرَف َعَلى َحاَجٍة ِمْن َحَواِئِج : َفْوِق َسْبِع َسَماَواٍت، َفَيُقوُل

ا  اِر، َوَلِكْن َأُذوُدَها َعْنُه، َفُيْصِبُح اْلَعْبُد َعاضًّ ْنَيا َفِإْن َفَتْحُتَها َلُه َفَتْحُت َلُه َباًبا ِإَلى النَّ الدُّ
"َمْن َسَعى ِبي؟ َمْن َدَهاِني؟ َوَما ِهَي ِإَلَّ َرْحَمٌة َرِحَمُه هللُا ِبَها : َعَلى َأَناِمِلِه، َيُقوُل

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُشْعَبَة َواْلَحَكِم َعْن ُمَجاِهٍد، 

َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعِليِ  
ْبِن َمْعَبٍد َعْن َصاِلٍح

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7201845

ِ ْبُن َمْحُموِد ْبِن اْلَفَرِج، ثنا َأِبي  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َخاِلي َعْبُد َّللاَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِ ْبِن َناِفِع ْبِن  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َمْحُموٌد، ثنا َأُبو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن اْلَعبَّاِس الرَّاِزيُّ

ِ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َفاِطَمَة  َثِني َأِبي، َعْن َعْبِد َّللاَّ َثاِبٍت، َحدَّ
َمَرْرُت ِبَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َقاَل ِلي الزَُّبْيُر: ِبْنِت اْلُمْنِذِر، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َقاَلْت

ْزِق َمْفُتوٌح ِمْن »: َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَذَب ِعَماَمِتي َفاْلَتَفتُّ ِإَلْيِه َفَقاَل ِلي َيا ُزَبْيُر ِإنَّ َباَب الرِ 
ِتِه َوَنْهَمِتِه ُ ُكلَّ َعْبٍد َعَلى َقْدِر ِهمَّ «َلُدِن اْلَعْرِش ِإَلى َقَراِر َبْطِن اْْلَْرِض َيْرُزُق َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (1843)ضعيف الجامع 
.موضوع
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، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلَبْغَداِديُّ ، َقاَل: َحدَّ : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َسِعيٍد التَُّنوِخيُّ
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َكِثيِر ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن، َعِن اْبِن ِسيِريَن، 

َما : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ٌب َوََل َنِبيٌّ ُمْرَسٌل َما َيُكوُن ِفي آِخِر َذِلَك اْلَيْوِم َفَيْقِسُم  َخَلَق هللُا ِمْن َصَباٍح َفَيْعَلُم َمَلٌك ُمَقرَّ

ْيَطاَن َبْيَن  ُجَل َليِجيُء ِمْن َأْقَصى اْْلَْرِض، َوِإنَّ الشَّ هللُا َتَعاَلى ِفيِه ُقوَت ُكلِ  َدابٍَّة َحتَّى َأنَّ الرَّ
َفِمْنُهْم َمْن َيْأُكُل ِرْزَقُه ِبَكِذٍب َوُفُجوٍر، َفَذِلَك اْلَخاِسُر، . اْكِذْب ِباْلَحقِ : َعاِتَقْيِه، َفَيُقوُل َلُه

"َوِمْنُهْم َمْن َيْأُخُذُه ِبِبرٍ  َوَتْقَوى، َفَذِلَك الَِّذي َعَزَم هللُا َتَعاَلى َعَلى ُرْشِدِه 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن 
ِسيِريَن، َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ 

ْحَمِن  َمْنُصوٌر، َوَأْيًضا َعْبُد الرَّ

ٍد اْلُمَحاِرِبيُّ ْبُن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7221847

َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن َعْبِد هللِا، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َحدَّ
َأَنٍس، َثَنا َعْبُد اْلَواِهِب ْبُن َناِفٍع، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي 

َمْن َحاَوَل َأْمًرا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َطْلَحَة، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
«ِبَمْعِصَيٍة َكاَن َأْبَعَد ِلَما َرَجا َوَأْقَرَب ِلَمِجيِء َما اتََّقى

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأْحَمَد ْبِن 
ِد ْبِن ِإْدِريَس، َعْن َعْبِد  ُمَحمَّ

اْلَوهَّاِب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5550)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7231848

َثِني َأِبي، ثنا َسْهُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َبْعُض،  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َحدَّ َحدَّ
ِبيُع ْبُن َناِفٍع ، َأْصَحاِبَنا  َقاَل َقاَل ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة َقاَل ُعَمُر، ِلَعْبِد هللِا ، ثنا َأُبو َتْوَبَة الرَّ

-َوُهَو َطْلَحُة - ََل َبْل ِفي ُكلِ  ُجُمَعٍة َفَقاَل َرُجٌل ، َأْقِسُم َبْيَت اْلَماِل ِفي ُكلِ  َشْهٍر : " ْبِن َأْرَقَم
َفَلْو َتَرْكَت ، َلْو َحَبْسَت َشْيًئا َبْعَدُه َعَسى َأْن َيْأِتيَك َأْمٌر ُيْحَتاُج ِإَلْيِه ، َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن : 

ًة ِلَناِئَبٍة ِإْن َناَبِت اْلُمْسِلِميَن َفَقاَل ُعَمُر ْيَطاُن َعَلى ِلَساِنَك : ُعدَّ َنِني ، َكِلَمٌة َأْلَقاَها الشَّ َلقَّ
َتَها  َأْعِصي هللَا اْلَعاَم َمَخاَفَة َعاٍم ، َلَتُكوَننَّ ِفْتَنًة ِلَقْوٍم َبْعِدي ، َوَوَقاِني ِفْتَنَتَها ، هللُا ُحجَّ

َوَمْن َيتَِّق هللَا }َيُقوُل هللُا ، َقاِبٍل؟ َبْل ُأِعدُّ َلُهْم َما َأَعدَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
[ "3: الطالق] {َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ََل َيْحَتِسُب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7241849

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد  ثنا َيْحَيى ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ  ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّ
: َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر ، ثنا ُعَفْيُر ْبُن َمْعَداَن ، ْبُن َصاِلَح اْلُوَحاِظيُّ 

ِإنَّ َرْوَح اْلُقُدِس َنَفَث ِفي ُروِعَي َأنَّ َنْفًسا َلْن »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َتُموَت َحتَّى َتْسَتْكِمَل َأَجَلَها َوَتْسَتْوِعَب ِرْزَقَها َفَأْجِمُلوا ِفي الطََّلِب َوََل َيْحِمَلنَّ َأَحَدُكُم 

َ ََل ُيَناُل َما ِعْنَدُه ِإَلَّ ِبَطاَعِتِه ْزِق َأْن َيْطُلَبُه ِبَمْعِصَيٍة َفِإنَّ َّللاَّ «اْسِتْبَطاُء الرِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه عفير : (4/75)الهيثمي 
.بن معدان وهو ضعيف

7251851

ِر، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ٍر، : َحدَّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َبَناٍن، ثنا ُحَبْيُش ْبُن ُمَبشِ 
َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل

ْزَق : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفِإنَُّه َلْم َيُكْن َلَيُموَت َعْبٌد َحتَّى َيْبُلَغ آِخَر ، ََل َتْسَتْبِطُئوا الرِ 
"َوَتْرُك اْلَحَراِم ، َأْخُذ اْلَحاَلِل : َفاتَُّقوا هللَا َوَأْجِمُلوا ِفي الطََّلِب، ِرْزٍق َلُه 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة 
َد ِبِه ُحَبْيٌش  َعْن َوْهٍب، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (7323)صحيح الجامع 
.صحيح

7261852

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ِمْن َأْصِلِه  َثَنا َعْبُد َّللاَّ ، ، َحدَّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َنْصٍر الطُّوِسيُّ
، َعْن َسِعيِد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا ُحَسْيُن ْبُن اْلَوِليِد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم، َعِن الزُّْهِريِ 

اَن، َقاَل ِإنَّ »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
ْزِق ْبَحَة َتْمَنُع َبْعَض الرِ  «الصُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (3019)

7271853

 ، ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا الَشاِميُّ بِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر الضَّ َحدَّ
، َعْن َعْلَقَمَة  ، َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ  بِ يِ  ، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن ُمِحلِ  ْبِن َخِليَفَة الضَّ

، َقاَل، َواْْلَْسَوِد ْبِن َيِزيَد  : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
َمْن َسَخِط ِرْزَقُه َوَبثَّ َشْكَواُه َوَلْم َيْصِبْر َلْم َيْصَعْد َلُه ِإَلى هللِا َعَمٌل َوَلِقَي هللَا َعزَّ َوَجلَّ »

«َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباٌن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم 
َوَعْلَقَمَة َواْْلَْسَوِد َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

َد ِبِه  ِمْن َحِديِث ُيوُسَف َتَفرَّ
ُعْثَماُن اْلُعْثَماَنيُّ ِفيَما َقاَلُه 

ُسَلْيَماُن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (10/251)الهيثمي 
عثمان بن عبد هللا الشامي 

  اْلموي وهو ضعيف جدا

7281854

، ثنا  ِر، ثنا َأْحَمُد ْبُن َزْنُجَوْيِه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا اْلُعْثَماَنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َعْن َغاِلِب ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ، ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط الزَّاِهُد 

َمْن َسَخِط ِرْزَقُه َوَبثَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاََل، َمْسُعوٍد، َوَأِبي َسِعيٍد 
«َشْكَواُه َوَلْم َيْصِبْر َلْم َيْصَعْد َلُه ِإَلى هللِا َحَسَنٌة َوَلِقَي هللَا َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباٌن

َث ِبِه َأْحَمُد ْبُن   َكَذا َحدَّ
َعْن ُعْثَماَن، ، َزْنُجَوْيِه 

َوُعْثَماُن َكِثيُر اْلَوْهِم َسيِ ُئ 
اْلِحْفِظ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (10/251)الهيثمي 
عثمان بن عبد هللا الشامي 

  اْلموي وهو ضعيف جدا

7291855

ْحَمِن ْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحاِرِث، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
، َثَنا َأِبي، َثَنا َبِقيَُّة، َعْن َأِبي َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعَبْيٍد،  ِعْرٍق اْلِحْمِصيُّ

َيْأِتي َعَلى النَّاِس »: َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ْأ ِباْلَعْيِش «َزَماٌن َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َأْصَفُر َوَأْبَيُض َلْم َيَتَهنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

مدار : (4/68)الهيثمي 
طرقه كلها على أبي بكر بن 

.أبي مريم وقد اختلط
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7301856

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَْنَماِطيُّ َقاَل ثنا َأْحَمُد ْبُن َسْهِل ْبِن َأيُّوَب، : َحدَّ
، َقاَل: َقاَل ، َوَشِريُك ْبُن َعْبِد هللِا، َوُسْفَياُن : ثنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد اْلُعَمِريُّ ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َخْيَثَمَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ََل ُتْرِضَينَّ َأَحًدا ِبَسَخِط هللِا، َوََل َتْحَمَدنَّ َأَحًدا َعَلى َفْضِل هللِا، َوََل َتُذمَّنَّ َأَحًدا »: َأنَُّه َقاَل

ُه َعْنَك َكَراِهَيُة  َعَلى َما َلْم ُيْؤِتَك هللُا، َفِإنَّ ِرْزَق هللِا ََل َيُسوُقُه ِإَلْيَك ِحْرُص َحِريٍص، َوََل َيُردُّ
َضى َواْلَيِقيِن، َوَجَعَل اْلَهمَّ  َكارٌِه، ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ِبِقْسِطِه َوَعْدِلِه َجَعَل الَرْوَح َواْلَفَرَح ِفي الرِ 

ْخِط كِ  َوالسُّ .«َواْلَحَزَن ِفي الشَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد  َوِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، َتَفرَّ

ِبِه َخاِلُد ْبُن َيِزيَد اْلُعَمِريُّ

أم )قال محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1064)ضعيف الترغيب 
.موضوع

7311857

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص، ثنا َعِليُّ ْبُن  َحدَّ
َقاَل : ُمَحمَِّد ْبِن َمْرَواَن، ثنا َأِبي، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل

ِإنَّ ِمْن َضْعِف اْليِقيِن َأْن ُتْرِضَي النَّاَس ِبُسْخِط هللِا، »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ُهْم َعَلى َما َلْم َيْؤِتَك هللُا، ِإنَّ ِرْزَق هللِا ََل َيُجرُُّه ِإَلْيَك  َوَأْن َتْحَمَدُهْم َعَلى ِرْزِق هللِا، َوَأْن َتُذمَّ
َضى َواْليِقيِن، َوَجَعَل  وَح َواْلَفَرَج ِفي الرِ  ُه ُكْرُه َكارٍِه، ِإنَّ هللَا َجَعَل الرَّ ِحْرُص َحِريٍص، َوََل َيُردُّ

ْخِط كِ  َوالسُّ «اْلَهمَّ َواْلَحَزَن ِفي الشَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
ِد ْبِن  َد ِبِه َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ َتَفرَّ

َمْرَواَن، َعْن َأِبيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2009)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7321858
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن  َثَنا ، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اْْلَْزَرُق ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن ، َحدَّ

ْرَداِء ، َعْن ِإْسَماِعيَل ، َثَنا اْبُن َجاِبٍر ، اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم  ْرَداِء، ، َعْن ُأمِ  الدَّ َعْن َأِبي الدَّ
ْزَق َلَيْطُلُب اْلَعْبَد َكَما َيْطُلُبُه َأَجُلُه»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل «ِإنَّ الرِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1703)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

7331859

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَباِقي، ثنا اْلُمَسيَُّب ْبُن َواِضٍح، ثنا ُيوُسُف  َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : ْبُن َأْسَباٍط، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َلْو َأنَّ اْبَن آَدَم َهَرَب ِمْن ِرْزِقِه َكَما َيْهُرُب ِمَن اْلَمْوِت َْلَْدَرَكُه ِرْزُقُه »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َكَما ُيْدِرُكُه اْلَمْوُت

، ُيوُسُف  َد ِبِه َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ
ْبُن َأْسَباٍط

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5240)صحيح الجامع 
.حسن

7341860

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ثنا : ثنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد اْلُكوِفيُّ َقاَل: َحدَّ
، َعِن : َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُيوُنَس َقاَل ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

اِج، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َطَلَب »: اْلَحجَّ
ْنَيا َحاَلًَل اْسِتْعَفاًفا َعِن اْلَمْسَأَلِة، َوَسْعًيا َعَلى َأْهِلِه، َوَتَعطًُّفا َعَلى َجارِِه، َلِقَي هللَا َتَعاَلى  الدُّ
ْنَيا َحاَلًَل ُمَكاِثًرا ُمَفاِخًرا ُمَراِئًيا َلِقَي  َيْوَم َيْلَقاُه َوَوْجُهُه ِمْثُل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، َوَمْن َطَلَب الدُّ

«هللَا َتَعاَلى َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

محمد بن عثمان بن سعيد 
.الكوفي لم أجده

: (1032)السلسة الضعيفة 
.ضعيف

7351861

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمِر ْبِن َسْلٍم  ، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُيوُنَس ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َزَكِريَّا ، َحدَّ
اِك  مَّ اِج ْبِن ُفَراِفَصَة، َعْن َمْكُحوٍل، ، َعِن الثَّْوِريِ  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيِح ْبِن السَّ َعِن اْلَحجَّ

ْنَيا َحاَلًَل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َمْن َطَلِب الدُّ
اْسِتْعِفاًفا َعِن اْلَمْسَأَلِة َوَسْعًيا َعَلى َأْهِلِه َوَتَعطًُّفا َعَلى َجارِِه َبَعَثُه هللُا َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَوْجُهُه 

«ِمْثُل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َوَمْن َطَلَبَها َحاَلًَل ُمَتَكاِثًرا َلَها ُمَفاِخًرا َلِقَي هللَا َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباٌن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل ََل 
اُج َأْعَلَم له َراَوًيا َعْنُه ِإَلَّ اْلَحجَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1032)

7361864

ٍم، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلِد ْبِن َحيَّاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسالَّ َحدَّ
: َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر، َثَنا َماِلٌك، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

َياُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اَلُة َوََل الصِ  ُرَها الصَّ ِإنَّ ِمَن الذُُّنوِب ُذُنوًبا ََل ُيَكفِ 
ُرَها َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: َقاُلوا« َوََل اْلَحجُّ َوََل اْلُعْمَرُة «اْلُهُموُم ِفي َطَلِب اْلَمِعيَشِة»: َفَما ُيَكفِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

: (1994)ضعيف الجامع 
.موضوع

7371869

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن  َحدَّ
َقاَل : النَّْضِر ْبِن َمْعَبٍد، َعِن اْلَجاُروِد، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

َماِء َفِإنَّ َلُه ِعْنَد »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َراَعْيِن ِبَسْفِك الدِ  ََل ُيْعِجُبَك َرْحُب الذِ 
َق ِبِه َلْم  هللِا َقاِتاًل ََل َيُموُت، َوََل ُيْعِجُبَك اْمُرٌؤ َكَسَب َماًَل ِمْن َحَراٍم َفِإنَُّه ِإْن َأْنَفَقُه َأْو َتَصدَّ

اِر «ُيْقَبْل ِمْنُه َوِإْن َتَرَكُه َلْم ُيَباَرْك َلُه ِفيِه، َوِإْن َبِقَي ِمْنُه َشْيٌء َكاَن زَاَدُه ِإَلى النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (12314)الهيثمي 
الطبراني، وفيه النضر بن 

.حميد وهو متروك
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7381874

، ثنا ُموَسى ْبُن  َثَنا َأُبو َأْحَمَد، ثنا َعْبُد َّللاَِّ، ثنا ِإْسَحاُق، ثنا َيْحَيى ْبُن َواِضٍح اْْلَْنَصاِريُّ َحدَّ
اِر ْبِن َياِسٍر، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى  ِ ْبِن ُعَبْيَدَة، َوَغْيرِِه، َعْن َعمَّ ، َعْن َعْبِد َّللاَّ َبِذيُّ ُعَبْيِد الرَّ

ٌن َوَبْيَنُهَما ُمَتَشاِبَهاٌت، َفَمْن َتَوقَّاُهنَّ َكاَن »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ٌن َواْلَحَراُم َبيِ  اْلَحاَلُل َبيِ 
َأْتَقى ِلِديِنِه، َوَمْن َواَقَعُهنَّ َأْوَشَك َأْن ُيَواِقَع اْلَكَباِئَر َكاْلُمْرِتِع ِإَلى َجاِنِب اْلِحَمى َأْوَشَك َأْن 

ِ ُحُدوُدُه «ُيَواِقَعُه، َوِإنَّ ِلُكلِ  َمِلٍك ِحًمى َوِحَمى َّللاَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعمَّاٍر َلْم 
َيْرِوِه ِإَلَّ ُموَسى

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (4/76)الهيثمي 
موسى بن عبيدة الربذي 

.وهو ضعيف

7391877

، ثنا َأُبو َحَجَبَة  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن َهاُروَن اْلِعْجِليُّ َحدَّ
، َوُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة، ، َعِليُّ ْبُن َبْهَراَم  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َكِريَمَة، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ِإنَّ ِخَياَر »: َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
يِقيَن َمْن َدَعا ِإَلى هللِا  دِ  اِر َمْن َكُثَرْت َأْيَماُنُه َوِإْن ، َوَحبََّب ِعَباَدُه ِإَلْيِه ، الصِ  َوِمْن َشرِ  اْلُفجَّ

«َوِإْن َكاَن َكاِذًبا َلْم َيْدُخِل اْلَجنََّة، َكاَن َصاِدًقا 

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َد ِبِه َعْبُد اْلَمِلِك َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2870)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7401880

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلُجْرَجاِنيُّ ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ثنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب : َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  ُن، ثنا َأِبي، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ  ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم اْلُمَؤذِ  اْلُجَمِحيُّ

ا، َواْلَمْكُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، َقاَل َنا َفَلْيَس ِمنَّ َمْن َغشَّ
اِر .«َواْلِخَداُع ِفي النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم، 
َد ِبِه ُعْثَماُن، َوَلْم َنْكُتْبُه  َتَفرَّ
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلَفْضِل ْبِن 

اْلُحَباِب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (6341)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، 

والصغير، ورجاله ثقات، 
وفي عاصم بن بهدلة نزاع 

.كالم لسوء حفظه

7411883

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْتِح اْلَحْنَبِليُّ ثنا : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْْلَْشَعِث، َقاَل: َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد : ثنا َخَلُف ْبُن َيْحَيى، َقاَل: َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَمْرُزَباِن، َقاَل اٌد اْْلََبحُّ ثنا َحمَّ

: ْبِن َواِسٍع، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ٍن َسْهٍل َقِريٍب» ٍن َليِ  اُر َعَلى ُكلِ  َهيِ  ُم النَّ «ُتَحرَّ

 َرَواُه ِعيَسى ْبُن ُموَسى 
ُغْنَجاُر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

ِد ْبِن َواِسٍع  َكْيَساَن، َعْن ُمَحمَّ
ِمْثَلُه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

جعفر بن محمد المرزبان، 
وخلف بن يحي ذكرهما 

أبونعيم في أخبار أصبهان 
.وسكت عنهما

رواه : (6316)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

.من َل يعرف

7421884
، ثنا ُعَبْيَدُة،  اٍد اْلُكوِفيُّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيُّوَب، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر اآْلُجرِ يُّ َحدَّ
َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َباَباْه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، 

«َمْن َكاَنْت ِتَجاَرَتُه الطََّعاُم َلْيَسْت َلُه ِتَجاَرٌة َغْيُرَها َكاَن َخاِطًئا َأْو َباِغًيا»: َقاَل

،  َهَكَذا َرَواُه َعْبَدُة َمْوُقوًفا 
ُد ْبُن َكِثيٍر اْلُكوِفيُّ  َوَرَواُه ُمَحمَّ

َعْن ِمْسَعٍر َمْرُفوًعا، 

أم )محقق تقريب البغية 
عثمان بن أيوب : (القرى

ذكره الخطيب في تاريخ 
.بغداد وسكت عنه

[إسناده ضعيف]

7431885

َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَورَّاُق، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد،  َحدَّ
ثنا اْلَحَكُم ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، َعْن ِمْسَعٍر، َوِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن 

ُمَهاِجٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َباَباْه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7441890

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب، َوَسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، : َحدَّ
ٍم، َقاَل: َقاَل ، َعِن اْلَحَكِم : ثنا َعْوُن ْبُن َسالَّ اِر ْبُن اْلَقاِسِم اْْلَْنَصاِريُّ ثنا َأُبو َمْرَيٍم َعْبُد اْلَغفَّ

َأَصْبُت َجاِرَيًة ِمَن : ْبِن ُعَتْيَبَة، َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِبي َشِبيٍب، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل
ْبِي َمَعَها اْبٌن َلَها، َفَأَرْدُت َأْن َأِبيَعَها َوَأْمَسْكُت اْبَنَها، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  السَّ

.«ِبْعُهَما َجِميًعا، َأْو َأْمِسْكُهَما َجِميًعا»: َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7451893

اِس ْبِن اْلَوِليِد، َواْلَوِليُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد،  َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَعبَّ ، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن : َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء، َحدَّ َحدَّ

َنَهى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيِع »: ِإْسَحاَق، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«اْلَغَرِر

َد ِبِه ُمَعاِوَيُة َعْن ُسْفَياَن  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (6355)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، 

.ورجاله ثقات

7461897
اِد ْبِن ُسْفَياَن اْلَقاِضي، َثَنا َيِزيُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َحدَّ
، َعْن َسْهِل ْبِن  َعْمِرو ْبِن اْلَبزَّاِز، َثَنا َيِزيُد ْبُن َمْرَواَن، َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعِن الزُّْهِريِ 

«َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيِع اللَّْحِم ِباْلَحَيَواِن»: َسْعٍد

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعِن 
َد ِبِه  ، َعْن َسْهٍل َتَفرَّ الزُّْهِريِ 
َيِزيُد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َيِزيَد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7471900

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد، ثنا َأُبو َتْوَبَة، ح َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن . َحدَّ َوَحدَّ
ثنا : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد َقاَل: َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل
َهَذا َلْفُظ اْلَحاِرِث، « َأيَُّما ُمْؤِمٍن اْسَتْرَسَل ِإَلى ُمْؤِمٍن َفَغَبَنُه َكاَن َغَبُنُه َذِلَك ِرًبا»: َوَسلََّم

«َغْبُن اْلُمْسَتْرَسِل َحَراٌم»: َوَقاَل َأُبو َتْوَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (667)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا
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7481906

، ثنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَكاِتُب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َحِنيَفَة، َقاَل : ُشَعْيُب ْبُن َأيُّوَب، ثنا ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم، َعْن َداُوَد الطَّاِئيِ 

: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َأْخَبَرِني َعَطاٌء، َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل
«ِإَذا اْرَتَفَعِت النُُّجوُم اْرَتَفَعِت اْلَعاَهُة َعْن ُكلِ  َبَلٍد»

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

عبد هللا بن محمد الكاتب لم 
.أجده

7491911

، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبِد هللِا اْلَكاِتُب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
، َعْن  ، َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُرَزْيٍق اْلَمْخُزوِميِ  ، ثنا َيْحَيى، َيْعِني اْبَن ُموَسى الطَّاِئِفيَّ اْلُبُزوِريُّ

اَس َأْن »: َسِمْعُت اْبَن الزَُّبْيِر َيُقوُل: َعْمٍرو َقاَل ُه اْلَعبَّ َأَمَر َرُسوُل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعمَّ
ْطَبَة؛ َفِإنَُّه َيْنِفي اْلَفْقَر «َيْأُمَر َوَلَدُه َأْن َيْحُرَث اْلَقْضَب، َيْعِني الرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

محمد بن عبدهللا الكاتب، 
وجعفر بن محمد 

.لم أجدهم...البروزي

الهيثمي في مجمع الزوائد 
فيه جماعة لم : (4/72)

أعرفهم

7501916

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن  اٍر ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن ، َحدَّ َثَنا َعْمُرو ، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
َيا : َبَعَث ِإَليَّ َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َمْرَواَن َفَقاَل: َقاَل، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَبْيِد هللِا ، ْبُن َواِقٍد 

ْرَداِء : ِإْسَماِعيُل َعلِ ْم َوَلِدي َوَأَنا ُأْعِطيَك، ُقْلُت ْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّ َثْتِني ُأمُّ الدَّ َكْيَف َوَقْد َحدَّ
: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َأنَُّه َعلََّم َرُجاًل َفَأْهَدى َلُه َقْوًسا َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِإْن َأَرْدَت َأْن ُيَقلِ َدَك هللُا َقْوًسا ِمْن َناٍر َفُخْذَها»

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7511917

ْرَداِء َأنَّ ُأَبيَّ ْبَن َكْعٍب َأْقَرَأ :  َقاَل اْلَحَسُن َثَنا ِهَشاٌم ِبِإْسَناِدِه َمرًَّة ُأْخَرى ِمْثَلُه َعْن َأِبي الدَّ َوَحدَّ
ََل َبْل ِهَي َلَك َفَسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى : َرُجاًل ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن َفَرَأى ِعْنَدُه َقْوًسا َفَقاَل ِبْعِنيَها َفَقاَل

: َقاَل َعْبُد اْلَمِلِك« ِإْن ُكْنَت ُتِريُد َأْن َتَتَقلََّد َسْيًفا ِمْن َناٍر َفُخْذَها»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
َلْسُت ُأْعِطيَك َعَلى اْلُقْرآِن ِإنََّما ُأْعِطيَك َعَلى اْلَعَرِبيَِّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7521918
من أخذ على تعليم القرآن »: عن أبي الدرداء أن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

«.قوسًا، يقلده هللا مكانها قوسًا من نار جهنم يوم القيامة
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

7531919
، ثنا َعْبُد  ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَعْنَبِريِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن النَِّصيِبيُّ َحدَّ

، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : اْلَوهَّاِب الثََّقِفيُّ
«َمْن َأَخَذ َعَلى اْلُقْرآِن َأْجًرا َفَذاَك َحظُُّه ِمَن اْلُقْرآِن»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه ِإْسَحاُق َعْن َعْبِد  َتَفرَّ

اْلَوهَّاِب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

: (5365)ضعيف الجامع 
.موضوع

7541920

ْحَمِن ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َعْن َطاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  اِميِ  َناِفٍع َدَرْخَت، ثنا ُموَسى ْبُن ُرَشْيِد، َعْن َأِبي ُعَبْيٍد الشَّ

َمْن َأَخَذ َعَلى اْلُقْرآِن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ْنَيا، َواْلُقْرآُن ُيَخاِصُمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َل َحَسَناِتِه ِفي الدُّ .«َأْجًرا َفَقْد َتَعجَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُوٍس، 
َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َأُبو َعْبِد هللِا 
اِميُّ َوُهَو َمْجُهوٌل، َوِفي  الشَّ

َحِديِثِه َنَكاَرٌة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.موسى بن رشيد لم أجده

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (1422)

7551921

، ِباْلُكوَفَة  ُكوِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ِإْسَماِعيَل السَّ ِمْن ِكَتاِبِه - َحدَّ
ثنا َأْحَمُد ْبُن ُبَدْيٍل، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأَباَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن - 

اْعُطوا اْْلَِجيَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َيِجفَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
«َعَرُقُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن ، َوُسَهْيٍل 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

رواه أبو : (6456)الهيثمي 
يعلى، وفيه عبد هللا بن 

جعفر بن نجيح والد علي بن 
.المديني، وهو ضعيف

7561931

ْحَمِن ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو ُعَبْيٍد، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َقْيِس  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم الطَّاِئِفيُّ َمْهِديٍ 

ا َكَبَر َقاَل اِئِب، َأنَُّه َلمَّ ُجَل ُيْطِعُم َعْنُه ِفي َرَمَضاَن ُكلَّ َيْوٍم ِنْصَف َصاٍع »: ْبِن السَّ ِإنَّ الرَّ
َوَكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشِريِكي ِفي اْلَجاِهِليَِّة »: َقاَل« َفَأْطِعُموا َعنِ ي َصاًعا

«َفَكاَن َخْيَر َشِريٍك ََل ُيَشاِري، َوََل ُيَماِري

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (3/167)مجمع الزوائد 
.  رجاله ثقات

7571936

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة َقاَل اِر ْبُن اْلَحَكِم َقاَل: َحدَّ ثنا َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب، : ثنا َعْبُد اْلَغفَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َلْيٍث، َوَخَلِف ْبِن َحْوَشٍب، َوُمَجاِهٍد، َعْن َعاِئَشَة َقالْت

َبا »: َوَسلََّم ْرَهُم اْلَواِحُد ِمَن الرِ  ِه، َوالدِ  َبا ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َباًبا َأْصَغُرَها َكاْلَواِقِع َعَلى ُأمِ  ِإنَّ الرِ 
«َأْعَظُم ِعْنَد هللِا ِمْن ِستٍَّة َوَثاَلِثيَن َزْنَيًة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخَلٍف، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7581937

ْحَمِن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا، َثَنا َنْصُر ْبُن َمْرَواَن، َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
اِر ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي اْلَفَرِج، َعْن َرِبيَعَة ْبِن  َأُبو َحاِزٍم َعْبُد اْلَغفَّ

ْحَمِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َثاَلَثٌة ُهْم : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد الرَّ
اُث هللِا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ْث : ُحدَّ َرُجٌل َلْم َيْمِش َبْيَن اْثَنْيِن ِبِمَراٍء َقطُّ، َوَرُجٌل َلْم ُيَحدِ 

"َنْفَسُه ِبِزًنى، َوَرُجٌل َلْم َيْخِلْط َكْسَبُه ِبِرًبا َقطُّ 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َرِبيَعَة، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َأِبي َحاِزٍم َوَأُبو اْلَفَرِج 
ِقيَل ُهَو النَّْضُر ْبُن ُمْحِرٍز 

اِميُّ الشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (3447)
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7591939

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، َوَغْيُرُهَما، َقاُلوا َثَنا : َحدَّ
َعْن ، َعْن َأِبي َبْكٍر ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَيٍر ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفًّى ، َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد 

، َقاَل، َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح  اْشَتَرى ُأَساَمُة ْبُن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة : َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
َأََل »: َوِليَدًة ِبِماَئِة ِديَناٍر ِإَلى َشْهٍر َفَسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َتْعَجُبوَن ِمْن ُأَساَمَة َيْشَتِري ِإَلى َشْهٍر ِإنَّ ُأَساَمَة َطِويُل اْْلََمِل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َطَرَفْت 
َعْيَناَي َفَظَنْنُت َأنَّ َشْفَريَّ َيْلَتِقَياِن َحتَّى ُأْقَبَض َوََل َرَفْعُت َطْرِفي َفَظَنْنُت َأنِ ي َواِضُعُه َحتَّى 

َيا َبِني »: ُثمَّ َقاَل« ُأْقَبَض، َوََل َلَقْمُت ُلْقَمًة َظَنْنُت َأنِ ي ُأِسيُغَها َحتَّى َأُغصَّ ِفيَها ِمَن اْلَمْوِت
وا َأْنُفَسُكْم ِمَن اْلَمْوَتى، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن آَلٍت  آَدَم ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن َفُعدُّ

«َوَما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء 
ُد ْبُن  َد ِبِه ُمَحمَّ َوَأِبي َبْكٍر َتَفرَّ

ِحْمَيٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4977)

7601942

ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : ثنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َوَأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، َقاََل
ْحَمِن ْبُن َمْغَراَء، ثنا َجاِبُر ْبُن  ِحيِم ْبُن َيْحَيى، ثنا َعْبُد الرَّ ، ثنا َعْبُد الرَّ ُموَسى اْلِحْرِزيُّ

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َيْحَيى، َعْن َلْيٍث، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
َئاُت َلْيَس َثمَّ ِديَناٌر َوََل »: َوَسلََّم َيُقوُل يِ  ََل َتُموَتنَّ َوَعَلْيَك َدْيٌن، َفِإنََّما ِهَي اْلَحَسَناُت َوالسَّ

«ِدْرَهٌم، َوَلْيَس َيْظِلُم هللُا َأَحًدا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (3303)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 
عبد الرحيم بن يحيى وهو 

ضعيف

7611944

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَهْيَثِم، َقاَل اِئُغ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ
ِبيِع، َقاَل اُن ْبُن الرَّ ِبيِع ْبِن ُخَثْيٍم، : َغسَّ ثنا َجْعَفُر ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن ِهاَلٍل َأِبي ِضَياٍء، َعِن الرَّ

ُكلُّ َقْرٍض َيْقَتِرُضُه »: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُجُل ُيْكَتُب َصَدَقًة «الرَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِهاَلٍل 
َد ِبِه َجْعَفُر ْبُن  ِبيِع َتَفرَّ َوالرَّ
َمْيَسَرَة َوَلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َث ِبِه  اَن َوَحدَّ َحِديِث َغسَّ

اَن  اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل، َعْن َغسَّ
ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (4/129)الهيثمي 
جعفر بن ميسرة وهو 

.ضعيف

7621949
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمِغيَرِة، ثنا  َحدَّ

ِخَياُرُكْم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِمْسَعٌر، َعْن ُمَحاِرٍب، َعْن َجاِبٍر، َقاَل
«َأْحَسُنُكْم َقَضاًء

َد ِبِه َعْن ِمْسَعٍر َعْبُد   َتَفرَّ
ْحَمِن ْبُن ُسَلْيَماَن  َوَعْبُد ، الرَّ
ٍد هللِا ْبُن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (6685)قال الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

عبد هللا بن محمد بن 
.المغيرة، وهو ضعيف

7631951

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ح َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا ِبْشُر ْبُن : ِإْسَحاَق، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ

اٍد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل َرُسوُل : َمْنُصوٍر، َعْن ُعَمَر ْبِن َنْبَهاَن، َعْن َأِبي َشدَّ
َثاَلٌث َمْن َجاَء ِبِهنَّ َمَع ِإيَماٍن َدَخَل اْلَجنََّة ِمْن َأيِ  َأْبَواِب : " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ى َدْيًنا َخِفيًّا، َوَقَرَأ ِفي ُدُبِر ُكلِ  : اْلَجنَِّة َشاَء َوُزوِ َج ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َحْيُث َشاَء َمْن َأدَّ
َأْو ِإْحَداُهنَّ َيا َرُسوَل : َقاَل َأُبو َبْكٍر" َصاَلٍة ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد َعْشَر َمرَّاٍت، َوَعَفى َعْن َقاِتِلِه 

«َأْو ِإْحَداُهنَّ»: هللِا َقاَل

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر َتَفرَّ
ِبِه ِبْشٌر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (10795)قال الهيثمي 
رواه الطبراني في اْلوسط، 
وفيه عمر بن نبهان وهو 

.ضعيف

7641952

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن َقاَل : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن َقاَل: ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َحدَّ
َناِبِحيُّ : ثنا ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَهاِجِر ْبِن َغاِنٍم اْلِمْذَحِجيِ  َقاَل ثنا َأُبو َعْبِد هللِا الصُّ

يَق، َيُقوُل َعَلى اْلِمْنَبِر: َقاَل دِ  : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر الصِ 
ْنَيا َواآْلِخَرِة، َفْلُيْنِظْر ُمْعِسًرا، َأْو » َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْسَمَع هللُا َدْعَوَتُه، َويَفرِ َج ُكْرَبَتُه ِفي الدُّ

ِلَيَضْع َلُه، َوَمْن َسرَُّه َأْن َيِقَيُه هللُا ِمْن َفْوِر َجَهنََّم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َويْجَعَلُه ِفي ِظلِ ِه َفاَل َيُكْن 
«َغِليًظا َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن، َوْليُكْن َلُهْم َرِحيًما

ْحَمِن ْبُن   َرَواُه َعْبُد الرَّ
ِد ْبِن  ُسَلْيَماَن، َعْن ُمَحمَّ

اَن، َعْن ُمَهاِجٍر، ِمْثَلُه َحسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7651954

َثَنا َأُبو َبْكٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل ، َثَنا : َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاِوَيَة النَّْيَساُبوِريُّ
اُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َأيُّوَب، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َقَتاَدَة، َعْن َأِبيِه : َحمَّ

َلْيَس : َما َلَك؟ َفَقاَل: َأنَُّه َكاَن َلُه َدْيٌن َعَلى َرُجٍل َفَجاَء َيَتَقاَضاُه َفَتَواَرى َعْنُه ُثمَّ َلِقَيُه َفَقاَل
ِباَّلِل َما ِعْنِدي َفَدَعا ِباْلِكَتاِب َفَخَرَقُه : َأَتْحِلُف ِباَّلِل َأنَُّه َلْيَس ِعْنَدَك؟ َفَقاَل: ِعْنِدي، َفَقاَل

َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَهَب َلُه َأَظلَُّه »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َوَقاَل
«هللُا ِفي ِظلِ ِه َيْوَم ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلُُّه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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7661955

زَّاِق،  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َقاَل َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َشابًّا َجِمياًل : َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِ 

اَن َدْيًنا َأْغَلَق َماَلُه، َفَكلََّم  َسْمًحا ِمْن َخْيِر َشَباِب َقْوِمِه، ََل ُيْسَأُل َشْيًئا ِإَلَّ َأْعَطاُه، َحتَّى ادَّ
َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَكلِ َم ُغَرَماَءُه، َفَفَعَل َفَلْم َيَضُعوا َلُه َشْيًئا، َفَلْو ُتِرَك 

ِْلََحٍد ِلَكاَلِم َأَحٍد َلُتِرَك ِلُمَعاٍذ ِلَكاَلِم َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَعاُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا 
ا َحجَّ  َمُه َبْيَن ُغَرَماِئِه، َفَقاَم ُمَعاٌذ ََل َماَل َلُه، َفَلمَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفلم َيْبَرُح َحتَّى َباَع َماَلُه َوَقسَّ

َل َمْن ُحِجَز َعَلْيِه ِفي : َبَعَثُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإَلى اْلَيَمِن ِلَيْجُبَرُه، َقاَل َوَكاَن َأوَّ
َهَذا اْلَماِل ُمَعاٌذ، َفَقِدَم َعَلى َأِبي َبْكٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِمَن اْلَيَمِن َوَقْد ُتُوفِ َي َرُسوُل هللِا 

"َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

 َرَواُه اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َمْعَمٍر 
َوَرَواُه َيِزيُد ْبُن َأِبي . َنْحَوُه

َحِبيٍب َوُعَماَرُة ْبُن َغِزيََّة، َعِن 
ْحَمِن ْبِن  ، َعْن َعْبِد الرَّ الزُّْهِريِ 

ْيُخ  َكْعِب ْبِن َماِلٍك َقاَل الشَّ
َوُغَرَماُء ُمَعاٍذ : َرِحَمُه هللُا

َكاُنوا َيُهوًدا، َفِلَهَذا َلْم َيَضُعوا 
َعْنُه َشْيًئا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

مرسل : (4/147)الهيثمي 
.ورجاله رجال الصحيح

7671957

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ اُس ْبُن َحْمَداَن اْْلَْصَبَهاِنيُّ ثنا َعِليُّ ْبُن : ثنا اْلَعبَّ
، َقاَل ثنا ِإْسَراِئيُل، َعْن : ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َقاَل: ُموَسى ْبُن ُعَبْيٍد اْلُكوِفيُّ اْلَحاِرِثيُّ

: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َحَبِشيِ  ْبِن ُجَناَدَة، َقاَل
.«اْلَمْعُك َطَرٌف ِمَن الظُّْلِم»

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َد ِبِه ُعَبْيُد هللِا ِإْسَحاَق، َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

علي بن موسى بن عبيد لم 
.أجده، وبقية رجاله ثقات

: (5942)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7681960

ِبيِع اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَهْيَثِم، ثنا اْلُمَسيِ ُب ْبُن َواِضٍح، ثنا  ٍد، ثنا َأُبو الرَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل  َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ، ُيوُسُف، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

َمْن َبَنى ِبَناًء َفْوَق َما َيْكِفيِه َكلََّفُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، َقاَل
«َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْن َيْحِمَلَه َعَلى َعاِتِقِه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه اْلُمَسيِ ُب َعْن ُيوُسَف َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5506)ضعيف الجامع 
.موضوع

7691961

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ِبيُع ْبُن ُسَلْيَماَن : َثَنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ َثَنا الرَّ
َمْشِقيُّ َقاَل: اْلِجيِزيُّ َقاَل ، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، : َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم الدِ  َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ

َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َماِء: " َقاَل ُجُل اْلُمْسِلُم َسْبَعَة َأْو ِتْسَعَة َأْذُرٍع َناَداُه ُمَناٍد ِمَن السَّ َأْيَن َتْذَهُب َيا : ِإَذا َبَنى الرَّ

"َأْفَسَق اْلَفاِسِقيَن 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
َد ِبِه  ، َتَفرَّ َوَيْحَيى َواْْلَْوزَاِعيِ 
 ، اْلَوِليُد ْبُن ُموَسى اْلُقَرِشيُّ
َوُهَو َضِعيٌف َلْيَس َكاْلَوِليِد 

َمْشِقيِ  ْبِن ُمْسِلٍم الدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (420)ضعيف الجامع 
.موضوع

7701970
اُد ْبُن َسَلَمَة،  ، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى، َثَنا َحمَّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن ُمَحمَِّد اْبِن اْلَحَنِفيَِّة، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن 

.«اْلُعْمَرى َجائزٌة ِْلَْهِلَها»: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

7711972
َثَنا َبْكُر ْبُن َعْبِد  َثَنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َصاِعٍد، َحدَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َحدَّ َحدَّ

َثَنا َأُبو َنَباَتَة، ُيوُنُس ْبُن َيْحَيى  َجاِل، َعْن َعْمَرَة، ، اْلَوهَّاِب، َحدَّ ، َعْن َأِبي الرِ  َثَنا الثَّْوِريُّ َحدَّ
«َأنَّ النَِّبيَّ َصلِ ي هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َنْقِع اْلِبْئِر»َعْن َعاِئَشَة، 

ُد ْبُن  َجاِل اْسُمُه ُمَحمَّ َأُبو الرِ 
َد ِبَهَذا  ْحَمِن َتَفرَّ َعْبِد الرَّ

اْلَحِديِث َعِن الثَّْوِريِ  َأُبو َنَباَتَة

قال شعيب في تخريج 
حديث : (24741)المسند 

.صحيح

7721976

، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاََل َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، ثنا َماِلُك ْبُن : َحدَّ يُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ِزَياٍد، ثنا ُهَذْيُل ْبُن َعِليٍ 

َمْن ُأْهِدَيْت َلُهَ ِديٌَّة َوِعْنَدُه َقْوٌم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
.«َفُهْم ُشَرَكاُؤُه ِفيَها

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
َد ِبِه ُهَذْيٌل َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5254)

7731977

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِرَجَة، َثَنا  َحدَّ
اِد ْبِن - اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن، َعِن اْبِن َأِبي َمْرَيَم، َعْن َضْمَرَة، َعِن ُأمِ  َعْبِد هللِا  ُأْخِت َشدَّ

َأنََّها َأْرَسَلْت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقَدٍح ِمْن َلَبٍن ِعْنَد ِفْطرِِه َفَردَّ - َأْوٍس 
ُسوُل ِإَلْيَها َفَقاَل ُسوُل ِإَلْيَها: َقاَلْت« َأنَّى َلِك َهَذا اللََّبُن؟»: الرَّ َأنَّى َلِك »: ِمْن َشاِتي َفَردَّ الرَّ

اُة؟ ا َكاَن اْلَغُد َأَتْتُه َفَقاَلْت: َقاَلِت« َهِذِه الشَّ َيا َرُسوَل هللِا، َأْرَسْلُت : اْشَتَرْيُتَها ِبَماِلي، َفَلمَّ
ُسوَل ِإَليَّ َفَقاَل ِة اْلَحرِ  َفَرَدْدَت الرَّ ِبَذِلَك ُأِمَرِت »: ِإَلْيَك ِباللََّبِن َراِثَيًة َلَك ِمْن ُطوِل النََّهاِر َوِشدَّ

ًبا َوََل َتْعَمْل ِإَلَّ َصاِلًحا ُسُل َقْبِلي ََل َتْأُكْل ِإَلَّ َطيِ  «الرُّ

 َهِذِه اْْلََحاِديُث َغَراِئُب ِمْن 
َد ِبَها َأُبو  َحِديِث َضْمَرَة، َتَفرَّ

َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7741982

اِس َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِكْنِديُّ اْلَبْغَداِديُّ  َثَنا َأُبو اْلَعبَّ ثنا َسِعيُد ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعَجٍب ، َحدَّ
، ثنا َبِقيَُّة  ُكوِنيُّ ، َعْن َشِقيٍق ، َعِن اْْلَْعَمِش ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريِ  ، ْبُن َعْمٍرو السَّ

ِإَذا َوَعَد َأَحُدُكْم َحِبيَبُه َفْلُيْنِجْز َلُه َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى : " َقاَل، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، 
«اْلِعَدُة َعِطيٌَّة»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َد ِبِه اْلَفزَاِريُّ َوََل َأْعَلُم  َتَفرَّ

َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ َبِقيَُّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1554)
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7751983
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، نا َعْبَداُن، نا ُمْعَتِمُر ْبُن َسْهٍل، نا َعاِمُر ْبُن ُمْدِرٍك،  َحدَّ
اُر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا  فَّ ٌد الصَّ نا َخالَّ

«الرَّْهُن َمْحُلوٌب َوَمْرُكوٌب»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْنُصوٍر 
َوَأِبي َصاِلٍح َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7761984

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  َحدَّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن  ِعْمَراَن اْلَعاِبُد، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ِزَياِد ْبِن َسْعٍد، َعِن الزُّْهِريِ 

ََل َيْغَلُق الرَّْهُن ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
«َوَعَلْيِه ُغْرُمُه، َلُه ُغْنُمُه ، َصاِحِبِه 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَيْيَنَة 
 ، ، َعْن ِزَياٍد، َعِن الزُّْهِريِ 

َد ِبِه َعْبُد هللِا اْلَعاِبِديُّ  ، َتَفرَّ
َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7771987

، َعْن َأِبي اْلَعاَلِء، َعْن َأِبي ُمْسِلٍم  َثَنا َأُبو َبْكٍر، َثَنا اْلَحاِرُث، َثَنا َيِزيُد، َأْنَبَأَنا اْلُجَرْيِريُّ َحدَّ
، َعِن اْلَجاُروِد، َقاَل : َيا َرُسوَل هللِا اللَُّقَطُة َنِجُدَها َقاَل- َأَو َقاَل َرُجٌل - ُقْلُت : " اْلَجْرِميِ 

َأْنِشْدَها َوََل َتْكُتْم َوََل َتِغيُب َفِإْن َوَجْدَت َصاِحَبَها َفاْدَفْعَها ِإَلْيِه َوِإَلَّ َفَماُل هللِا ُيْؤِتيِه َمْن »
«َيَشاُء

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (20754)تخريج المسند 
.حسن

7781994

، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َمْسَلَمَة اْْلَُمِويُّ َحدَّ
اْخَتَصَم َرُجاَلِن ِإَلى النَِّبيِ  : " ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

َما َأَنا َبَشٌر َوِإنََّما َأْقِضي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ
ِتِه ِمْن َبْعٍض، َفَمْن َقَطْعُت َلُه  َبْيَنُكَما ِبَما َأْسَمُع ِمْنُكَما َوَلَعلَّ َأَحَدُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحَن ِبُحجَّ

اِر َما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّ «ِمْن َحقِ  َأِخيِه َشْيًئا َفِإنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (7023)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

القاسم بن عبد هللا بن عمر، 
.وهو متروك

7791995

، َثَنا  ، َثَنا ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناِن اْلَمْنَبِجيُّ يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َحدَّ
ُدَحْيٌم، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن َرِبيَعَة ْبِن َيِزيَد، َعْن ُمَعاِوَيَة 

َأنَُّهَما َسِمَعا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َوَعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو 
َها َغْيَر ُمَتْعَتٍع»: َيُقوُل ُه ِمْن َقِويِ  ٌة ََل ُيْقَضى ِفيَها ِباْلَحقِ  َفَيْأُخُذ َضِعيُفَها َحقَّ َسْت ُأمَّ «ََل ُقدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (9058)الهيثمي 
.الطبراني ورجاله ثقات

7801996

ِ ْبَن َعْمٍرو ْبِن اْلَعاِصي َهْل َسِمَع :  َكَتَب ُمَعاِوَية ِإَلى َمْسَلَمَة ْبِن ُمَخلٍَّد َأْن َسْل َعْبَد َّللاَّ
 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم - َرُسوَل َّللاَّ ٌة ََل يقضى فيها بالحق، »: " َيُقوُل- َصلَّى َّللاَّ ََل تقدس ُأمَّ

ُه ِمْن الَقِوي َغْيُر ُمْضَطَهٍد . َنَعْم َفاْحِمْلُه َعَلى اْلَبِريِد: َفِإْن َقاَل". « َيْأُخُذ الَضِعيُف َحقَّ
اِم َفَسَأَلُه ُمَعاِوَيُة َفَأْخَبَرُه َفَقاَل . َنَعْم: َفَسَأَلُه َفَقاَل َفَحَمَلُه َعَلى اْلَبِريِد ِمْن ِمْصَر ِإَلى الشَّ

.َوَأَنا َقْد َسِمْعُتُه كما سمعته: ُمَعاِوَيُة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (9058)الهيثمي 
.الطبراني ورجاله ثقات

7811997

، ثنا ُسْفَياُن ْبُن  ٍم اْلُجَمِحيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو َخِليَفَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسالَّ َحدَّ
ا َقِدَم : " ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َلمَّ

وَر، َوَأْقَطَع اْبَن َمْسُعوٍد ِفيَمْن َأْقَطَع  َفَقاَل ، النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َأْقَطَع الدُّ
ْتُه َعنَّا ، َيا َرُسوَل هللِا : َلُه َأْصَحاُبُه ًة : " َقاَل، َسكِ  ُس ُأمَّ َفِلَم َبَعَثِني هللُا ِإَذا؟ ِإنَّ هللَا ََل ُيَقدِ 

ُه ِعيَف ِمْنُهْم َحقَّ ََل ُيْعُطوَن الضَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1858)صحيح الجامع 
.صحيح

7821998
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َحْرٍب، ثنا  َحدَّ

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ُسْفَياُن، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ُه »: َوَسلََّم َيُقوُل «َوْيٌل َلُه َثاَلًثا، َوْيٌل ِلَمِن اْسَتَطاَل َعَلى ُمْسِلٍم اْنَتَقَصُه َحقَّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َد ِبِه ُشَعْيٌب َوِبْشُر ْبُن  َتَفرَّ

ِإْبَراِهيَم اْْلَْنَصاِريُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4759)

7831999

َثَنا َأِبي َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : َحدَّ
ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َسِعيُد ْبُن َرْحَمَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْميٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن ِعْكِرَمَة، 

َمْن َأَعاَن َظاِلًما ِلَيْدَحَض »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل
ِة َرُسوِلِه، َوَمْن َأَكَل ِدْرَهًما ِمْن ِرًبا َفُهَو ِمْثُل َثاَلَثٍة  ِة هللِا، َوِذمَّ ا َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَّ ِبَباِطِلِه َحقًّ

اُر َأْوَلى ِبِه «َوَثاَلِثيَن َزْنَيًة، َوَمْن َنَبَت َلْحُمُه ِمْن ُسْحٍت َفالنَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم، 
ُد ْبُن ِحْميٍر َد ِبِه ُمَحمَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

(1020)السلسلة الصحيحة 

كتاب اْلحكام 
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7842000

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
اُر ْبُن ُرَزْيٍق، َعْن َقَطٍن، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأِبي  ، ثنا َأُبو اْلَجوَّاِب، ثنا َعمَّ َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ

، َعْن ِعْمَراَن َقاَل ِ ْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َبزََّة، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َسِمْعُت : َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ
ُ َأْكَبُر، َوُسْبَحاَن َّللاَِّ، »: َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ُ، َوَّللاَّ َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

ِ؛ ُكِتَب َلُه ِبُكلِ  َحْرٍف َعْشُر َحَسَناٍت، َوَمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمِة َباِطٍل َلْم َيَزْل ِفي  َواْلَحْمُد َّللَّ
َ ِفي َأْمرِِه،  ِ َفَقْد َضادَّ َّللاَّ ِ َحتَّى َيْنِزَع، َوَمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍ  ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ َسَخِط َّللاَّ
ا َقاَل  ُ ِفي َرْدَغِة اْلَخَباِل َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ َوَمْن َبَهَت ُمْؤِمًنا َأْو ُمْؤِمَنًة َحَبَسُه َّللاَّ

«َوَلْيَس ِبَخاِرٍج

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (16860)الهيثمي 
الطبراني في الكبير 

واْلوسط، ورجالهما رجال 
الصحيح غير محمد بن 

.منصور الطوسي، وهو ثقة

7852001

، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن الزكيِن  اِميُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ َحدَّ
ِبيُع ْبُن َصِبيٍح، َعْن َثاِبٍت، َعِن َأَنٍس، َأنَُّه ِقيَل َلُه ، َثَنا الرَّ ِإنَّ َهاُهَنا َرُجاًل َيَقُع ِفي : اْلَباِهِليُّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ََل َيْأُخُذ ِباْلَقَرِف َأِو اْلَقرِص َوََل َيْقَبُل : اْْلَْنَصاِر َفَقاَل
"َقْوَل َأَحٍد َعَلى َأَحٍد 

ِبيِع، َعْن َثاِبٍت   َحِديُث الرَّ
َغِريٌب َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
ِبيِع، َعِن  اِديُث الرَّ ُقَتْيَبَة، َوَأَح

اْلَحَسِن ُكلَُّها َمَفاِريُد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4490)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7862003

، َثَنا َأُبو اْْلَْزَهِر  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَكْرِخيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبَن اْلَحَسِن، َحدَّ َحدَّ
، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َلِميُّ : ُمَحمَُّد ْبُن َعاِصٍم السُّ

: َقاَل« َما اْلُمُروَءُة ِفيُكْم؟»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل ِمْن َثِقيٍف
ْصاَلُح، َقاَل ْنَصاُف َواْلِْ «َوَكَذِلَك ِفيَنا»: اْلِْ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمٍَّد 
َوُسْفَياَن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ِد ْبِن َعاِصٍم َحِديِث ُمَحمَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
عبدهللا بن محمد : (القرى

الكرخي، وأبو اْلزهر السلمي 
لم أجدهما، وبقية رجال 

.اْلسناد ثقات

[إسناده ضعيف]

7872004

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َمْشِقيُّ ، َحدَّ اُس ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن َبكَّاٍر الدِ  ثنا اْلَعبَّ
، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم  َمْشِقيُّ : َقاَل، َعْن َمْكُحوٍل ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ، ُعْثَماَن الدِ 

ُثَك َعْن َأِبي اْلَقاِسِم : " َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة ِلَكْعِب اْْلَْحَباِر : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َأََل ُأَحدِ 
اُس َفَما زَاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َلْيَلُه  َبَلى، َفَتَواَعَدا َلْيَلَة ُقبٍَّة ِمْن ِقَباِب ُمَعاِوَيَة َفاْجَتَمَع َعَلْيِهَما النَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َأْجَمَع َيُقوُل
َبْيَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد : " َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة" َحتَّى َأْصَبَح َفَلْم َيِزْدُه َكْعٌب ِإَلَّ ِفي َثاَلَثِة َأَحاِديَث 

اَلُم َفَقاَل : َيْسَعى ِفي َمْوِكِبِه ِإْذ َمرَّ ِباْمَرَأٍة َتِصيُح ِباْبِنَها َيا ََلِديُن َفَوَقَف ُسَلْيَماُن َعَلْيِه السَّ
ِإنَّ َزْوَجَها َساَفَر َوَلُه َشِريٌك َفَزَعَم : َوَأْرَسَل ِإَلى اْلَمْرَأِة َفَسَأَلَها َفَقاَلْت. ِإنَّ ِديَن هللِا َلَظاِهٌر

ِريِك َفاْعَتَرَف َأنَُّه  يِه ََلِديَن َفَأْرَسَل ِإَلى الشَّ َشِريُكُه َأنَُّه َماَت َوَأْوَصى ِإْن َوَلْدِت ُغاَلًما َأْن َسمِ 
اَلُم  "َقَتَلُه َفَقَتَلُه ُسَلْيَماُن َعَلْيِه السَّ

غريب من حديث مكحول

أم )محقق تقريب البغية 
محمد بن هارون بن : (القرى

بكار الدمشقي لم يوثقه 
.سوى ابن حبان

[إسناده ضعيف]

7882005

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْْلَْشَعِث، ح َثَنا . َحدَّ َوَحدَّ
يَراِفيُّ اْلُمْقِرُئ، َقاََل ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلِمْقَداِم، ثنا : ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍن السَّ

، َعْن َأِبيِه، َقاَل : َحِكيُم ْبُن ِحزَاٍم َأُبو ُسَمْيٍر، ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َيِزيَد التَّْيِميِ 
َفَها، َفَقاَل ِدْرِعي، َسَقَطْت »: َوَجَد َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب ِدْرًعا َلُه ِعْنَد َيُهوِديٍ  اْلَتَقَطَها َفَعرَّ

َبْيِني َوَبْيَنَك : ُثمَّ َقاَل َلُه اْلَيُهوِديُّ. ِدْرِعي َوِفي َيِدي: ، َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ«َعْن َجَمٍل ِلي َأْوَرَق
َف َعْن َمْوِضِعِه َوَجَلَس َعَلى . َقاِضي اْلُمْسِلِميَن ا َرَأى َعِليًّا َقْد َأْقَبَل َتَحرَّ َفَأَتْوا ُشَرْيًحا، َفَلمَّ

ي َسِمْعُت : ِفيِه، ُثمَّ َقاَل َعِليٌّ َلْو َكاَن َخْصِمي ِمَن اْلُمْسِلِميَن َلَساَوْيُتُه ِفي اْلَمْجِلِس، َوَلِكنِ 
ََل ُتَساُووُهْم ِفي اْلَمْجِلِس، َوَأْلِجُئوُهْم ِإَلى َأْضَيِق »: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َما َتَشاُء َيا َأِميَر : ُثمَّ َقاَل ُشَرْيٌح. «الطُُّرِق، َفِإْن َسبُّوُكْم َفاْضِرُبوُهْم، َوِإْن َضَرُبوُكْم َفاْقُتُلوُهْم
َفَقاَل « ِدْرِعي َسَقَطْت َعْن َجَمٍل ِلي َأْوَرَق، َواْلَتَقَطَها َهَذا اْلَيُهوِديُّ»: اْلُمْؤِمِنيَن؟ َقاَل

؟ َقاَل: ُشَرْيٌح َصَدْقَت َوهللِا َيا َأِميَر : َفَقاَل ُشَرْيٌح. ِدْرِعي َوِفي َيِدي: َما َتُقوُل َيا َيُهوِديُّ
اْلُمْؤِمِنيَن، ِإنََّها َلِدْرُعَك، َوَلِكْن ََلُبدَّ ِمْن َشاِهَدْيِن، َفَدَعا َقْنَبًرا َمْوََلُه، َواْلَحَسَن ْبَن َعِليٍ  

ا َشَهاَدُة اْبِنَك َلَك َفاَل : َوَشِهَدا َأنََّها َلِدْرُعُه، َفَقاَل ُشَرْيٌح ا َشَهاَدُة َمْوََلَك َفَقْد َأَجْزَناَها، َوَأمَّ َأمَّ
"ُنِجيُزَها 

غريب من حديث اْلعمش 
عن إبراهيم تفرد به حكيم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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7892006

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل ثنا َعِليُّ ْبُن : ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا اْلُمْقِرُئ، َقاَل: َحدَّ
َه َعِليٌّ ِإَلى َحْرِب ُمَعاِوَيَة اْفَتَقَد : َعْبِد هللِا ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن ُشَرْيٍح، َقاَل ا َتَوجَّ َلمَّ

ْرَع ِفي َيِد َيُهوِديٍ  َيِبيُعَها ِفي  ا اْنَقَضِت اْلَحْرُب َوَرَجَع ِإَلى اْلُكوَفِة َأَصاَب الدِ  ِدْرًعا َلُه، َفَلمَّ

وِق، َفَقاَل َلُه َعِليٌّ ْرُع ِدْرِعي، َلْم َأِبْع َوَلْم َأَهْب: " السُّ ، َهِذِه الدِ  : َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ. َيا َيُهوِديُّ
َما ِإَلى ُشَرْيٍح، َفَجَلَس َعِليٌّ َجْنَب . َنِصيُر ِإَلى اْلَقاِضي: َفَقاَل َعِليٌّ. ِدْرِعي َوِفي َيِدي َفَتَقدَّ

َلْوََل َأنَّ َخْصِمَي ِذمِ يٌّ ََلْسَتَوْيُت َمَعُه ِفي : " ُشَرْيٍح َوَجَلَس اْلَيُهوِديُّ َبْيَن َيَدْيِه، َفَقاَل َعِليٌّ
َصغِ ُروا ِبِهْم َكَما َصغََّر هللُا »: اْلَمْجِلِس، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

ْرَع الَِّتي ِفي َيِد : َفَقاَل. ُقْل َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن: َفَقاَل ُشَرْيٌح. «ِبِهْم َنَعْم، ِإنَّ َهِذِه الدِ 
؟ َفَقاَل: َفَقاَل ُشَرْيٌح. اْلَيُهوِديِ  ِدْرِعي، َلْم َأِبْع َوَلْم َأَهْب ِدْرِعي َوِفي : َما َتُقوُل َيا َيُهوِديُّ

َنًة : َفَقاَل ُشَرْيٌح. َيِدي ْرَع . َنَعْم: َقاَل، َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َبيِ  َقْنَبٌر َواْلَحَسُن َيْشَهَداِن َأنَّ الدِ 
"َشَهاَدُة اَِلْبِن ََل َتُجوُز ِلَْلَِب : َقاَل. ِدْرِعي

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

7902007

َثَنا َأِبي  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ِإْماَلًء َسَنَة َثاَلِثِماَئٍة ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َهاُروَن ْبِن َرْوٍح اْلَبْرَذِعيُّ ، َحدَّ
َعْن ُزَهْيِر ، َأْخَبَرِني ُعْثَماُن ْبُن اْلَحَكِم اْلُجَذاِميُّ ، ثنا اْبُن َوْهٍب ، َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم 

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا »: َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، ْبِن ُمَحمٍَّد 
اِهِد «َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى ِباْلَيِميِن َمَع الشَّ

َد ِبِه ُعْثَماُن َعْن ُزَهْيٍر   َتَفرَّ
ِمْن َحِديِث َزْيِد ْبِن َثاِبٍت

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

7912011

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َيْحَيى ْبُن ُموَسى ْبِن َزَكِريَّا، ثنا  َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل، َأْخَبَرِني ُعَبْيُد هللِا ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْهَراَم، َعْن َأِبيِه، َعْن 
َطاُووٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َهاَدِة، َفَقاَل ْمَس؟»: َوَسلََّم َعِن الشَّ َفَعَلى ِمْثِلَها َفاْشَهْد، َأْو »: َنَعْم، َقاَل: َقاَل« َهْل َتَرى الشَّ
.«َدْع

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُووٍس، 
َد ِبِه ُعَبْيُد هللِا ْبُن َسَلَمَة  َتَفرَّ

َعْن َأِبيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7922013
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُخَلْيٍد، ثنا َخَلُف ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن َزَكِريَّا التُّْسَتِريُّ َحدَّ

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َخِليَفَة، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ُمَحاِرٍب، َقاَل
اُر»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل وِر ََل َتُزوُل َقَدَماُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى َتِجَب َلُه النَّ «َشاِهُد الزُّ

ُد ْبُن ُخَلْيٍد  َد ِبِه ُمَحمَّ ،  َتَفرَّ
َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َخَلٍف 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (3378)ضعيف الجامع 
.ضعيف

7932014

، َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا : َحدَّ
اِح، َعْن َأَنِس ْبِن  َأْحَمُد ْبُن َزْيٍد اْلَخزَّاُز، َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد، َعِن اْبِن َشْوَذٍب، َعْن َأِبي التَّيَّ

َأدِ  اْْلََماَنَة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنَك َوََل َتُخْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك، َقاَل
«َمْن َخاَنَك

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.ابن الخزار لم أجده

ابن عدي في الضعفاء 
منكر بهذا اْلسناد : (2/27)

.، إنما يروى عن أبي هريرة

7942015

َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِهَشاٍم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِمْنَهاٍل، َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل ْحَمِن ْبِن َحِبيٍب، ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍ  ثنا : َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ

ْحَمِن، َعْن  ، َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َحْفَصَة، َعِن الزُّْهِريِ 
ََل َيْمَنُع َأَحُدُكْم َجاَرُه َأْن َيَضَع »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

«َخَشَبَتُه ِفي ِجَدارِِه

تفرد به شعيب عن الليث
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى

7952020

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َزَكِريَّا، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاِوَيَة، ثنا  َحدَّ
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َوَبَرَة، َعْن َهمَّاٍم، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل ِميُّ َقاَل : ُعَمُر ْبُن َعِليٍ  اْلُمَقدَّ

َْلَْن َأْحِلَف ِباَّلِل َوَأْكِذَب َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْحِلَف ِبَغْيِر هللِا »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َوَأْصُدَق

ُد ْبُن ُمَعاِوَيَة  َد ِبِه ُمَحمَّ ، َتَفرَّ
َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ُعَمَر 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (91)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

7962025

ِر، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا َمْعُروُف ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن : َحدَّ
اُن ْبُن َسيَّاٍر، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َوَبَرَة، َعِن  ، ثنا َعفَّ اِس اْلُجْرَجاِنيُّ ِزَياٍد، ثنا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّ

وا، َواْصُدُقوا »: اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفِإنَّ هللَا ، اْحِلُفوا ِباَّلِل، َوَبرُّ
«َتَعاَلى ُيِحبُّ َأْن ُيْحَلَف ِبِه

اُن  َد ِبِه َعفَّ َعْن ِمْسَعٍر،  َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

الفضل بن عباس 
الجرجاني، ذكره السهمي في 

.تاريخ جرجان وسكت عنه

السلسلة الصحيحة 
صحيح بمجموع : (1119)

.طريقيه

كتاب اْليمان والنذور



103

7972032

، َثَنا  ٍم اْلَحاِفُظ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ِإْسَماِعيَل اْلَمْرَوِزيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسالَّ َحدَّ
َقاَل : ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، َثَنا َصْخُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَرَأى َخْيًرا ِمْنَها َفْلَيْأِت الَِّذي ُهَو »: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َأْحَسُن َوْلَيْسَتْغِفِر هللَا

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه ُمَحمٌَّد، َعْن َصْخٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

7982033

، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْنَبَأَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َحدَّ
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  َبِقيَُّة، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َماِلٍك اْلَحْضَرِميُّ

َمْن َحَلَف َعَلى َأَحٍد ِبَيِميٍن َوُهَو َيَرى َأنَُّه َسَيَبرُّ ِبِه َفَلْم َيْفَعْل، َفِإنَّ ِإْثَمُه »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
.«َعَلى الَِّذي َلْم َيَبرَُّه

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َعْنُه  ِعْكِرَمَة، َتَفرَّ
ِإْسَحاُق، َوَعْنُه َبِقيَُّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

7992046
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  ، ثنا َأِبي، ثنا : َحدَّ ثنا َأُبو َفْرَوَة الرََّهاِويُّ

، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل قِ يُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب الرَّ
.«َشرُّ النَّاِس ِفي آِخِر الزََّماِن اْلَمَماِليُك»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َد ِبِهَما َعْن  َغِريٌب، َتَفرَّ
ُد ْبُن  َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن ُمَحمَّ

وَب َأيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (740)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

8002047

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ُفَراُت ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِبي : َمْحُبوٍب، َقاَل ثنا اْْلَْشَجِعيُّ

اِر ْبِن َياِسٍر، َقاَل َمْن َضَرَب »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َشِبيٍب، َعْن َعمَّ
.«َمْمُلوَكُه َظاِلًما ُأِقيَد ِمْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
ًدا  َوَحِبيٍب، َلْم َيْرِوِه َعْنُه ُمَجرَّ

ِإَلَّ اْْلَْشَجِعيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله : (10/356)الهيثمي 
.  ثقات

8012050

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر، َقاَل َثَنا َصَدَقُة : َثَنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
يِق، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه،  دِ  ْبُن ُموَسى، َوَهمَّاٌم، َعْن َفْرَقٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ 

ُل َمْن َيْقَرُع َباَب اْلَجنَِّة َعْبٌد َأدَّى »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل َأوَّ
«َحقَّ هللِا َوَحقَّ َمَواِليِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (13)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

8022053

َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  ثنا َأُبو ، ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َصاِلٍح ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفٍر ، َحدَّ
َقاَل : َقاَل، َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي ُبْرَدَة ْبِن َأِبي ُموَسى، َعْن َأِبيِه 

َجَها ِبَمْهٍر َجِديٍد َكاَن َلُه »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُجُل َأَمَتُه ُثمَّ َتَزوَّ ِإَذا َأْعَتَق الرَّ
«َأْجَراِن

َد ِبِه َأُبو َبْكٍر َعْن َأِبي  َتَفرَّ
ُحَصْيٍن

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.أبو بكر الطلحي لم أجده

: (19656)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

8032055

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َصاَلَيَة، َثَنا  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي اْْلَْهَواِزيُّ َحدَّ
ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي ُأَوْيٍس، َثَنا َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ 

َقاِب َأْفَضُل؟ َفَقاَل: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َأْغاَلَها َثَمًنا َوَأْنَفُسَها ِعْنَد »: َأيُّ الرِ 
«َأْهِلَها

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َرَواُه 
ٌف َأْيًضا ِمْثَلُه ُمَطرِ 

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى

والحديث صحيح ...ضعيف
.من طريق آخر

[حسن لغيره]

8042056

اِئُغ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ
، َثَنا َزَكِريَّا ْبُن َمْنُظوٍر، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : اْلِحزَاِميُّ

َمْن َأْعَتَق َنَسَمًة َأْعَتَق هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِ  ُعْضٍو ِمْنَها ُعْضًوا ِمْنُه »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
اِر «ِمَن النَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهٍل، ََل َأْعَلُم 
ا ْبُن َمْنُظوٍر َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ َزَكِريَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8052058

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا ُسْفَياُن ْبُن  َحدَّ
َأنَّ َعْبًدا، َكاَن َبْيَن َبِني " ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد، 

َسِعيٍد، َيْعِني اْبَن اْلَعاِص، َفَأْعَتُقوُه ِإَلَّ َواِحًدا ِمْنُهْم، َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ُجُل َنِصيَبُه ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،  ُجِل، َوَكلََّمُه ِفيِه َفَوَهَب الرَّ َيْسَتْشَفُع ِبِه َعَلى الرَّ

َأَنا َمْوَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، : َفَأْعَتَقُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن َيُقوُل
"َوَكاَن اْسُمُه َراِفًعا َأَبا اْلَبِهيِ  

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8062059
َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ٌد ثنا َأُبو : َحدَّ ثنا َأُبو َخِليَفَة ثنا ُمَسدَّ

َقاَل : اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفْيٍع، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل
«َمْن َأْعَتَق ِشْرًكا َلُه ِفي َعْبٍد َضِمَن ِلُشَرَكاِئِه َأْنَصَباَءُهْم»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب َوَعْبِد 
اْلَعِزيِز، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َأِبي اْْلَْحَوِص

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

8072070
، ثنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياٍس، ثنا  ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ُعْقَبُة اْْلََصمُّ، ثنا َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
«ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َقْد َجَعَل َلُكْم ُثُلَث َأْمَواِلُكْم ِزَياَدًة ِفي َأْعَماِلُكْم»: َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، ََل 
َأْعَلُم َلُه َراِوًيا َغْيَر ُعْقَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

كتاب العتق 

كتاب الوصايا 
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ُحَمْيٍد، َثَنا  َحدَّ
ِإْبَراِهيُم ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َراِفٍع، َعْن َثْعَلَبَة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َرُجٍل، ِمْن َأْهِل 

اِم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : الشَّ
َفاْنَطَلْقُت َفَرَحْلُت « َيا ُمَعاُذ، اْنَطِلْق َفاْرَحْل َراِحَلَتَك، ُثمَّ اْئِتِني َأْبَعْثَك ِإَلى اْلَيَمِن»: َوَسلََّم

َراِحَلِتي ُثمَّ ِجْئُت َفَوَقْفُت ِبَباِب اْلَمْسِجِد َحتَّى َأِذَن ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 
َيا ُمَعاُذ، ِإنِ ي ُأوِصيَك  ِبَتْقَوى هللِا، َوِصْدِق اْلَحِديِث، »: َفَأَخَذ ِبَيِدي ُثمَّ َمَضى َمِعي َفَقاَل

َوَوَفاٍء ِباْلَعْهِد، َوَأَداِء اْْلََماَنِة، َوَتْرِك اْلِخَياَنِة، َوَرْحَمِة اْلَيِتيِم، َوِحْفِظ اْلَجاِر، َوَكْظِم اْلَغْيِظ، 
ِه ِفي اْلُقْرآِن، َوُحبِ   يَماِن، َوالتََّفقُّ اَلِم، َوِليِن اْلَكاَلِم، َوُلُزوِم اْلِْ َوَخْفِض اْلَجَناِح، َوَبْذِل السَّ

اآْلِخَرِة، َواْلَجَزِع ِمَن اْلِحَساِب، َوِقَصِر اْْلََمِل، َوَحَسِن اْلَعَمِل، َوَأْنَهاَك َأْن َتْشُتَم ُمْسِلًما، َأْو 
َق َكاِذًبا، َأْو َتْعِصَي ِإَماًما َعاِدًَل َيا ُمَعاُذ، اْذُكِر هللَا ِعْنَد ُكلِ  َحَجٍر « »ُتَكذِ َب َصاِدًقا، َأْو ُتَصدِ 

، َواْلَعاَلِنَيُة ِباْلَعاَلِنَيِة رِ  رُّ ِبالسِ  «َوَشَجٍر، َوَأْحِدْث َمَع ُكلِ  َذْنٍب َتْوَبًة، السِ 

 َرَواُه اْبُن ُعَمَر َنْحَوُه
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

8092075

، ِفي ِكَتاِبِه، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َمْعُروٍف، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َأْخَبَرَناُه اْلَحَسُن ْبُن َمْنُصوٍر اْلِحْمِصيُّ
ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، َثَنا َأِبي، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي 

ا َأَراَد النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْبَعَث ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِإَلى : هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َلمَّ
اْلَيَمِن َرِكَب ُمَعاٌذ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْمِشي ِإَلى 

ِقيِق، ُأوِصيَك ِبَتْقَوى هللِا»: َجاِنِبِه ِبَوِصيٍَّة َفَقاَل ، َفَذَكَر «َيا ُمَعاُذ، ُأوِصيَك َوِصيََّة اْْلَِخ الشَّ
َعَفاِء، َوَجاِلِس اْلُفَقَراَء »: َنْحَوُه َوزَاَد َوُعِد اْلَمِريَض، َوَأْسِرْع ِفي َحَواِئِج اْْلََراِمِل َوالضُّ

«َواْلَمَساِكيَن، َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوُقِل اْلَحقَّ َوََل َتْأُخْذَك ِفي هللِا َلْوَمَة ََلِئٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8102077

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا َهاُروُن ْبُن  َحدَّ
، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل َأَتى : َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ 

َيا َرُسوَل َّللاَِّ، َعلِ ْمِني َعَماًل ِإَذا َأَنا َعِمْلُتُه : َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل َفَقاَل
َة ْقَت، َوَأِطْع َواِلَدْيَك َوِإْن َأْخَرَجاَك »: َقاَل. َدَخْلُت اْلَجنَّ ْبَت َوُحرِ  ِ َشْيًئا َوِإْن ُعذِ  ََل ُتْشِرْك ِباَّللَّ

ًدا َبِرَئْت  ًدا َفِإنَّ َمْن َتَرَكَها ُمَتَعمِ  اَلَة ُمَتَعمِ  ِمْن َماِلَك َوِمْن ُكلِ  َشْيٍء ُهَو َلَك، ََل َتْتُرِك الصَّ
، ََل َتَناِزِع اْْلَْمَر َأْهَلُه َوِإْن َدَرْيَت َأنَُّه  ِمْنُه ِذمَُّة َّللاَِّ، ََل َتْشَرِب اْلَخْمَر َفِإنََّها ِمْفَتاُح ُكلِ  َشرٍ 

ِ «َلَك، َأْنَفْق ِمْن َطْوِلَك َعَلى َأْهِلَك َوََل َتْرَفْع َعْنُهْم َعَصاَك َأِخْفُهْم ِفي َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

8112081

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ُقرَُّة ْبُن َخاِلٍد، َثَنا  َحدَّ
ي، َقاَل َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " ِضْرَغاَمُة ْبُن ُعَلْيَبَة ْبِن َحْرَمَلَة، ثنا َأِبي، َعْن َجدِ 

ُجوَع ُقْلُت ا َأَرْدُت الرُّ ، َفَلمَّ اتَِّق هللَا، »: َأْوِصِني َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َوَسلََّم ِفي َرْكٍب ِمَن اْلَحيِ 
َوِإَذا ُكْنَت ِفي َمْجِلٍس َفُقْمَت َعْنُه َفَسِمْعَتُهْم َيُقوُلوَن َما ُيْعِجُبَك َفْأِتِه، َوِإَذا َسِمْعَتُهْم َيُقوُلوَن 

«َما َتْكَرُه َفاَل َتْأِتِه

أم ) محقق تقريب البغية 
ضرغامة بن عليبة، : (القرى

وعليبة بن حرملة سكت 
عنهما البخاري وابن أبي 

حاتم وذكرهما ابن حبان في 
.الثقات

[إسناده ضعيف]

8122082

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو َخْيَثَمَة،  َحدَّ
َثِني َحبَّاُن ْبُن َعاِصٍم،  اَن، َحدَّ َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، َأْخَبَرِني َعْبُد هللِا ْبُن َحسَّ َثَنا َعْبُد الصَّ
َثِني َحْرَمَلُة ْبُن ِإَياٍس، َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَقاَم ِعْنَدُه َحتَّى َعَرَفُه،  َحدَّ

ا َأَراَد اَِلْنِصَراَف َقاَل َيا َحْرَمَلُة، اْئِت »: َيا َرُسوَل هللِا، َما َتْأُمُرِني؟ َقاَل: َأَتْيُتُه َفُقْلُت: َفَلمَّ
َيا : َلْو َرَجْعُت َفاْسَتَزْدُتُه، َفُقْلُت: َفَصَدْرُت َعْنُه ُثمَّ ُقْلُت: ، َقاَل«اْلَمْعُروَف، َواْجَتَنِب اْلُمْنَكَر

َيا َحْرَمَلُة، اْجَتِنِب اْلُمْنَكَر، َواْئِت اْلَمْعُروَف، َوَما َسرَّ ُأُذَنَك َأْن »: َرُسوَل هللِا، َأْوِصِني، َقاَل
َتْسَمَع ِمَن اْلَقْوِم َيُقوُلوَن َلَك ِإَذا ُقْمَت ِمْن ِعْنِدِهْم َفْأِتِه، َوَما َساَء ُأُذَنَك َأْن َتْسَمَع ِمَن 

«اْلَقْوِم ِإَذا ُقْمَت ِمْن ِعْنِدِهْم َيُقوُلوَن َلَك َفاْجَتِنْبُه

َرَواُه َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق 
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  اْلَحْضَرِميُّ

اَن اُن ْبُن : َحسَّ َثِني َحبَّ َحدَّ
َثَتاِني اْبَنَتا  َعاِصٍم، َوَحدَّ

ُعَلْيَبَة، َأنَّ َحْرَمَلَة َأْخَبَرُهَما، 
َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

: َوَسلََّم َفَذَكَر َنْحَوُه، َوزَاَد َقاَل
َفَلمَّا َخَرْجُت ِإَذا ُهَما َلْم َيَدَعا 

َشْيًئا؛ ِإْتَياُن اْلَمْعُروِف 
اُب اْلُمْنَكِر .َواْجِتَن

أم )محقق تقريب البغية 
حبان بن عاصم : (القرى

ذكره ابن حبان في الثقات، 
...وقال ابن حجر مقبول

[إسناده ضعيف]
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، َقاَل يِصيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَباِقي اْلِمصِ  َثَنا اْلَيَماُن ْبُن َسِعيٍد : َحدَّ
، َقاَل يِصيُّ ِه، َعْن ُمِغيَرَة، َعْن : اْلِمصِ  َثَنا اْلَوِليُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َعْن َمْيَسَرَة ْبِن َعْبِد َربِ 

َأْوَصاِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن »: ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
اًل، َوََل ُتْصِبْح َيْوَم َصْوِمَك َعُبوًسا، َوَأِجْب َدْعَوَة َمْن َدَعاَك  ُأْصِبَح َيْوَم َصْوِمي َدِهيًنا ُمَرجِ 
ِمَن اْلُمْسِلِميَن َما َلْم ُيْظِهُروا اْلَمَعاِزَف، َفِإَذا َأْظَهُروا اْلَمَعاِزَف َفاَل ُتِجْبُهْم، َوَصلِ  َعَلى َمْن 
َماَت ِمْن َأْهِل ِقْبَلِتَنا َوِإْن ُقِتَل َمْصُلوًبا َأْو َمْرُجوًما، َوَْلَْن َتْلَقى هللَا ِبِمْثِل ُقَراِب اْْلَْرِض َذُنوًبا 

َهاَدَة َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْهِل اْلِقْبَلِة .«َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َتُبتَّ الشَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمِغيَرَة 
َوِإْبَراِهيَم َوَعْلَقَمَة، َلْم َنْكُتْبُه 

ْسَناِد ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

فيه : (3/170)الهيثمي 
اليمان بن سعيد وهو 

.  ضعيف

8142089

ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َعْمِرو ْبِن  اْْلَْشَعِبيُّ

ِه، َقاَل ََل َيِرُث »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
«َوََل اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم، اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن 
َعْن َيْعُقوَب، َوَما َرَواُه ُمتَِّصاًل 

ِإَلَّ َسِعيٌد

رواه أبو داود  [حسن لغيره]
ََل َيَتَواَرُث َأْهُل ِملََّتْيِن »بلفظ 

حسن : ، وقال اْللباني«َشتَّى
.صحيح

8152094

، َثَنا  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَورَّاُق اْلَبْغَداِديُّ َثَنا َعبَّاُس ْبُن َمْنُصوٍر النَّْيَساُبوِريُّ َحدَّ
، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر،  ْسُتَواِئيِ  َأْحَمُد ْبُن َحْفٍص، َثَنا َأِبي، َثَنا َأُبو َسِعيٍد، َعْن ِهَشاٍم الدَّ

َلَعَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَخنَِّثيَن »: َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ِتي َيُقْلَن ََل َنَتَزوَُّج،  َجاِل الَِّذيَن َيُقوُلوَن ََل َنَتَزوَُّج، َوَلَعَن اْلُمْسَتِتَراُت ِمَن النِ َساِء الالَّ ِمَن الرِ 

َوَأَشدُّ ِمْن َذِلَك َوَلَعَن اْلَباِئَت »: َفَكَأنَُّه اْشَتدَّ َعَلْيِهْم َفَقاَل: َقاَل« َوَلَعَن َراِكَب اْلَفاَلِة َوْحَدُه
«َوْحَدُه

 َأُبو َسِعيٍد َهَذا ِقيَل ِإنَُّه 
َد ِبِه  اْلُمَسيِ ُب ْبُن َشِريٍك َتَفرَّ

َعْن ِهَشاٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (7891)تخريج المسند 
صحيح دون لعنة راكب 

.الفالة والبائت وحده

8162095

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َثَنا َحمَّاُد  َحدَّ
َثِني َأُبو َفاِخَتَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ْبُن َسَلَمَة، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُسَوْيٍد، َحدَّ

َفُأْسَوٌة »: َبَلى َقاَل: َقاَل« َأُتْؤِمُن ِبَما ُنْؤِمُن ِبِه؟»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن
«َما َلَك ِبَنا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (24754)تخريج المسند 
.حسن

8172097

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبُن ِإْبَراِهيَم ِإْماَلًء َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب، : َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل َثَنا : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاََل: َوَحدَّ

، َقاَل: ُعَبْيُد ْبُن َيِعيَش، َقاَل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعِن : َثَنا اْلُحَسْيِن ْبِن َجْعَفٍر اْلَحَنِفيُّ
، َوَمْعَمٍر، َعْن َهاُروَن، َعْن ِكَناَنَة ْبِن ُنَعْيٍم، َعْن َقِبيَصَة ْبِن ُمَخاِرٍق، َعِن النَِّبيِ   اْْلَْوزَاِعيِ 

َْلَْن َيْعِصَبُه َأَحُدُكْم ِبِقدٍ  َحتَّى َيْفَحَل َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«النَّاَس ِفي ِنَكاٍح

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َهاُروَن 
ِبَهَذا اللَّْفِظ، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث اْبِن اْلُمَباَرِك

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

8182098

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن  َحدَّ
َثُه، َعْن َأِبي َكْبَشَة َصاِحِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َصاِلٍح، َأنَّ َأْزَهَر َيْعِني اْبَن َسِعْيٍد َحدَّ

ْت ِبِه اْمَرَأٌة َفَقاَم ِإَلى َأْهِلِه َفَخَرَج ِإَلْيَنا َوَرْأُسُه َيْقُطُر : َوَسلََّم َقاَل َبْيَنا َرُسوُل هللِا َجاِلٌس ِإْذ َمرَّ
ْت ِبي ُفاَلَنُة َفَوَقَعْت ِفي َنْفِسي »: َيا َرُسوَل هللِا َكَأنَُّه َقْد َكاَن َشْيٌء َقاَل: َماًء َفُقْلَنا َنَعْم َمرَّ

«َشْهَوُة النِ َساِء َفُقْمُت ِإَلى َبْعِض َأْهِلي َفَكَذِلَك َفاْفَعُلوا َفِإنَّ ِمْن َأَماِثِل َأْعَماِلُكْم ِإْتَياَن اْلَحاَلِل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (29/557)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

8192099

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسِعيٍد، َقاَل َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، : َثَنا ُعَبْيُد ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل اُد ْبُن َسِعيٍد، َعِن اْلُجَرْيِريِ  َقاَل : َثَنا َشدَّ

َيا َشَباَب ُقَرْيٍش ََل َتْزُنوا، اْحَفُظوا ُفُروَجُكْم َأََل َمْن َحِفَظ »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ُة «هللُا َفْرَجُه َفَلُه اْلَجنَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َنْضَرَة 
 ، َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ اْلُجَرْيِريُّ

اٌد َد ِبِه َعْنُه َشدَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رجاله : (4/255)الهيثمي 
.رجال الصحيح

8202100

 ، َثَنا َأِبي، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب، َثَنا َأُبو اْلَيَماِن، َثَنا َأُبو َمْهِديٍ  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

ُر، َنَظُر اْلُمْؤِمِن ِإَلى َمَحاِسِن »: َوَسلََّم النَّْظَرُة اْْلُوَلى َخَطٌأ، َوالثَّاِنَيُة َعْمٌد، َوالثَّاِلَثُة ُتَدمِ 
اْلَمْرَأِة َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإْبِليَس َمْسُموٌم، َمْن َتَرَكَها ِمْن َخْشَيِة هللِا َوَرَجاَء َما ِعْنَدُه َأَثاَبُه هللُا 

ُتَها «ِبَذِلَك ِعَباَدًة َتْبُلُغُه َلذَّ

تفرد به سعيد بن سنان عن 
أبي الزاهرية

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5970)

كتاب المواريث 

كتاب النكاح 
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8212101

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ، ثنا َعْمُرو ْبُن : َحدَّ َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْرٍق اْلِحْمِصيُّ َحدَّ
وِس، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َأَنٍس َقاَل: ُعْثَماَن َقاَل اَلِم ْبُن َعْبِد اْلُقدُّ َسِمْعُت النَِّبيَّ : ثنا َعْبُد السَّ

َجَها »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ، َوَمْن َتَزوَّ َمْن َتَزوََّج اْمَرَأًة ِلِعزِ َها َلْم َيِزْدُه هللُا ِإَلَّ ُذَلًّ
َجَها َلْم  َجَها ِلَحَسِبَها َلْم َيِزْدُه هللُا ِإَلَّ َدَناَءًة، َوَمْن َتَزوَّ ِلَماِلَها َلْم َيِزْدُه هللُا ِإَلَّ َفْقًرا، َوَمْن َتَزوَّ
َن َفْرَجُه، َأْو َيِصَل َرِحَمُه، ِإَلَّ َباَرَك هللُا َلُه ِفيَها، َوَباَرَك  ْجَها ِإَلَّ ِلَيُغضَّ َبَصَرُه، َوُيَحصِ  َيَتَزوَّ

«َلَها ِفيِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم، 
وِس َد ِبِه اْبُن َعْبِد اْلُقدُّ َتَفرَّ

قال  [إسناده ضعيف جدا]
فيه عبد : الحافظ الهيثمي

السالم بن عبد القدوس بن 
.حبيب وهو ضعيف

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1055)

8222106

 ، ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف اْلَحْضَرِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
، َعْن َأَنٍس، َقاَل َكاَن : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِخَراٍش، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشٍب، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ 

ُجوا »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُه التََّبتَُّل َوَيْنَهى َعْنُه َنْهًيا َشِديًدا، َفَيُقوُل َتَزوَّ
«اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد؛ َفِإنِ ي ُمَكاِثٌر ِبُكُم اْْلَُمَم َيْوَم اْلِقَياَمِة

[صحيح لغيره]

َرَواُه : قال الحافظ الهيثمي
َأْحَمُد َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط 
ِمْن َطِريِق َحْفِص ْبِن ُعَمَر 

َعْن َأَنٍس، َوَقْد َذَكَرُه اْبُن َأِبي 
َحاِتٍم، َوَرَوى َعْنُه َجَماَعٌة، 
ِحيِح .َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

8232108

َثَنا َأِبي َرِحَمُه هللُا َقاَل ٍم : َحدَّ ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َحِبيِب ْبِن َسالَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْْلَْنَصاِريُّ
، َثَنا اْبُن َأِبي ُفَدْيٍك، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى  اْلَمكِ يُّ

النََّظُر ِإَلى َوْجِه اْلَمْرَأِة اْلَحْسَناِء »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنُه َقاَل
.«َواْلُخْضَرِة َيِزيَداِن ِفي اْلَبَصِر

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َعْنُه اْبُن َأِبي  َجْعَفٍر َتَفرَّ

ُفَدْيٍك ُمتَِّصاًل َمْرُفوًعا

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

: (5991)ضعيف الجامع 
.موضوع

8242109

ِغيِر، ثنا ِعيَسى ْبُن  ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
، ثنا َروَّاُد ْبُن اْلَجرَّاِح، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن  َعْبِد هللِا اْلَعْسَقاَلِنيُّ

ْنَيا َمَتاٌع َوَخْيُر َمَتاِعَها اْلَمْرَأُة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َجاِبٍر، َقاَل الدُّ
اِلَحُة «الصَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَجاِهٍد 
َعْن َجاِبٍر، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده فيه رواد بن : (القرى

.الجراح، اختلط بآخره
[إسناده ضعيف]

8252110

َثَنا َأِبي، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب، َثَنا َأُبو اْلَيَماِن، َثَنا  َحدَّ
: َأُبو َمْهِديٍ  َسِعيُد ْبُن ِسَناٍن، َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

ِإنَّ ُفُجوَر اْلَمْرَأِة اْلَفاِجَرِة َكُفُجوِر َأْلِف َفاِجٍر، َوِإنَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
يًقا «ِبرَّ اْلَمْرَأِة اْلُمْؤِمَنِة َكَعَمِل َسْبِعيَن َصدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (6468)

8262111

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاََل َثَنا َأُبو اْلَوِليِد ، َثَنا َأُبو َخِليَفَة : َحدَّ
َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّاٍس ، َثَنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َبْهَراَم، َثَنا َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َحدَّ : الطََّياِلِسيُّ

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب اْمَرَأًة ِمْن َقْوِمِه ُيَقاُل َلَها َسْوَدُة َوَكاَنْت ُمْصِبَيًة َلَها 
َما »: َخْمَسُة ِصْبَيٍة َأْو ِستٍَّة ِمْن َبْعٍل َلَها َماَت َفَقاَل َلَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ي : َقاَلْت« َيْمَنُعِك ِمنِ ي؟ َوهللِا َيا َنِبيَّ هللِا َما َيْمَنُعِني ِمْنَك ِإَلَّ َتُكوَن َأَحبَّ اْلَبِريَِّة ِإَليَّ َوَلِكنِ 
ْبَيُة  َما َيْمَنُعَك »: ِعْنَد َرْأِسَك ُبْكَرًة َوَعِشيًَّة، َقاَل- َأْي َيِصيُحوا - ُأْكِرُمَك َأْن َيْضُغوا الصِ 

َيْرَحُمِك هللُا ِإنَّ َخْيَر ِنَساٍء َرِكْبَن َأْعَجاَز »: ََل َوهللِا َفَقاَل َلَها: َقاَلْت« ِمنِ ي َشْيٌء َغْيُر َذِلَك؟
ِبِل ِنَساُء ُقَرْيٍش َأْحَناُه َعَلى َوَلٍد ِفي ِصَغرِِه َوَأْرَعاُه َعَلى َبْعٍل ِفي َذاِت َيِدِه «اْلِْ

َد ِبِه َعْبُد اْلَحِميِد، َعْن   َتَفرَّ
َشْهٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

8272112

َثِني َعْبُد اْلَعِظيِم ْبُن ِإْبَراِهيَم  اِك، َحدَّ حَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن الضَّ َحدَّ
، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َيْحَيى، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ِزَياِد ْبِن َسْعٍد، َعِن  اِلِميُّ السَّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َتَخيَُّروا ِلُنَطِفُكْم »: الزُّْهِريِ 
َواَد َفِإنَُّه َلْوٌن ُمَشوٌَّه «َواْجَتِنُبوا َهَذا السَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِزَياٍد 
، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  َوالزَُّهِريِ 

َهَذا اْلَوْجِه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 
كل طرقه : قال الخطيب

.ضعيفة

قال الحافظ ابن الجوزي في 
: (2/613)العلل المتناهية 

.َل يصح

8282113

، ثنا َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى  َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر اْلَقاِضي، ثنا ُجَبْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
، ثنا َقِبيَصُة، ثنا ُسْفَياُن، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعِن الزَُّبْيِر  ْبِن ُموَسى اْْلَْكَفاِنيُّ

ُجَها »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن اْلَعوَّاِم، َقاَل َيْعِمُد َأَحُدُكْم ِإَلى اْبَنِتِه َفُيَزوِ 
«اْلَقِبيَح الذَِّميَم ِإنَُّهنَّ ُيِرْدَن َما ُتِريُدوَن

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُجَبْيٍر 

َأَفاَدِنيِه َعْنُه َأُبو اْلَحَسِن ، 

اَرُقْطِنيُّ الدَّ

[إسناده ضعيف]

8292116

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد  ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُبْهُلوٍل، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، ح ، َحدَّ
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َبْدٍر، ثنا َعِليُّ ْبُن َجِميٍل، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  ثنا : َوَحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل
ْجُت َشْيًئا ِمْن ِنَساِئي »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْجُت َشْيًئا ِمْن َبَناِتي ِإَلَّ ِبِإْذٍن ، َما َتَزوَّ َوََل َزوَّ

«َجاَءِني ِبِه ِجْبِريُل َعِن هللِا َعزَّ َوَجلَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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8302117

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر  َعِن ، َأْخَبَرَنا َيْعَمُر ْبُن ِبْشٍر ، ثنا َأُبو َمْسُعوٍد َأْحَمُد ْبُن اْلُفَراِت ، َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة ، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم ، اْبِن اْلُمَباَرِك، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد 

ِمْن ُيْمِن اْلَمْرَأِة َتْيِسيُر ِخْطَبِتَها َوَتْيِسيُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلْت
«َصَداِقَها

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُأَساَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (24478)تخريج المسند 
.إسناده حسن

8312118

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُموَسى : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
يِق َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل دِ  َسِمْعُت اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد : ْبُن َتِليَداَن، ِمْن آِل َأِبي َبْكٍر الصِ 

ُث، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت َكاِح َبَرَكًة َأْيَسُرُه َمُئوَنًة َفُقلُت : " ُيَحدِ  َأْعَظُم النِ 
َأْخَبَرْتَك َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ - َأْي َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها - َلُه 

ْثُت َوَهَكَذا َحِفْظُت: َفَقاَل .َهَكَذا ُحدِ 

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

قال العالمة اْللباني في 
تخريج مشكاة المصابيح 

إسناده ضعيف: (3033)

: (962)ضعيف الجامع 
.ضعيف

8322119
ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ : ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن اْبِن َسْخَبَرَة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا  ثنا َحمَّ
«َأْعَظُم النِ َساِء َبَرَكًة َأْيَسُرُهنَّ َمُئوَنًة»: َتَعاَلى َعْنَها َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َرَواُه َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َوَأُبو 
اُس َعْن َيِزيَد ْبِن  َخْيَثَمَة َوالنَّ
َهاُروَن ِمْثَلُه َوَرَواُه َصْفَواُن 
ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن ُعْرَوَة، َعْن 

َعاِئَشَة َنْحَوُه

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

َرَواُه : قال الحافظ الهيثمي
َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه اْبُن 

اْسُمُه ِعيَسى : َسْخَبَرَة ُيَقاُل
.ْبُن َمْيُموٍن، َوُهَو َمْتُروٌك

: (962)ضعيف الجامع 
.ضعيف

8332120

َثَنا َعْبُد  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، ح َوَحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
اِر،  َثَنا َعْبُد - َأْو َغْيُرُه - هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا َأُبو َمْسُعوٍد، َثَنا اْلَعاَلُء ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ ح َوَحدَّ

اُد ْبُن َسَلَمَة، َثَنا : هللِا، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، َقاُلوا َثَنا َحمَّ
: الطَُّفْيُل ْبُن َسْخَبَرَة، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ صل ى هللا عليه وسلم َقاَل

َكاِح َبَرَكًة َأْيَسُرُه ُمْؤَنًة» «َأْعَظُم النِ 

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 

َرَواُه : قال الحافظ الهيثمي
َأْحَمُد َواْلَبزَّاُر، َوِفيِه اْبُن 

اْسُمُه ِعيَسى : َسْخَبَرَة ُيَقاُل
.ْبُن َمْيُموٍن، َوُهَو َمْتُروٌك

: (962)ضعيف الجامع 
.ضعيف

8342126

َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َثَنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي َقاَل َثَنا ُهَشْيٌم، َثَنا َعْبُد : َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ

، َعْن َرُجٍل، ِمَن النَِّمِر ْبِن َقاِسٍط َقاَل : اْلَحِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمٍَّد اْْلَْنَصاِريِ 
ُث َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِمْعُت ُصَهْيَب ْبَن ِسَناٍن، ُيَحدِ 

َأيَُّما َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرَأًة َعَلى َمْهٍر، َوُهَو ََل ُيِريُد َأَداَءُه، َفَغرََّها ِباَّلِل َواْسَتَحلَّ َفْرَجَها ِباْلَباِطِل، »
اَن ِبَدْيٍن َوُهَو ََل ُيِريُد َأَداَءُه ِإَلْيِه َفَغرَُّه  َلِقَي هللَا َتَعاَلى َيْوَم اْلِقَياَمِة َوُهَو زَاٍن، َوَأيَُّما َرُجٌل ادَّ

«ِباَّلِل َواْسَتَحلَّ َماَلُه ِباْلَباِطِل، َلِقَي هللَا َتَعاَلى َيْوَم َيْلَقاُه َوُهَو َساِرٌق

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8352127

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشيَرَوْيِه، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  َحدَّ
، ثنا َحْمَزُة ْبُن َأِبي َحْمَزَة، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َيْرَفُعُه  ِعْصَمَة اْلُجَشِميُّ

َها َفِنَكاُحَها َباِطٌل، »: ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأيَُّما اْمَرَأٍة ُنِكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليِ 
َق َبْيَنُهَما، َوِإْن َكاَن َلْم َيْدُخْل  َفِإْن َكاَن َدَخَل ِبَها َفَلَها َصَداُقَها ِبَما اْسَتَحلَّ ِمْن َرِحِمَها، َوُفرِ 

ْلَطاُن َوِليُّ َمْن ََل َوِليَّ َلُه َق َبْيَنُهَما، َوالسُّ «ِبَها ُفرِ 

َقْد َأْدَرَك َحْمَزُة : َقاَل ِإْسَحاُق
َعَطاًء َوَمْكُحوًَل َهَذا َحِديٌث 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء َعْن 
َد ِبَلْفِظ التَّْفِريِق،  َعْبِد هللِا، َتَفرَّ

َوُرِوَي َعْن ُعْرَوَة، َعْن 
َعاِئَشَة ِمْثُلُه ِفي ِإْبَطاِل 

َكاِح ِمْن ُدوِن َلْفَظِة التَّْفِريِق النِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

8362136

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  يِصيُّ ، َحدَّ َمِد ْبِن َأِبي اْلَجرَّاِح اْلِمصِ  َثَنا ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الصَّ
َمْشِقيُّ  َعْن َرَجاِء ْبِن َأِبي َسَلَمَة، َعِن الزُّْهِريِ  ، َثَنا َضْمَرُة ْبُن َرِبيَعَة ، ُمَحمَُّد ْبُن اْلَوِزيِر الدِ 

ْحَمِن ،  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ر  .ِنَكاِح السِ 

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ 
َد ِبِه َضْمَرُة،  َعْن ُحَمْيٍد َتَفرَّ

َعْن َرَجاٍء

أم )محقق تقريب البغية 
محمد بن عبد : (القرى

الصمد لم أجده وبقية رجاله 
.ثقات

[إسناده ضعيف]

8372137

ثنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َأُبو َيْعَلى، ثنا َصاِلُح ْبُن َأِبي ِخَداٍش، ثنا َوِكيٌع، َعْن 
ُسْفَياَن، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت، َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن 

َبَعَثِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرَأَة َأِبيِه ِبَقْتِلِه، »: َعْمٍرو، َقاَل
«َوَسْلِب َماِلِه

َد ِبِه َوِكيٌع َعْن ُسْفَياَن  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
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8382141

، َوُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ ، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َثَنا : َحدَّ َحدَّ
اَن ُمَحمَِّد ْبِن ، َوَذَكَر ُعَبْيُد هللِا اْْلَْشَجِعيُّ : اْبُن ُنَمْيٍر، َقاَل َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأِبي َغسَّ

ٍف  َعْن ُعَمَر ْبِن َناِفٍع، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َسَأَلُه َرُجٌل َعْن َرُجٍل، َفاَرَق ، ُمَطرِ 
َجَها َوَلْم َيْأُمْرِني َوَلْم ُأْعِلْمُه ، اْمَرَأَتُه  ، ِإَلَّ ِنَكاَح َرْغَبٍة ، ََل »: َفَقاَل اْبُن ُعَمَر، َوَأنَُّه َتَزوَّ

ا َنُعدُّ َهَذا َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َوِإْن َكِرَهْت َفاَرَقْت ، ِإْن َرِضَيْت َأْمَسَكْت  ُكنَّ
«َوَسلََّم ِسَفاًحا

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

اْْلَْشَجِعيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
أبو بكر الطلحي لم : (القرى

.أجده، وبقية رجاله ثقات
[إسناده ضعيف]

8392146

، َقاَل َثَناُه اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  ثنا : ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َعْن : ثنا ُشْعَبُة، َوِمْسَعٌر، َقاََل: َحْفُص ْبُن ُعَمَر َأُبو ِإْسَماِعيَل اْْلَْيِليُّ ثنا َأُبو َعْوٍن الثََّقِفيُّ

، َقاَل َسُلوِني َعمَّا : َسِمْعُت َعِليًّا، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َيُقوُل َعَلى اْلِمْنَبِر: َأِبي َصاِلٍح اْلَحَنِفيِ 
َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َما َتُقوُل ِفي اْْلُْخَتْيِن َيتَِّخُذُهَما : ِشْئُتْم، َفَقاَل َلُه َرُجٌل ُيَقاُل َلُه اْبُن اْلَكوَّاِء

ُجُل؟ َفَقاَل َلُه َعِليٌّ ِإنََّك َلَذهَّاٌب ِفي التِ يِه، َسْل َعمَّا َيْعِنيَك، َوََل َتْسَأْل َعمَّا ََل َيْعِنيَك، َفَقاَل َلُه : الرَّ
َفَقاَل َلُه . َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ِإنََّما َنْسَأُلَك َعمَّا ََل َنْعَلُم، َفَأمَّا َما َنْعَلُم َفاَل َنْسَأُلَك َعْنُه: اْبُن اْلَكوَّاِء

َمْتُهَما آَيٌة ِمْن ِكَتاِب هللِا َتَعاَلى، ُأَراُه َقاَل: َعِليٌّ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ا آَيٌة ِمْن ِكَتاِب : َحرَّ َوَأَحلَّْتُهَم
َوَقْوِلِه َتَعاَلى  [23: النساء] {َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْْلُْخَتْيِن ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف}هللِا َتَعاَلى، َقْوُلُه َتَعاَلى 

َضاَعِة، : َفَقاَل َلُه اْبُن اْلَكوَّاِء [36: النساء] {َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم} َوَما َتُقوُل ِفي اْبَنِة اْْلَِخ ِمَن الرَّ
ُجُل؟ َقاَل ُجَها الرَّ ََل، ِإنِ ي ُكْنُت َأْخَرْجُت اْبَنَة َحْمَزَة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِمْن َبْيَن ُمْشِرِكي َمكََّة : َأَيَتَزوَّ

َعَلى َخْوٍف َشِديٍد َوَغْزٍو َشِديٍد، َفَأَتْيُت ِبَها اْلَمِديَنَة، َفَعَرْضُتَها َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم، َفَذَكْرُت َلُه َحاَلَها، َوَجَماَلَها، َوَهْيَئَتَها، َوُحْسَن ُخِلِقَها، َفَقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َضاَعِة»: َوَسلََّم َها اْبَنُة َأِخي ِمَن الرَّ َها ََل َتِحلُّ ِلي، ِإنَّ «ِإنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8402149

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكْيَساَن  ثنا َهاُروُن ْبُن ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن اْلَحاِفُظ ، َحدَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِمْقَسٍم . َمْعُروٍف، ح ثنا َأُبو ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِكْنِديُّ ، َوَحدَّ

َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْْلَْسَوِد ، ثنا اْبُن َوْهٍب : َقاََل، َهمَّاٍم 
َكاَح»: َعْن َأِبيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل «َأْعِلُنوا النِ 

 َلْم َيْرِوِه َعْن َعاِمٍر ِإَلَّ َعْبُد 
َد ِبِه اْبُن َوْهٍب هللِا َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (16130)تخريج المسند 
.حسن لغيره

8412150

، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، ثنا : َحدَّ يُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
ِعْصَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَخزَّاُز، ثنا َحاِزٌم، َمْوَلى َبِني َهاِشٍم، َعْن ُلَماَزَة، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، 

َشِهَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل
َعِة ِفي »: َأْماَلَك َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه َفَقاَل َعَلى اْلَخْيِر َواْلَبَرَكِة، َوالطَّاِئِر اْلَمْيُموِن، َوالسَّ

ْزِق، َباَرَك هللُا َلُكْم، َدفِ ُفواَعَلى َرْأِسِه َفِجيَء ِبُدفٍ  َفُضِرَب ِبِه، َفَأْقَبَلِت اْْلَْطَباُق َعَلْيَها « الرِ 
اُس َأْيِدَيُهْم، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ٌر، َفُنِثَر َعَلْيِه، َفَكفَّ النَّ : َفاِكَهٌة َوُسكَّ

َما َنَهْيُتُكْم َعْن »: َيا َرُسوَل هللِا  َأَوَلْم َتْنَه َعِن النُّْهَبِة؟ َقاَل: َقاُلوا« َما َلُكْم ََل َتْنَتِهُبوَن؟» ِإنَّ
ا اْلِعْرَساُن َفاَل «ُنْهَبِة اْلَعَساِكِر، َفَأمَّ

 َفَجاَذَبَهْم َوَجاَذُبوُه َغِريٌب ِمْن 
َد ِبِه َعْنُه َثْوٌر َحِديِث َخاِلٍد، َتَفرَّ
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، َثَنا  ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُقْنُبٍل اْْلَْنَطاِكيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب،  وِسيُّ َصِحَبَنا ِفي َطِريِق َمكََّة َسَنَة َخْمٍس - َصاِلُح ْبُن ِزَياِد السُّ

، َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن ُحَمْيٍد، َعِن َأَنٍس - َوِماَئَتْيِن  َثَنا َخاِلُد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْْلَْنَصاِريُّ
َأْيَن »: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشِهَد ِإْماَلَك َرُجٍل َأِو اْمَرَأٍة ِمَن اْْلَْنَصاِر َفَقاَل

اْضِرُبوا َعَلى »: َفَأَتْوا ِبِه، َقاَل« الدُّفُّ»: َيا َرُسوَل هللِا، َوَما َشاِهُدَنا؟ َقاَل: َقاُلوا« َشاِهُدُكْم؟
ُثمَّ َجاُءوا ِبَأْطَباِقِهْم َفَنَثُروَها، َفَهاَب اْلَقْوُم َأْن َيَتَناَوُلوا َفَقاَل َرُسوُل هللِا « َرْأِس َصاِحِبُكْم

َيا َرُسوَل هللِا َأَلْم َتْنَه : َقاُلوا« َما َأْزَيَن اْلِحْلَم َما َلُكْم  ََل َتَتَناَوُلوا؟»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ا ِفي َهَذا َوَأْشَباِهِه َفاَل»: َعِن النُّْهَبِة َقاَل «َنَهْيُتُكْم َعِن النُّْهَبِة ِفي اْلَعَساِكِر، َفَأمَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، 
َوُحَمْيٍد َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َصاِلِح ْبِن ِزَياٍد
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اَداِنيُّ ِباْلَبْصَرِة، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِإْدِريَس  َثَنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُن َأَبَتاُه ْبِن َشْيَباَن اْلَعبَّ َحدَّ
ُد ْبُن ُمزَاِحٍم، َعْن َصَدَقَة،  َثِني ُمَحمَّ ، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا اْلَوِسيُم ْبُن َجِميٍل، َحدَّ ِجْسَتاِنيُّ السِ 

، َعْن َسْلَماَن،  َلِميِ  ْحَمِن السُّ َأنَُّه َتَزوََّج اْمَرَأًة ِمْن ِكْنَدَة َفَبَنى ِبَها ِفي َبْيِتَها، َفَلمَّا " َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
وا آَجَرُكُم : َكاَن َلْيَلَة اْلِبَناِء َمَشى َمَعُه َأْصَحاُبُه َحتَّى َأَتى َبْيَت اْمَرَأِتِه، َفَلمَّا َبَلَغ اْلَبْيَت َقاَل اْرِجُع

ٌد، َقاَل َفَهاُء، َفَلمَّا َنَظَر ِإَلى اْلَبْيِت، َواْلَبْيُت ُمَنجَّ َأَمْحُموٌم : هللُا، َوَلْم ُيْدِخْلُهْم َعَلْيَها َكَما َفَعَل السُّ
َلِت اْلَكْعَبُة ِفي ِكْنَدَة؟ َقاُلوا َلِت اْلَكْعَبُة ِفي ِكْنَدَة، َفَلْم َيْدُخِل : َبْيُتُكْم َأْم َتَحوَّ َما َبْيُتَنا ِبَمْحُموٍم َوََل َتَحوَّ

ِلَمْن  َهَذا : َفَلمَّا َدَخَل َرَأى َمَتاًعا َكِثيًرا َفَقاَل. اْلَبْيَت َحتَّى ُنِزَع ُكلُّ ِسْتٍر ِفي اْلَبْيِت َغْيَر ِسْتِر اْلَباِب
َما ِبَهَذا َأْوَصاِني َخِليِلي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، : َمَتاُعَك َوَمَتاُع اْمَرَأِتَك، َقاَل: اْلَمَتاُع؟ َقاُلوا

ْنَيا ِإَلَّ َكزَاِد الرَّاِكِب، َوَرَأى َخَدًما َفَقاَل ِلَمْن َهَذا : َأْوَصاِني َخِليِلي َأْن ََل َيُكوَن َمَتاِعي ِمَن الدُّ
َما ِبَهَذا َأْوَصاِني َخِليِلي، َأْوَصاِني َخِليِلي َصلَّى هللُا : َخَدُمَك َوَخَدُم اْمَرَأِتَك، َفَقاَل: اْلَخَدُم؟ َفَقاُلوا

َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ََل ُأْمِسَك ِإَلَّ َما َأْنَكُح، َأْو ُأْنِكُح، َفِإْن َفَعْلُت َفَبَغْيَن َكاَن َعَليَّ ِمْثُل َأْوزَاِرِهنَّ ِمْن 
َهْل َأْنُتنَّ ُمْخَرَجاٌت َعنِ ي، : َغْيِر َأْن ُيْنَتَقَص ِمْن َأْوزَاِرِهنَّ َشْيٌء، ُثمَّ َقاَل ِللنِ ْسَوِة الَِّتي ِعْنَد اْمَرَأِتِه

ْتَر، ُثمَّ : ُمْخِلَياٌت َبْيِني َوَبْيَن اْمَرَأِتي؟ ُقْلَن ى السِ  َنَعْم، َفَخَرْجَن، َفَذَهَب ِإَلى اْلَباِب َحتَّى َأَجاَفُه َوَأْرَخ
َهْل َأْنِت ُمِطيَعِتي ِفي : َجاَء َحتَّى َجَلَس ِعْنَد اْمَرَأِتِه َفَمَسَح ِبَناِصَيِتَها َوَدَعا ِباْلَبَرَكِة، َفَقاَل َلَها

َفِإنَّ َخِليِلي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْوَصاِني : َجَلْسَت َمْجِلَس َمْن ُيَطاُع، َقاَل: َشْيٍء آُمُرِك ِبِه؟ َقاَلْت
ِإَذا اْجَتَمْعُت ِإَلى َأْهِلي َأْن َأْجَتِمَع َعَلى َطاَعِة هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َفَقاَم َوَقاَمْت ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَصلََّيا َما 

ُجُل ِمِن اْمَرَأِتِه، َفَلمَّا َأْصَبَح َغَدا َعَلْيِه َأْصَحاُبُه  َبَدا َلُهَما، ُثمَّ َخَرَجا َفَقَضى ِمْنَها َما َيْقِضي الرَّ
َكْيَف َوَجْدَت َأْهَلَك؟ َفَأْعَرَض َعْنُهْم، ُثمَّ َأَعاُدوا َفَأْعَرَض َعْنُهْم، ُثمَّ َأَعاُدوا َفَأْعَرَض َعْنُهْم، : َفَقاُلوا

ُتوَر َواْلُخُدوَر َواْْلَْبَواَب ِلُتَواِرَي َما ِفيَها، َحْسُب اْمِرٍئ ِمْنُكْم َأْن : ُثمَّ َقاَل ِإنََّما َجَعَل هللُا َتَعاَلى السُّ
َيْسَأَل َعمَّا َظَهَر َلُه، َفَأمَّا َما َغاَب َعْنُه َفاَل َيْسَأَلنَّ َعْن َذِلَك، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

ُث َعْن َذِلَك َكاْلِحَماَرْيِن َيَتَساَفَداِن ِفي الطَِّريِق»: َوَسلََّم َيُقوُل «اْلُمَتَحدِ 
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اُج  ، َثَنا اْلَحجَّ ْيَرِفيُّ ُد ْبُن َبكَّاٍر الصَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َثَنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل وٍخ اْلَواِسِطيُّ َقِدَم : ْبُن َفرُّ

اُه ُعَمُر َفَقاَل ِ َتَعاَلى َعْبًدا، َقاَل: َسْلَماُن ِمْن ِغيَبٍة َلُه، َفَتَلقَّ ْجِني، َقاَل: َأْرَضاَك َّللَّ َفَسَكَت : َفَزوِ 
ِ َعْبًدا، َوََل َتْرَضاِني ِلَنْفِسَك، َفَلمَّا َأْصَبَح َأَتاُه َقْوُم ُعَمَر، َفَقاَل: َعْنُه، َفَقاَل َحاَجًة؟ : َأَتْرَضاِني َّللَّ

ُتْضِرُب َعْن َهَذا اْْلَْمِر، َيْعُنوَن ُخْطَبَتُه ِإَلى ُعَمَر، : َوَما ِهَي ِإَذا ُتْقَضى؟ َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: َقاُلوا
َرُجٌل َصاِلٌح َعَسى هللُا َأْن : َأَما َوهللِا َما َحَمَلِني َعَلى َهَذا ِإْمَرُتُه َوََل ُسْلَطاُنُه، َوَلِكْن ُقْلُت: َفَقاَل

َفَتَزوََّج ِفي ِكْنَدَة، َفَلمَّا َجاَء َيْدُخُل َعَلى َأْهِلِه ِإَذا اْلَبْيُت : َقاَل. ُيْخِرَج ِمنِ ي َوِمْنُه َنَسَمًة َصاِلَحًة
ٌد، َوِإَذا ِفيِه ِنْسَوٌة َفَقاَل ى، َأَمَرِني َخِليِلي َأُبو اْلَقاِسِم : ُمَنجَّ َلِت اْلَكْعَبُة ِفي ِكْنَدَة َأْم ِهَي ُحمَّ َأَتَحوَّ

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َتَزوََّج َأَحُدَنا َأْن ََل َيتَِّخَذ ِمَن اْلَمَتاِع ِإَلَّ َأَثاًثا َكَأَثاِث اْلُمَساِفِر، َوََل َيتَِّخَذ 
َفُقْمَن النِ ْسَوُة َفَخَرْجَن َفَهَتْكَن َما ِفي اْلَبْيِت، َوَدَخَل َعَلى : ِمَن النِ َساِء ِإَلَّ َما َيْنِكُح، َأْو ُيْنَكُح َقاَل

َبْل ُأِطيُع، َفُمْرِني ِبَما ِشْئَت َفَقْد َنَزْلَت َمْنِزَلَة : َيا َهِذِه َأُتِطيِعيِني َأْم َتْعِصيِني؟ َفَقاَلْت: َأْهِلِه، َفَقاَل
ِإنَّ َخِليِلي َأَبا اْلَقاِسِم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرَنا ِإَذا َدَخَل َأَحُدَنا َعَلى َأْهِلِه َأْن : اْلُمَطاِع، َفَقاَل

َن، َفَفَعَل َوَفَعَلْت، َقاَل َفَلمَّا َأْصَبَح : َيُقوَم َفُيَصلِ ي، َوَيْأُمَرَها َفُتَصلِ ي َخْلَفُه، َوَيْدُعو َوَيْأُمَرَها َأْن ُتَؤمِ 
َيا َأَبا َعْبِد هللِا َكْيَف َأْصَبْحَت؟ َكْيَف َرَأْيَت َأْهَلَك؟ َفَسَكَت : َجَلَس ِفي َمْجِلِس ِكْنَدَة، َفَقاَل َلُه َرُجٌل

ْيِء َقْد َواَرْتُه اْْلَْبَواُب َواْلِحيَطاُن، : َعْنُه، َفَعاَد َفَسَكَت َعْنُه، ُثمَّ َقاَل َما َباُل َأَحِدُكْم َيْسَأُل َعِن الشَّ
ْيِء، ُأِجيَب َأْو ُسِكَت َعْنُه  "ِإنََّما َيْكِفي َأَحُدُكْم َأْن َيْسَأَل َعِن الشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8452156

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ   ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأَباَن، ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ْبِن َخاِلٍد ، َحدَّ
َوَعْن ، َعْن َأِبيِه ، َعِن اْبِن َطاُوٍس ، ثنا َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح ، ُمْسَتْمِلي َوِكيٍع ثنا َوِكيٌع 

ِ ْبِن َيِزيَد، َقاََل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى : َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد َّللاَّ
َ َتَعاَلى ََل َيْسَتِحي ِمَن اْلَحقِ  ََل تأتوا النِ َساَء ِفي َأْدَباِرِهنَّ»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ِإنَّ َّللاَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُوٍس 
َوُعَمَر َوَلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َزْمَعَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8462157
، ثنا َبَرَكُة ْبُن ُمَحمٍَّد  ْمَناِنيُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُنَس السِ  ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ

، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس،  اْلَحَلِبيُّ
«َما َرَأْيُت َعْوَرَة النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقطُّ»: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت

َوَهَذا َأْيًضا ِمْن َمَفاِريِد 
، َعْن  ُيوُسَف َعِن الثَّْوِريِ 

ٍد ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى
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8472158

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش  رَّاُج ، َحدَّ َثَنا اْلَحَسُن . ح، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق السَّ َوَحدَّ
وِليُّ  ثنا ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع : َقاََل، ْبُن ِعاَلَن، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ِإْسَحاَق الصُّ

، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َأِبي 
َأَتاِني ِجْبِريُل ِبِقْدٍر ُيَقاُل َلَها اْلَكِفيُت َفأَكْلُت »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

«ِمْنَها َأْكَلًة َفُأْعِطيُت ُقوَُّة َأْرَبِعيَن َرُجاًل ِفي اْلِجَماِع

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن 
َد ِبِه َوِكيٌع َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.باطل: (1685)

8482159

َثِني َأِبي،  ِد ْبِن اْلَحَسِن، َحدَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َقاَل ِبيِعيِ  َدَخَلِت اْمَرَأُة ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن َعَلى ِنَساِء النَِّبيِ  : " َثَنا َشِريٌك، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق السَّ

َئَة اْلَهْيَئِة ِفي َأْخاَلٍق َلَها، َفُقْلَن َلَها َأمَّا اللَّْيَل َفَقاِئٌم، : َما َلِك؟ َفَقاَلْت: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسيِ 
َهاَر َفَصاِئٌم ا النَّ َفُأْخِبَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْوِلَها، َفَلِقَي ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َفاَلَمُه . َوَأمَّ

يِح، : ، َقاَل«َأَما َلَك ِبي ُأْسَوٌة؟»: َفَقاَل َبَة الرِ  َبَلى، َجَعَلِني هللُا ِفَداَك، َفَجاَءْت َبْعُد َحَسَنَة اْلَهْيَئِة َطيِ 
:َوَقاَلْت ِحيَن ُقِبَض

[البحر البسيط]
َعَلى َرِزيَِّة ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوِن... َيا َعْيُن ُجوِدي ِبَدْمٍع َغْيِر َمْمُنوٍن 

ْخِص َمْدُفوِن... َعَلى اْمِرٍئ َباَت ِفي ِرْضَواِن َخاِلِقِه  ُطوَبى َلُه ِمْن َفِقيِد الشَّ
َوَأْشَرَقْت َأْرُضُه ِمْن َبْعِد َتْفِتيِن... َطاَب اْلَبِقيُع َلُه ُسْكَنى َوَغْرَقُدُه 
َحتَّى اْلَمَماِت َفَلمَّا َتَرقَّى َلُه ُشوِني... َوَأْوَرَث اْلَقْلَب ُحْزًنا ََل اْنِقَطاَع َلُه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده مرسل: (القرى

8492165

َثَنا ُسَلْيَماُن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َمْشِقيُّ ثنا ِمْنَدُل ْبُن : ثنا َأُبو ُنَعْيٍم، َقاَل: ثنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ 
، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي اْلُمِغيَرِة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل، َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللِا  َعِليٍ 

، َقاَل َما َخَلْصُت ِمَن اْلُمْشِرِكيَن : َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: اْلَبَجِليِ 
وَق، َوَأَنا َأْعِزُل َعْنَها َر َلَها»: َقاَل. ِإَلَّ ِبِقيَنٍة ُأِريُد ِبَها السُّ .«َجاَءَها َما ُقدِ 

َد ِبِه َجْعَفٌر َعْن َعْبِد هللِا .  َتَفرَّ
َوَرَواُه َيْعُقوَب اْلُقمِ يُّ َعْن 

َجْعَفٍر َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (4/301)الهيثمي 
مندل بن علي وهو ضعيف 

.وقد وثق

8502166

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل يِنيَّ ِبيِع، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن : ِإْسَحاَق الصِ  َثَنا َقْيُس ْبُن اْلرَّ

اْلَمْرَأُة ِفي َحْمِلَها ِإَلى َوْضِعَها ِإَلى ِفَصاِلَها َكاْلُمَراِبِط ِفي »: اْبِن ُعَمَر، َأْحِسُبُه َقْد َرَفَعُه َقاَل
.«َسِبيِل هللِا، َفِإْن َماَتْت ِفيَما َبْيَن َذِلَك َفَلَها َأْجُر َشِهيٍد

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، َتَفرَّ
َث ِبِه َعْبُد هللِا  ِبِه َقْيٌس َوَحدَّ

ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َقْيٍس

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6047)

8512167

َثَناُه َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ثنا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
ِبيِع َعْن َأِبي َهاِشٍم َعْن َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر،  َعِن اْبِن ُمَباَرٍك َعْن َقْيِس ْبِن الرَّ

ِإنَّ ِلْلَمْرَأِة ِفي َحْمِلَها ِإَلى َوْضِعَها ِإَلى »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ُأَراُه َقاَل
«ِفَصاِلَها ِمَن اْْلَْجِر َكاْلُمَراِبِط ِفي َسِبيِل هللِا، َفِإْن َهَلَكْت ِفيَما َبْيَن َذِلَك َفَلَها َأْجُر َشِهيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6047)

8522173

اِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا  يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ َحدَّ
، َعِن  َقاِشيِ  ِبيِع ْبِن َصِبيٍح، َعْن َيِزيَد ْبِن َأَباَن الرَّ ، َعِن الرَّ ، َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ اْلِفْرَياِبيُّ

اْلَمْرَأُة ِإَذا َصلَّْت َخْمَسَها َوَصاَمْت »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنٍس، َقاَل
«َشْهَرَها َوَأْحَصَنْت َفْرَجَها َوَأَطاَعْت َزْوَجَها َفْلَتْدُخْل ِمْن َأيِ  َأْبَواِب اْلَجنَِّة َشاَءْت

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج مشكاة المصابيح 
حسن لغيره أو : (3109)

.صحيح لغيره

8532184

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا َعبَّاُس ْبُن ُمَجاِشٍع، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َيْعُقوَب،  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
َجاِل، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْمَرَة، َعْن  ْحَمِن ْبِن َأِبي الرِ  ، َعْن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َثَنا َعْبُد الرَّ

ُأْهِدَي ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلْحٌم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا : َعاِئَشَة َقاَلْت
ْتُه: َقاَلْت« َأْهِدي َهِذِه ِلَزْيَنَب»: َعَلْيِه َوَسلََّم يَها»: َقاَل. َفَأْهَدْيُت ِلَزْيَنَب، َفَردَّ َفَرَدْدُتُه « ُردِ 

َأْنُتنَّ َأْهَوُن »: َلَقْد َأَهاَنْتَك َفَقاَل: َفَدَخَلْتِني َغْيَرٌة َفَغِضْبُت َفُقْلُت« َأْقَسْمُت ِإَلَّ َرَدْدِتَها»: َقاَل
ِ ِمْن َأْن ُيِهيَنِني ِمْنُكنَّ َأَحٌد، ُأْقِسُم َأْن ََل َأْدَخَل َعَلْيُكنَّ َشْهًرا َفَغاَب ِتْسَعًة : َقاَلْت« َعَلى َّللاَّ

ِإنََّك َأْقَسْمَت َأْن ََل َتْدُخَل َعَلْيَنا : ُقْلَت: ُثمَّ َجاَء َفَدَخَل َعِليَّ َقاَلْت: َوِعْشِريَن َيْوًما، َقاَلْت
ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َثاَلَث َمرَّاٍت ِبِإْصَبِعِه اْلَعاِشِر، َوَشْهٌر َهَكَذا »: َشْهًرا َيا َنِبيَّ َّللاَِّ؟ َقاَل الشَّ

«َهَكَذا، َوَأْمَسَك ِفي الثَّاِلَثِة ِإْصَبًعا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى
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8542187

ِ ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا  َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
النَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل، ثنا ُيوُنُس ْبُن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َزْيِد ْبِن ُيَثْيٍع، َعْن 

َيا َأَبا َبْكٍر َأَرَأْيَت َلْو َوَجْدَت َمَع ُأمِ  »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُحَذْيَفَة َقاَل
ِ َقاِتَلُه، َقاَل: َقاَل« ُروَماَن َرُجاًل َما ُكْنَت َصاِنًعا؟ َفَأْنَت َيا ُسَهْيَل اْبَن »: ُكْنُت َوَّللاَّ

َل : َقاَل« َبْيَضاَء؟ ُ َأوَّ ُ اْلُبْعَدى َفِهَي َخِبيَثٌة َوَلَعَن َّللاَّ ُ اْْلَْبَعَد َفُهَو َخِبيٌث َوَلَعَن َّللاَّ َلَعَن َّللاَّ
ْلَت اْلُقْرآَن: " َذَكَرُه َفَقاَل. الثَّاَلَثِة َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم }: َيا اْبَن َبْيَضاَء َتَأوَّ

"اآْلَيَة [ 6: النور] {ُشَهَداُء ِإَلَّ َأْنُفُسُهْم

َد ِبِه ُيوُنُس َعْن   َغِريٌب َتَفرَّ
َأِبي ِإْسَحاَق، َوَعْنُه النَّْضُر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

8552188

ِ ْبُن َأْحَمَد، َقاَل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد َّللاَّ َثِني َأِبي، ثنا َوِكيٌع، َعْن َأِبيِه، : َحدَّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي اْلُمَجاِلِد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِقَصاٌص »: َعَلْيِه َوَسلََّم ْنَيا َفَضَحُه َّللاَّ َمِن اْنَتَفى ِمْن َوَلِدِه ِلَيْفَضَحُه ِفي الدُّ
.«ِبِقَصاٍص

َد ِبِه َوِكيٌع َعْن َأِبيِه  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى
: (4795)تخريج المسند 

.إسناده حسن

8562191

َبِعيُّ  اِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى الرَّ َثَنا َأُبو اْلَعبَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن اْلَحْضَرِميُّ ، َحدَّ
َعِن اْْلَْعَمِش ، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ، ثنا ُفَلْيٌح ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْْلَْسَوِد الِعْجِليُّ 

اْلُمْخَتِلَعاُت »: َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد َّللاَِّ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، 
َجاُت ُهنَّ اْلُمَناِفَقاُت «َواْلُمَتَبرِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َد ِبِه َوِكيٌع َوالثَّْوِريِ  َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (5917)ضعيف الجامع 
.ضعيف

8572192
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى ْبِن َخاِلٍد، َثَنا َرْوُح ْبُن َصاَلٍح، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َأيُّوَب،  َحدَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َصْفَواَن، َعْن َطاُوٍس، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل
«ََل َطاَلَق ِلَمْن ََل َيْمِلُك، َوََل َعَتاَق ِلَمْن ََل َيْمِلُك»

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8582195

، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد  ِر، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى اْلَخْوََلِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َثِني ُعَمُر ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُموَسى ْبِن  ْحَمِن ْبِن َوْهٍب، ثنا َعمِ ي َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ الرَّ

ا َطلََّق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعِليِ  ْبِن َرَباٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل َلمَّ
َما َيْعَبُأ هللُا : َوَسلََّم َحْفَصَة ِبْنَت ُعَمَر َفَبَلَغ َذِلَك ُعَمَر َفَوَضَع التَُّراَب َعَلى َرْأِسِه َوَجَعَل َيُقوُل

: َفَنَزَل ِجْبِريُل ِمَن اْلَغِد َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ِبُعَمَر َبْعَد َهَذا َقاَل
«ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َيْأُمُرَك َأْن ُتَراِجَع َحْفَصَة َرْحَمًة ِلُعَمَر»

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

جعفر بن أحمد الخوَلني، 
.وعمر بن صالح لم أجدهما

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (6340)

8592196
َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ

َدَخَل ُعَمُر : ُنَمْيٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«َما ُيْبِكيِك َلَعلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َطلََّقِك»: َعَلى َحْفَصَة َوِهَي َتْبِكي َفَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رجاله : (9/247)الهيثمي 
.رجال الصحيح

8602198
ٍد، َوَأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن : َحدَّ

ِ ْبُن َأِبي  ، ثنا َعْبُد َّللاَّ ِ اْلَمكِ يُّ َثِني َأِبي، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة ثنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ َحْنَبٍل، َحدَّ
«اْلُعَسْيَلُة اْلِجَماُع»: ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

أم ) محقق تقريب البغية 
أبو عبد الملك لم : (القرى

.أجده وبقية رجاله ثقات

: (24331)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

8612199
، ثنا  ، ثنا َأُبو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ اِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ َحدَّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َزْمَعُة ْبُن َصاِلٍح، َعِن الزُّْهِريِ 
«ََل َيِحلُّ َِلْمَرَأٍة َأْن ُتِحدَّ َعَلى َميِ ٍت َفْوَق َثاَلَثِة َأيَّاٍم ِإَلَّ َعَلى َزْوِجَها»: َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ  َعْن 
َد ِبِه َعْنُه  َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َتَفرَّ

َزْمَعُة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8622202
، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، ثنا ِغَياُث ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُأمِ  َحَراٍم اْْلَْنَصاِريَّ َيُقوُل: ِإْبَراِهيَم، ثنا ِإْبَراِهيُم َقاَل
َماَواِت َواْْلَْرِض»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َر َلُه َبَرَكاِت السَّ «َأْكِرُموا اْلُخْبَز َفِإنَّ هللَا َسخَّ

 َلْفُظُهَما َسَواٌء، َوَأُبو 
اِس ُأَراُه ِغَياَث ْبَن ِإْبَراِهيَم اْلَعبَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2885)

كتاب الطالق 

كتاب اْلطعمة 
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8632203

، ثنا الَحَسُن ْبُن َأِبي اْلَحَسِن، ثنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُعْثَماِنيُّ َحدَّ
ْحَمِن  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َحدَّ َيْعُقوَب، َحدَّ
َثِني َأُبو ِجْرَيَة َأْحَمُد ْبُن اْلَحَكِم  َثِني َأُبو اْلَفْيِض ُذو النُّوِن ْبُن ِإْبَراِهيَم، َحدَّ ، َحدَّ اْلُخَواِرْزِميُّ

ِ ْبِن ِإْدِريَس َقاَل ِة َرُجٌل ِمْن : ِمْن َأْهِل اْلَبْلَقاِء، َعْن َعْبِد َّللاَّ َوَفَد َعَلى َمْوََلَي َنَجا َمِلِك اْلَبجَّ
َم ِإَلْيِه َطَعاًما َعَلى َماِئَدٍة  ْحَمِن ْبُن ُهْرُمَز اْْلَْعَرُج َفَقدَّ اِم َيْسَتِميُحُه ُيَقاُل َلُه َعْبُد الرَّ َأْهِل الشَّ
ْحَمِن ْبُن ُهْرُمَز  َكِت اْلَقْصَعُة َعَلى اْلَماِئَدِة َفَأْسَنَدَها اْلَمِلُك ِبَرِغيٍف، َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّ َفَتَحرَّ

َثِني َأُبو ُهَرْيَرَة َقاَل ِإَذا َخَرْجُتْم ِمْن َحجٍ  َأْو »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َحدَّ
َماِء  َر َلُه َبَرَكاِت السَّ َ َتَعاَلى َسخَّ ُعْمَرٍة َفَتَمتَُّعوا ِلَكْي ََل َتْنُكُلوا َوَأْكِرُموا اْلَخْيَر َفِإنَّ َّللاَّ

ُ ِباْلُجوِع «ْواْْلَْرِض، َوََل َتْسُنُدوا اْلَقْصَعَة ِباْلُخْبِز َفِإنَُّه َما َأَهاَنُه َقْوٌم ِإَلَّ اْبَتاَلُهُم َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8642204

 ، ْسَفَراِيِنيُّ ، ثنا َأُبو َعَواَنَة َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلِْ َثَنا َأُبو َيْعَلى اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَُّبْيِريُّ َحدَّ
، ثنا َأِبي، َعْن  ْكَسِكيُّ ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْمِرو ْبِن َبْكٍر السَّ ْمِليُّ َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َداُوَد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َرِبيَعَة  ، َعْن ُعَمَر، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ ْيَباِنيِ  َأِبي ِسَناٍن الشَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة اللَّْحُم»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َكْعٍب َقاَل «َأْفَضُل َطَعاِم الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َرِبيَعَة 
ُد ْبُن  َد ِبِه ُمَحمَّ َوُعَمَر، َتَفرَّ

ْمِليُّ َداُوَد الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2518)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

8652207

 ، اٍر اْلَمْوِصِليُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعمَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْمُدوَن اْلَمْوِصِليُّ َحدَّ
ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، 

ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : " َعْن َمْيُموَنَة َزْوَجِة النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت
يِن َواْذُكِر اْسَم هللِا َتَعاَلى َعَلْيِه َوُكْل»: َعِن اْلَجِنيِن َفَقاَل كِ  «اْقَطْع ِبالسِ 

َد ِبِه ِهَشاٌم َعْن َزْيٍد   َتَفرَّ
َوَعْنُه اْلُمَعاَفى ِفيَما َذَكَرُه 

ُسَلْيَماُن

أم ) محقق تقريب البغية 
أحمد بن حمدون : (القرى

.الموصلي لم أجده
[إسناده ضعيف]

8662210

امُّ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َكْوَثٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس السَّ َحدَّ
، َعْن ِبْشِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َجْعَفِر  ، َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص اْلَماِزِنيُّ ُف َبْصِريٌّ اْلَحَسِن اْلَعالَّ

، ِرْضَواُن هللِا َعَلْيِهْم، َقاَل ِه اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َسِمْعُت َرُسوَل : ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ْساَلِم َعَلى َساِئِر »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َفْضُل اْلَبَنْفَسِج َعَلى اْْلَْدَهاِن َكَفْضِل اْلِْ

ِة «اْْلَْدَياِن، َوَما ِمْن َوَرَقٍة ِمْن َوَرِق اْلِهْنِدَبا ِإَلَّ َعَلْيَها َقْطَرٌة ِمْن َماِء اْلَجنَّ

ْيُخ َرِحَمُه هللُا َهَذا : َقاَل الشَّ
َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َجْعَفٍر َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِبَهَذا 
ْيُخ  ْسَناِد، َأَفاَدَناُه الشَّ اْلِْ

اْلَحاِفُظ َأُبو اْلَحَسِن 
ْيِخ اَرُقْطِنيُّ َعْن َهَذا الشَّ الدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

8672211

، َعْن ُزَهْيٍر، َعْن  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ
َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َحْمَزَة ْبِن ُصَهْيٍب، َأنَّ ُصَهْيًبا، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه 

َيا ُصَهْيُب ِإنََّك ُتْطِعُم الطََّعاَم اْلَكِثيَر، َوَذِلَك َسَرٌف : َكاَن ُيْطِعُم الطََّعاَم اْلَكِثيَر، َفَقاَل َلُه ُعَمُر
ِخَياُرُكْم َمْن »: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل: ِفي اْلَماِل، َفَقاَل ُصَهْيٌب

اَلَم ، َفَذِلَك الَِّذي َيْحِمُلِني َعَلى َأْن ُأْطِعَم الطََّعاَم«َأْطَعَم الطََّعاَم َوَردَّ السَّ

ْحَمِن   َرَواُه َيْحَيى ْبُن َعْبِد الرَّ
ْبِن َحاِطٍب، َعْن ُصَهْيٍب، 

َنْحَوُه

أم ) محقق تقريب البغية 
حمزة بن صهيب : (القرى

سكت عنه البخاري، وابن 
أبي حاتم، وذكره ابن حبان 

...في الثقات

[إسناده ضعيف]

8682214

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َقاََل، َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُيوُسَف ، َحدَّ
ثنا ُفَضْيُل ْبُن ، ثنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد ، اْلُفَضْيِل ْبِن اْلَخطَّاِب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَبْغاَلِنيُّ 

، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، ِعَياٍض  ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعْن َأِبي َهاُروَن اْلَعْبِديِ 
«َمْن ُأْطَعَم ُمْسِلًما َجاِئًعا َأْطَعَمُه هللُا ِمْن ِثَماِر اْلَجنَِّة»: َوَسلََّم َقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل 
َد ِبِه َخاِلٌد  َوَأِبي َهاُروَن َتَفرَّ

َواْسُم َأِبي َهاُروَن ُعَماَرُة ْبُن 

ُجَوْيٍن اْلَعْبِديُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (4554)

8692216

َثَنا ُمَحمَِّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن معبد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن ، َحدَّ
َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد  ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد ، ثنا َأُبو ُحَصْيٍن ، َسِعيِد ْبِن َساِبٍق، ح َوَحدَّ

َثِني ُعَقْيٌل ، ثنا اْبُن َلِهيَعَة ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك : َقاََل،  َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ، َحدَّ
َكاَنْت ِإَذا َأْثَرَدْت َغطَّْت ِبَشْيٍء َحتَّى َيْذَهَب ، ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر 

.«ُهَو َأْعَظُم ِلْلَبَرَكِة»ِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل . َفْوُرُه ُثمَّ َتُقوُل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن 
اْلُمَباَرِك َعِن اْبِن َلِهيَعَة

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

محمد بن جعفر بن معبد، 
وجعفر بن محمد اْلحمسي 
لم أجدهما، ويحي بن عبد 

.الحميد ضعيف

: (26958)تخريج المسند 
.حسن

8702217

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُخَبْيٍق، ثنا ُيوُسُف ْبُن  َحدَّ
، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َكاَن َرُسوُل هللِا : " َأْسَباٍط، َعِن اْلَعْرَزِميَّ

َعَلْيُكْم ِباْلَباِرِد َفِإنَُّه ُذو َبَرَكٍة َأََل »: َوَيُقوُل، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُه اْلَكيَّ َوالطََّعاَم اْلَحارَّ 
ْوِم َثاَلًثا َثاَلًثا، َوِإنَّ اْلَحارَّ ََل َبَرَكَة ِفيِه  «َوَكاَنْت َلُه ُمْكُحَلٌة َيْكَتِحُل ِمْنَها ِعْنَد النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُيوُسَف

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (4606)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا
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8712218

َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر اْلَقاِضي، َوُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َقاََل َثَنا َأْحَمُد ْبُن َزَكِريَّا ْبِن : َحدَّ
 ، ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَبْكِريُّ : ِحْفًظا، َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى، َقاَل- َيْحَيى النَّْيَساُبوِريُّ

، َعِن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ََل َيْأُكُل »: َقَرْأُت َعَلى َماِلٍك، َعِن الزُّْهِريِ 
اَلُم «الثُّوَم َوََل اْلُكرَّاَث َوََل اْلَبَصَل ِمْن َأْجِل َأنَّ اْلَماَلِئَكَة َتْأِتيِه َوِْلَنَُّه ُيَكلِ ُم ِجْبِريَل َعَلْيِهَما السَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
ْث ِبِه َعْنُه ِإَلَّ َيْحَيى ْبُن  ُيَحدِ 

َيْحَيى

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4230)

8722219
َثَناُه َفاُروُق اْلَخطَّاِبيُّ  يُّ ، َحدَّ ِ ْبُن َرَجاٍء ، ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  ، ثنا ِإْسَراِئيُل ، ثنا َعْبُد َّللاَّ

، َعْن َعِليٍ  ، َعْن ُمْسِلٍم اْْلَْعَوِر  َأَمَر َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: َقاَل، َعْن َحبََّة اْلُعَرِنيِ 
«َوَسلََّم ِبَأْكِل الثُّوِم َوَقاَل َلْوََل َأنَّ اْلَمَلِك َيْنِزُل َعَليَّ َْلََكْلُتُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4098)

8732220

، ِمْن َأْصِلِه  َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، َحدَّ ثنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َيِزيَد اْلَهاِشِميُّ
ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن : َسِمْعُت ِبْشَر ْبَن اْلَحاِرِث اْلَحاِفي، َيُقوُل: ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي اْلَوْرِد اْلَعاِبُد َقاَل

، َعْن َعِليٍ  َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى : ِعْمَراَن، َعْن ِإْسَراِفيَل، َعْن ُمْسِلٍم، َعْن َحبََّة الَعَرِنيِ 
ًئا َفَلْوََل َأنَّ اْلَمَلَك َيْأِتيِني َْلََكْلُتُه»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ُكِل الثَّْوَم ِنيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4098)

8742221

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َبِريََّة اْلَهاِشِميُّ ، َحدَّ
ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن : َيُقوُل، َسِمْعُت ِبْشَر ْبَن اْلَحاِرِث : ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي اْلَوْرِد اْلَعاِبُد، َقاَل

، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب ، َعْن ُمْسِلٍم ، َعْن ِإْسَراِئيَل ،  َقاَل : َقاَل، َعْن َحبََّة اْلُعَرِنيِ 
ًئا َفَلْوََل َأنَّ اْلَمَلَك َيْأِتيِني َْلََكْلُتُه»: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ُكِل الثُّوَم َنيِ 

َد ِبِه   ُمْسِلٌم ُهَو اْلُماَلِئيُّ َتَفرَّ

ِه اْلَعْوِفيِ  َعْن َجدِ 
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
السلسلة الضعيفة 

.ضعيف: (4098)

8752225

، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا  ْمِط اْلُجْرَجاِنيُّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن السِ  َحدَّ
َكاَن َرُسوُل : " َسِمْعُت َأَبا ُجَحْيَفَة، َيُقوُل: َأُبو ُنَعْيٍم، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِليِ  ْبِن اْْلَْقَمِر، َقاَل

ْت َحَشَفٌة َأْمَسَكَها ِفي َيِدِه ، هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُكُل َتْمًرا  : َفَقاَل َلُه َقاِئٌل، َفِإَذا َمرَّ
«ِإنِ ي َلْسُت َأْرَضى َلُكْم َما َأْسَخُط ِلَنْفِسي»: َقاَل، َأْعِطِني َهَذا الَِّذي َأْبَقْيَتُه 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َلْم َنْكُتْبُه ، َوَعِليِ  ْبِن اْْلَْقَمِر 

ِد ْبِن  ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
ْمِط السِ 

أم ) محقق تقريب البغية 
محمد بن السمط لم : (القرى

.أجده وبقية رجاله ثقات
[إسناده ضعيف]

8762228

وَخ، َثَنا َمْسُروُر  ، َثَنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر اآْلُجرِ يُّ َحدَّ
، َقاَل ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعِليٍ  ، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ْبُن َسِعيٍد التَِّميِميُّ

َتُكُم النَّْخَلَة َفِإنََّها ُخِلَقْت ِمْن َفْضَلِة ِطيَنِة َأِبيُكْم آَدَم، َوَلْيَس ِمَن »: َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكِرُموا َعمَّ
َجِر َشَجَرٌة َأْكَرُم َعَلى هللِا ِمْن َشَجَرٍة َوَلَدْت َتْحَتَها َمْرَيُم ِبْنُت ِعْمَراَن، َفَأْطِعُموا ِنَساَءُكُم  الشَّ

َطَب َفِإْن َلْم َيُكْن ُرَطًبا َفَتْمٌر «اْلُولََّد الرُّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
َد ِبِه َمْسُروُر . َعْن ُعْرَوَة َتَفرَّ

ْبُن َسِعيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8772235

، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأِبي ِإْسَراِئيَل، َثَنا  َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ِهاَلٍل الرَّاِسِبيِ  َواْسُمُه ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َعْبُد الرَّ

ِ، َقاَل ُ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن َأِبي َطْلَحَة، ِإْن َشاِء َّللاَّ َصَنْعَنا ِلَرُسوِل َّللاَِّ »: َعْبِد َّللاَّ
«ِفيَها َدِشيَشٌة. . . َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفخاَرًة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

8782236
َثَنا َأِبي، ثنا ِإْسَحاُق، ثنا َمْحُموُد ْبُن اْلَفَرِج، ثنا َأُبو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن اْلَعبَّاِس، ثنا اْبُن  َحدَّ

ِ ْبُن َعْبِد َّللاَِّ، َعِن الزَُّبْيِر ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس : َكاِسٍب، ثنا َعْبُد َّللاَّ
«َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َأْن ُيْؤَكَل َطَعاُم اْلُمَتَباِهيَن»

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8792239

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد ثنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَخزَّاُز  ثنا ، َحدَّ
َعْن ُمْسِلٍم ، َعْن َمْنُصوٍر ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، اْلَهْيَثُم ْبُن َأيُّوَب َأُبوِعْمَراَن الطَّاْلَقاِنيُّ 

: " َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، اْلَبِطيِن 
َما َلْم : َيا ربِ  َلْيَس َأَحٌد ِمْن َخْلِقَك ِإَلَّ َجَعْلَت َلُه ِرْزًقا َوَمِعيَشًة َفَما ِرْزِقي؟ َقاَل: َقاَل ِإْبِليُس

"ُيْذَكْر َعَلْيِه اْسِمي 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْنُصوٍر 
َوُفَضْيٍل َلْم َيْرِوِه َعْنُه ُمتَِّصاًل 

ِإَلَّ اْلَهْيَثُم

أم )محقق تقريب البغية 
أحمد بن علي : (القرى

الخزاز لم أجده وبقية رجاله 
.ثقات

[إسناده ضعيف]

8802240
َثَنا َأِبي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُشَرْيُح ْبُن ُيوُنَس، ثنا َعِليُّ ْبُن َثاِبٍت، َعْن َحْمَزَة  َحدَّ

، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر َقاَل َمْن »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: النَِّصيِبيِ 
ُ َأَحٌد ِإَذا َفَرَغ ُي َعَلى َطَعاِمِه َفْلَيْقَرْأ ُقْل ُهَو َّللاَّ «َنِسَي َأْن ِيَسمِ 

ََل َأْعَلُم َأَحًدا َرَواُه َعِن َأِبي 
الزَُّبْيِر، ِإَلَّ َحْمَزَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (3/191)

8812245

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا اْلَعبَّاُس  َحدَّ
، َعْن َأِبي اْلَوْرِد، َعِن اْبِن َأْعَبَد، َقاَل : ْبُن اْلَوِليِد، َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَياٍد، َثَنا اْلُجَرْيِريُّ

ُه َيا اْبَن َأِبي َطاِلٍب؟ : َقاَل« َيا اْبَن َأْعَبَد َهْل َتْدِري َما َحقُّ الطََّعاِم؟»: َقاَل ِلي َعِليٌّ َوَما َحقُّ
« َأَتْدِري َما ُشْكُرُه ِإَذا َفَرْغَت؟»: ، ُثمَّ َقاَل"ِبْسِم هللِا اللُهمَّ َباِرْك َلَنا ِفيَما َرَزْقَتَنا : َتُقوُل: " َقاَل

ِ الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا : َتُقوُل: " َوَما ُشْكُرُه؟ َقاَل: ُقْلُت "اْلَحْمُد َّللَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1313)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف
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8822246

ْحَمِن الزُّْهِريُّ اْلَبْغَداِديُّ َقاَل َثَنا َأُبو اْلَفْضِل ُعَبْيُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّ ، : َحدَّ َثَنا َأُبو الطَّيِ ِب اْلَكْرِجيُّ
، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن : َقاَل َثَنا َقْعَنُب ْبُن ُمْحِرِز ْبِن َقْعَنٍب، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأْوٍس اْْلَْنَصاِريُّ

َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َلَقَم 
َل ُلْقَمًة َقاَل «َيا َواِسَع اْلَمْغِفَرِة اْغِفْر ِلي»: َأوَّ

أم )محقق تقريب البغية 
أبو الطيب محمد : (القرى

.الكوكبي لم أجده
[إسناده ضعيف]

8832248

َثَنا َأُبو َعْمٍرو، َثَنا اْلَحَسُن، َثَنا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى، َثَنا اْبُن اْلُمَباَرِك، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن  َحدَّ
َثِني َراِشٌد، َوَحِبيٌب، َأنَُّهَما َسِمَعا َأَبا ُأَماَمَة، َيُقوُل َعلََّمِني َرُسوُل هللِا َصلَّى : َأِبي َمْرَيَم، َحدَّ

اللُهمَّ َأْطَعْمَتَنا َوَأْسَقْيَتَنا : ُقْل: " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما َأُقوُل ِعْنَد َفَراِغي ِمَن الطََّعاِم، َقاَل
ٍع َوََل ُمْسَتْغًنى َعْنَك  "َفَأْشَبْعَتَنا َوَأْرَوْيَتَنا َفَلَك اْلَحْمُد َغْيَر َمْكِفيٍ  َوََل ُمَودَّ

تفرد به أبو بكر بن أبي 
مريم عن راشد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8842249

َثَنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َحْفٍص، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثَنا ِبْشُر : َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َحمَّاٍد، َقاََل
َدَعا َرُجٌل : ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

ا َطِعَم النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ِمَن اْْلَْنَصاِر َنِبيَّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْنَطَلْقَنا َمَعُه َفَلمَّ
ِ الَِّذي ُيْطِعُم َوََل ُيْطَعُم، َمنَّ َعَلْيَنا َفَهَداَنا، َوَأْطَعَمَنا »: َوَسلََّم َوَغَسَل َيَدُه َقاَل اْلَحْمُد َّللَّ

ٍع َربِ ي َوََل ُمَكاَفٍئ َوََل َمْكُفوٍر َوََل  ِ َغْيَر ُمَودَّ َوَسَقاَنا، َوُكلَّ َباَلٍء َحَسٍن َأْباَلَنا، اْلَحْمُد َّللَّ
َراِب َوَكَسى ِمَن اْلُعْرِي  ِ الَِّذي َأْطَعَم ِمَن الطََّعاِم َوَسَقى ِمَن الشَّ ُمْسَتْغًنى َعْنُه، اْلَحْمُد َّللَّ

َل َعَلى َكِثيٍر ِمْن َخْلِقِه َتْفِضياًل، اْلَحْمُد َّللَِّ َربِ   َر ِمَن اْلَعَمى، َوَفضَّ اَلَلِة َوَبصَّ َوَهَدى ِمَن الضَّ
«اْلَعاَلِميَن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسَهْيٍل، 
َد ِبِه ِبْشُر ْبُن  َوُزَهْيٍر َتَفرَّ

َمْنُصوٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

8852250

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا َأُبو ِباَلٍل : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
، َقاَل ، َعْن َأَنِس : اْْلَْشَعِريُّ َقاِشيِ  ، َعْن َيِزيَد الرَّ َثَنا ُمَجاِشٌع، َعْن َعْمٍرو، َعْن َخاِلٍد اْلَعْبِديِ 

َم َأَخاُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َمْن َلقَّ
«ُلْقَمَة ُحْلٍو َصَرَف هللُا َعْنُه َمَراَرَة اْلَمْوِقِف َيْوَم اْلِقَياَمِة

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد َتَفرَّ
ِبِه َعْنُه َخاِلٌد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (6196)

8862254

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُخَلْيٍد  ِريُّ كَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َداُوَد السُّ َحدَّ
، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَياٍد، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن اْْلَْقَمِر، َعِن اْبِن َأِبي  اْلَحَنِفيُّ

ْأُت ، َأَكْلُت ُخْبزًا : " ُجَحْيَفَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل َفَقاَل ، ُثمَّ َأَتْيُتُه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتَجشَّ
َفِإنَّ َأْطَوَل ، َيا َأَبا ُجَحْيَفَة َأْقِصْر َعنَّا ِمْن ُجَشاِئَك »: ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ْنَيا َأْكَثُرُهْم ُجوًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة «النَّاِس ِشَبًعا ِفي الدُّ

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
ُد ْبُن ُخَلْيٍد  َد ِبِه ُمَحمَّ ، َتَفرَّ

َعْن َعْبِد اْلَواِحِد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2136)صحيح الترغيب 
.صحيح

8872255

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْفٍص ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْرٍق ، َحدَّ
َعْن ، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعَبْيٍد ، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَيٍر ، اْلِوَصاِبيُّ 

َسَتُكوُن ِرَجاٌل ِمْن ُأمَِّتي َيْأُكُلوَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َأِبي ُأَماَمَة 
ُقوَن ِفي اْلَكاَلِم ُأوَلِئَك  َراِب َويْلِبُسوَن َأْلَواَن الثِ َياِب َوَيَتَشدَّ َأْلَواَن الطََّعاِم َوَيْشَرُبوَن َأْلَواَن الشَّ

ِتي «ِشَراُر ُأمَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب َلْم 
ِد  َنْكُتْبُه ِإَلَّ َمْن َحِديِث ُمَحمَّ

ْبِن ِحْمَيٍر َعْن َأِبي َبْكٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2148)صحيح الترغيب 
.حسن لغيره

8882257

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَحَفِريُّ ، ثنا َجْبُروُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّ
َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ، اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن َمْنُصوٍر 

اَلُم َمرَّ ِبَرُجٍل َوُهَو َيْضَطِرُب : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفَقاَم ، ِإنَّ ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َعَلْيِه السَّ
َيا ُموَسى ِإنَُّه َلْيَس يِصيُبُه َخْبٌط ِمْن ِإْبِليَس : َيْدُعو هللَا َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيَعاِفَيُه َفِقيَل َلُه

َوَلِكنَُّه َجوََّع َنْفَسُه َفُهَو الَِّذي َتَراُه ِإنِ ي َأْنُظُر ِإَلْيِه ُكلَّ َيْوٍم ِمَراًرا َأَتْعَجُب ِمْن َطاَعِتِه َفُمْرُه 
"َفْلَيْدُع َلَك َفِإنَّ َلُه ِعْنِدي ُكلَّ َيْوٍم َدْعَوًة 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل 
َد ِبِه  َوَمْنُصوٍر َوِعْكِرَمَة َتَفرَّ
َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَحَفِريُّ 

ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (317)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف

8892261
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َقاَل، عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب، عن أبيه، عن جده

«أَل إن سيد اَلشربة في الدنيا واآلخرة الماء»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

8902262

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َخاِلٌد، َعْن  َحدَّ
ِإْن َأْشَرْب َقاِئًما َفَقْد َرَأْيُت َرُسوَل »: َشِرَب َعِليٌّ َقاِئًما َوَقاَل: َعَطاِء ْبِن َمْيَسَرَة، َوزَاَذاَن، َقاََل

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب َقاِئًما، َوِإْن َأْشَرْب َقاِعًدا َفَقْد َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا 
«َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب َقاِعًدا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

كتاب اْلشربة 
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8912263
َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاََل َثَنا َأُبو : َحدَّ

، َعِن َأَنِس  ، َعِن الزُّْهِريِ  َثِني َأِبي، َثَنا ِمْسِكيُن ْبُن ُبَكْيِر، َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ ، َحدَّ ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشِرَب َقاِئًما: ْبِن َماِلٍك

َد ِبِه ِمْسِكيُن ْبُن ُبَكْيٍر،  َتَفرَّ
َث ِبِه َأُبو  َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  َوَحدَّ

َحاِتٍم َعْن َأْحَمَد ْبِن َأِبي 
ُشَعْيٍب َعْن ِمْسِكيٍن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

8922268

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسوَّاٍر، َثَنا  ، َثَنا َعْبُد َّللاَّ ِ اْلَخرَّاُز اْلُكوِفيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
ِ ْبِن اْلُمَباَرِك،  ، َعْن َعْبِد َّللاَّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ِإْسَماِعيُل ْبُن ِبْشِر ْبِن َمْنُصوٍر، َثَنا َعْبُد الرَّ

ُنِهَي َعِن »: َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن ُبْرَقاَن، َعْن َيِزيَد ْبِن اْْلََصمِ ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ْرِب، ِمْن َكْسِر اْلَقَدِح «الشُّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

أحمد بن علي الخزاز، 
وعبدهللا بن محمد بن سوار 

...لم أجدهما

رجاله : (5/81)الهيثمي 
ثقات رجال الصحيح

8932270

رَّاُج، َقاََل ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا، َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّ ثنا َأُبو : ثنا َأُبو َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ
يِصيُّ  ثنا َأْشَعُث ْبُن ُشْعَبَة َأُبو َأْحَمَد، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق ، َمْيُموٍن، ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا اْلِمصِ 

، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  اْلَفزَاِريُّ
ُكْنُت َأْسِقي َوَرُجٌل َعْن َيِميِني، َوَرُجٌل َأَشبُّ ِمنِ ي َعْن ِشَماِلي، : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

ابَّ  َد ِبِه اْلَفزَاِريُّ " َأْعِط اْْلَْكَبَر : َأْي": َكبِ ْر : ِقيَل ِلي، َفَناَوْلُت الشَّ َوَعْنُه اْْلَْشَعُث، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
َأُبو َمْيُموٍن، ُمَحمَُّد : (القرى

يِصيُّ لم أجده ا اْلِمصِ  .ْبُن َزَكِريَّ
[إسناده ضعيف]

8942279

َثِني َأِبي، َثَنا اْلَحَكُم  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َأَمَرِني َرُسوُل هللِا : َقاَل َعْبِد هللِا ْبُن ُعَمَر: ْبُن َناِفٍع، َثَنا اْبُن َأِبي َمْرَيَم، َعْن َضْمَرَة، َقاَل

ْفَرُة - َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن آِتَيُه ِبُمْدَيٍة  َفَأَتْيُتُه ِبَها َفَأْرَسَل ِبَها َفُأْرِهَفْت ُثمَّ - َوِهَي الشَّ
َفَفَعْلُت، َفَخَرَج ِبَأْصَحاِبِه ِإَلى َأْسَواِق اْلَمِديَنِة َوِفيَها ِزَقاُق « اْغُد َعَليَّ ِبَها»: َأْعَطاِنيَها َفَقاَل

َقاِق ِبَحْضَرِتِه، ُثمَّ  اِم َفَأَخَذ اْلُمْدَيَة ِمنِ ي َفَشقَّ َما َكاَن ِمْن َذِلَك الزِ  َخْمٍر ُجِلَبْت ِمَن الشَّ
َأْعَطاِنيَها َوَأَمَر َأْصَحاَبُه الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه َأْن َيْمُضوا َمِعي َوُيَعاِوُنوِني، َفَأَمَرِني َأْن آِتَي 
اْْلَْسَواَق ُكلََّها َفاَل َأِجُد ِفيَها ِزقَّ َخْمٍر ِإَلَّ َشَقْقُتُه، َفَفَعْلُت َفَلْم َأْتُرْك ِفي َأْسَواِقَها ِزقًّا ِإَلَّ 

"َشَقْقُتُه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

8952280

اٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل َقاَل : َواِقٍد، ثنا ُيوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ 

َل َما َنَهاِني َربِ ي َعْنُه َعزَّ َوَجلَّ َبْعَد ِعَباَدِة »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأوَّ
َجاِل «اْْلَْوَثاِن، َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر، َوُماَلَحاِة الرِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس ْبِن 
َد ِبِه َعْنُه َعْمٌرو َمْيَسَرَة َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (3345)

8962281

، ثنا  وِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك الصُّ َحدَّ
ْرَداِء، َعْن ُيوُنَس ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن  َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن ُأمِ  الدَّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُل َما »: َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ  َأوَّ
َجاِل «َنَهاِني َعْنُه َربِ ي َبْعَد ِعَباَدِة اْْلَْوَثاِن َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر، َوُماَلَحاِة الرِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (3345)

8972287

َثَنا  ُد ْبُن َيْحَيى، ح َوَحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َخالَّ َحدَّ
ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َأِبي : َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َأُبو ُنَعْيٍم، َقاََل

اٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َمِت اْلَخْمُر ِبَعْيِنَها »: َعْوٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ اْلَقِليُل - ُحرِ 
َوُشْعَبُة ْبُن ، َرَواُه َعْن ِمْسَعٍر، ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ « َواْلُمْسِكُر ِمْن ُكلِ  َشَراٍب- ِمْنَها َواْلَكِثيُر 

اِج  : َعْن ِمْسَعٍر َفَقاَل، َوَرَفَعُه ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة ، َوِإْبَراِهيُم اْبَنا ُعَيْيَنَة ، َوُسْفَياُن ، اْلَحجَّ
َد ُشْعَبُة ِبَلْفِظِه . َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلُمْسِكُر »: َعْن ِمْسَعٍر ِفيِه َفَقاَل، َوَتَفرَّ

«ِمْن ُكلِ  َشَراٍب

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده صحيح : (القرى

.موقوفا

روي : (5/56)الهيثمي 
بأسانيد ورجال بعضها رجال 

.الصحيح

8982290

اَن، ثنا  َمِد ْبُن َحسَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد الصَّ
، َعْن َأِبي ُهَبْيَرَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك،  يِ  دِ  ، َعْن ِإْسَماِعيَل السُّ َأنَُّه َكاَن " ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َمِت اْلَخْمُر َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفاْشَتَرى ِبِه َخْمًرا ، ِعْنَدُه َماٌل ِلَيِتيٍم  ا ُحرِ  َفَلمَّ
؟ َفَقاَل: َفَقاَل «ََل، َأْهِرْقُه»: َأْجَعُلُه َخالًّ

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َما َكَتْبُتُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن ، 

َمِد َحِديِث َعْبِد الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده شاذ: (القرى

: (13732)تخريج المسند 
.حديث صحيح

8992291

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ، َثَنا َعْبَداُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّ َثَنا َأُبو َسيَّاٍر َأْحَمُد ْبُن َحمُّوْيِه التُّْسَتِريُّ
، َعِن اْلَقاِسِم ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعاِصٍم ،  َعْن َأِبي ، َعْن َأِبي ُبْرَدَة ، َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ

: َأَتْيَنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقَدٍح ِمْن َنِبيِذ َجرٍ  َيِنشُّ َفَقاَل: ُموَسى، َقاَل
«اْضِرْب ِبَهَذا اْلَحاِئَط َفِإنََّما َيْشَرُب َهَذا َمْن ََل ُيْؤِمُن ِباَّلِل»

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

وْيِه  َأُبو َسيَّاٍر َأْحَمُد ْبُن َحمُّ
.التُّْسَتِري  لم أجده

البوصيري في إتحاف الخيرة 
إسناده : (368/ 4)المهرة 

.ضعيف
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9002292

 ، َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيِد ْبِن ُسَهْيٍل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن َثَنا َحْوَثَرُة ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِمْنَقِريُّ َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُموَسى،  َثِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  َثَنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ

ُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَخْيِمَرَة، َعْن َأِبي ُموَسى اْْلَْشَعِريِ  َقاَل
اْضِرْب ِبَهَذا اْلَحاِئَط َفِإنَّ َهَذا َشَراُب َمْن ََل ُيْؤِمُن ِباَّلِل »: ِبَنِبيٍذ ِمْن َجِريَرٍة َلُه َنِشيٌش َفَقاَل

«َواْلَيْوِم اآْلِخِر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
إسناده : (368/ 4)المهرة 

.ضعيف

9012293

 ، ، َثَنا َأُبو َعاِصٍم النَِّبيُل، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  يُّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َحدَّ
َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَخْيِمَرَة، َأنَّ َأَبا ُموَسى، - َأِو اْبِن َأِبي ُموَسى - َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُموَسى 

اْضِرْب ِبَهَذا اْلَحاِئَط َفِإنََّما َيْشَرُب »: ُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَنِبيٍذ َيِنشُّ َفَقاَل: َقاَل
«َهَذا َمْن ََل ُيْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
إسناده : (368/ 4)المهرة 

.ضعيف

9022294
اِر ُبْنَداٍر، َثَنا َيْحَيى ْبُن  َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َداُوَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن زَاِطَيا، َثَنا  َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، ح َوَحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُموَسى ِمْثَلُه اَن، َثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
إسناده : (368/ 4)المهرة 

.ضعيف

9032298

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ِميُّ َقاَل: َحدَّ اُن ْبُن ُمْسِلٍم : ثنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق اْلُمَخرِ  ثنا َعفَّ
، َعْن : ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَياٍد َقاَل: َقاَل َقاِشيِ  ثنا َعاِصٌم اْْلَْحَوُل، َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َزْيٍد الرَّ

ِل َقاَل اِء : َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَغفَّ بَّ َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعِن الدُّ
َواْلُمَزفَِّت َواْلَحْنَتِم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله : (5/61)الهيثمي 
رجال الصحيح خال الفضيل 

.بن زيد وهو ثقة

9042303

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياِن، َثَنا ُجَباَرُة ْبُن اْلُمَغلِ ِس، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
َنَهى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل: اْلَحِميِد ْبُن َبْهَراَم، َعْن َشْهٍر، َقاَل

اِء َواْلُمَقيَِّر َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن بَّ َفالنَّاُس ََل ُظُروَف َلُهْم : َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َنِبيِذ الدُّ
َفاْشَرُبوا َما َطاَب َلُكْم َفِإَذا َخُبَث َفَذُروُه ُكلُّ اْمِرٍئ »: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِمْنُكْم َحِسيُب َنْفِسِه ِإنََّما َعِليَّ اْلَباَلُغ

 َرَواُه َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َعْن 
َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن َشْهٍر َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9052307

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد هللِا، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، ثنا اْلَيَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد  َحدَّ
، ثنا َعْمُرو ْبُن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل : اْلَقْسِريُّ

ْكَراُن : َثاَلَثٌة ََل َيْقَبُل هللُا َلُهْم َصاَلًة، َوََل َتْقَرُبُهُم اْلَماَلِئَكُة: " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم السَّ
َحتَّى ُيِفيَق ِمْن ُسْكرِِه، َواْلُجُنُب َحتَّى َيْغَتِسَل َوُيَصلِ َي، َواْلُمَتَخلِ ُق ِبالزَّْعَفَراِن َحتَّى ُيْغَسَل َعْنُه 

"

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9062308

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن َقاَل: َحدَّ
اَن ْبِن َأِبي : َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ َقاَل ثنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َساِلٍم، َعْن َحسَّ

ُيْمَسُخ َقْوٌم ِمْن ُأمَِّتي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: ِسَناٍن َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا، َوَيْشَهُدوَن َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَأنََّك : ، ِقيَل«ِفي آِخِر الزََّماِن ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر
َيتَِّخُذوَن »: َفَما َباُلُهْم َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ، ِقيَل«َنَعْم»: َرُسوُل هللِا، َوَيُصوُموَن؟ َقاَل

ُفوَف، َوَيْشَرُبوَن اْْلَْشِرَبَة، َفَباُتوا َعَلى ُشْرِبِهْم َوَلْهِوِهْم، َفَأْصَبُحوا َقْد  اْلَمَعاِزَف َواْلَقْيَناِت َوالدُّ
.«ُمِسُخوا ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر

اُن، َعْن َأِبي   َكَذا َرَواُه َحسَّ
ُهَرْيَرَة ُمْرَساًل، َوَرَواُه َغْيُرُه 

َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
ُمتَِّصاًل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9072309

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش،  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس، َثَنا َأُبو َداُوَد، ح َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل َثَنا َجْعَفُر ْبُن : َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِريِريُّ

َثِني َعاِصُم ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  ، َحدَّ َبِخيِ  ُسَلْيَماَن، َعْن َفْرَقٍد السَّ
ِة َقْوٌم َعَلى َأْكٍل َوُشْرٍب َوَلْهٍو َوَلِعٍب َفُيْصِبُحوَن : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َيِبيُت ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ

اُس َفَيُقوُلوَن ُخِسَف : َقْد ُمِسُخوا ِقَرَدًة َوَخَناِزيَر َوَلُيِصيَبنَُّهْم َخْسٌف َوَقْذٌف َحتَّى ُيْصِبَح النَّ
َماِء  اللَّْيَلُة ِبَبِني ُفاَلٍن َوُخِسَف اللَّْيَلَة ِبَداِر ُفاَلٍن، َوَلُيْرَسَلنَّ َعَلْيِهْم َحاِصُب ِحَجاَرٍة ِمَن السَّ
يُح اْلَعِقيُم  َكَما ُأْرَسِلْت َعَلى َقْوِم ُلوٍط َعَلى َقَباِئَل ِمْنَها َوَعَلى ُدوٍر، َوَلُيْرَسَلنَّ َعَلْيِهُم الرِ 

الَِّتي َأْهَلَكْت َقْوَم َعاٍد َعَلى َقَباِئَل ِمْنَها َوَعَلى ُدوٍر ِبُشْرِبِهُم اْلَخْمَر َوُلْبِسِهُم اْلَحِريَر 
ِحَم َوَخْصَلٍة َنِسَيَها َجْعَفٌر  َبا َوَقِطيَعِتِهُم الرَّ "َواتِ َخاِذِهُم اْلَقْيَناِت َوَأْكِلِهُم الرِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1255)ضعيف الترغيب 
.ضعيف
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9082310
اِل، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُيوُنَس  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَحمَّ  َحدَّ

، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن : َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاَل َبِخيُّ َثَنا َفْرَقٌد السَّ
اْلُمَسيِ ِب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َحِديِث َأِبي ُأَماَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1255)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

9092311

، َثَنا َأُبو َجْعَفٍر  ْحَمِن ْبِن ِعَقاٍل اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل ْمِليُّ ، َثَنا َعبَّاُد ْبُن َكِثيٍر الرَّ َفْيِليُّ َقاَل َرُسوُل هللِا : النُّ

َماُر: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َظَهَر ِفيِهُم التَّاَلُعُن، : ِإَذا َعِمَلْت ُأمَِّتي َخْمًسا َفَعَلْيِهُم الدَّ
َجاِل َوالنِ َساُء ِبالنِ َساِء َجاُل ِبالرِ  َوَشِرُبوا اْلُخُموَر، َوَلِبُسوا اْلَحِريَر، َواتََّخُذوا اْلَقْيَناِت، َواْكَتَفى الرِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعْرَوَة، 
َد ِبِه َعبَّاُد ْبُن  َعْن َأَنٍس َتَفرَّ

َكِثيٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2386)صحيح الترغيب 
.حسن لغيره

9102312

َثَنا َأِبي َقاَل ْرِح، َقاَل: َثَنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ َثَنا َخاِلي َأُبو : َثَنا َأُبو الطَّاِهِر ْبُن السَّ
ْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َقاَل َثِني َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، : َرَجاٍء َعْبُد الرَّ َحدَّ

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َبَنى اْلِفْرَدْوَس ِبَيِدِه، »: َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
يٍر «َوَحَظَرَها َعَلى ُكلِ  ُمْشِرٍك َوُكلِ  ُمْدِمٍن ِلْلَخْمِر ِسكِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َداُوَد، َعْن 
َأَنٍس َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، 
َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َيْحَيى ْبَن 

َد  وَب اْلَمَعاِفِريَّ اْلِمْصِريَّ َتَفرَّ َأيُّ
ِبِه َعْنُه َأُبو َرَجاٍء

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1719)

9112313

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر، َقاَل ، َوَحدَّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر اْلَقَطَواِنيُّ َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ثنا : َحدَّ
ُب، َقاََل ِبيُع ْبُن َبْدٍر، ثنا َهاُروُن : ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلُمَؤدِ  ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ِغَياٍث، ثنا الرَّ

، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ْبُن ِرَئاٍب اْْلَُسيِ ِديُّ
اٌن ِبَعَمِلِه، َوََل »: َوَسلََّم ُتَراُح َراِئَحُة اْلَجنَِّة ِمْن َمِسيَرِة َخْمِسِماَئِة َعاٍم، ََل َيِجُد ِريَحَها َمنَّ

، َوََل ُمْدِمُن َخْمٍر «َعاقٌّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َهاُروَن َعْن 
ُمَجاِهٍد، َوَرَواُه ُموَسى 

اْلُجَهِنيُّ َعْن َمْنُصوٍر، َعْن 
ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

َمْوُقوًفا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (2302)

9122314

، ثنا َأُبو َيْحَيى ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِسَناٍن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ َحدَّ
ِحيِم َقاَل ، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: َعْبِد الرَّ : ثنا َيْعَلى ْبُن ُعَبْيٍد، ثنا ُموَسى اْلُجَهِنيُّ

اُن، : َأْرَبٌع ََل َيِلُجوَن اْلَجنََّة: " َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل َعاقٌّ َواِلَدْيِه، َوُمْدِمُن َخْمٍر، َواْلَمنَّ
"َوَوَلُد ِزْنَيٍة 

أم )محقق تقريب البغية 
ِد ْبِن : (القرى َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِسَناٍن لم أجده، وبقية رجاله 
.ثقات

[إسناده ضعيف]

9132315

، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفٍر اْلَقتَّاُت، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، ثنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َيْحَيى الطَّْلِحيُّ َحدَّ
اِج، َيْعِني ُمَجاِهًدا، َعْن َمْوًلى ِْلَِبي  َأُبو ِإْسَراِئيَل، َعْن ُفَضْيِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي اْلَحجَّ

، َوََل َوَلُد ِزًنا، َوََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقَتاَدَة، َقاَل ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َعاقٌّ
«ُمْدِمُن َخْمٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9142316

رَّاُج، ثنا ُسَلْيَماُن  اِئُغ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن الصَّ َحدَّ
اِر، ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ثنا َأُبو ِإْسَراِئيَل، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد،  ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَلُه : َعْن َمْوًلى ِْلَِبي َقَتاَدَة َعْن َأِبي َقَتاَدَة، َقاَل
َسَواًء،

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9152317

 ، اِئُغ، ثنا َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا َمْسُعوُد ْبُن َسْعٍد اْلُجْعِفيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الصَّ َحدَّ
، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَورَّاُق، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُعَمَر ْبِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َوَحدَّ
َسِليٍط، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمْسِلٍم، وَثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا 

َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي : ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َقاُلوا
، َقاَل ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

، َوََل ُمْدِمُن َخْمٍر، َوََل َوَلُد ِزًنا اٌن، َوََل َعاقٌّ «َمنَّ

 َلْفُظ ِإْسَحاَق َعْن َجِريٍر، 
َوَرَواُه ُشْعَبُة َعْن َيِزيَد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9162318
، َقاَل َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَوزَّاُن، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن : َحدَّ

اِك، ثنا َبِقيَُّة، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبي َسِعيٍد  حَّ الضَّ
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اٌن»: اْلُخْدِريِ  «ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة ُمْدِمُن َخْمٍر َوََل َمنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (10/323)تخريج المسند 
في إسناده يزيد بن أبي 

زياد، وهو ضعيف

9172320
، ثنا ُزَهْيُر ْبُن َعبَّاٍد، َقاَل قِ يُّ َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َحيَّاَن الرَّ : َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا َعتَّاُب ْبُن َيِسيٍر، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
اٌن»: َصلَّىاَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوََل َمنَّ «ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة ُمْدِمُن َخْمٍر، َوََل َعاقٌّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9182321
َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ُب، ثنا ُعَبْيُد ْبُن ِإْسَحاَق : َحدَّ اِس اْلُمَؤدِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ

، َيُقوُل: اْلَعطَّاُر، ثنا ِمْسِكيُن ْبُن ِديَناٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل َقاَل : َسِمْعُت َأَبا َيِزيَد اْلَحَرِميَّ
اٌن»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوََل ُمْدِمُن َخْمٍر، َوََل َمنَّ «ََل َيْدُخُل اْلَجنََّة َعاقٌّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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9192323
َثَنا ُمَحمٌَّد، َقاَل ِ ْبُن ُموَسى، ثنا ِإْسَراِئيُل، : َحدَّ ثنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا ُعَبْيُد َّللاَّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
َ َوُهَو َكَعاِبِد َوَثٍن»: َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َماَت َوُهَو ُمْدِمٌن اْلَخْمَر َلِقَي َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2453)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

9202324

ْيُخ َرِحَمُه هللُا َثِني اْلَقاِضي َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن : َقاَل الشَّ ِ َلَقْد َحدَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ
َثِني ُمَحمَُّد : ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَقْزِويِنيُّ ِبَبْغَداَد َقاَل ِ َلَقْد َحدَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ

َثِني اْلَقاِسُم ْبُن : ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُقَضاَعَة َقاَل ِ َلَقْد َحدَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ
، َقاَل َثِني َأُبو اْلَحَسِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  : اْلَعاَلِء اْلَهْمَداِنيُّ ِ َلَقْد َحدَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ

َضا، َقاَل َثِني َأُبو َجْعَفِر ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل اْبُن ُمَحمٍَّد: الرِ  ِ َلَقْد َحدَّ : َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ
، َقاَل َثِني َأِبي ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  ِ َلَقْد َحدَّ ِ َلَقْد : َأْشَهُد ِباَّلِل، َوَأْشَهُد َّللَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ

َثِني َأِبي َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن، َقاَل َثِني َأِبي اْلُحَسْيُن ْبُن : َحدَّ ِ َلَقْد َحدَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ
، َقاَل َثِني َأِبي َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َعِليٍ  ِ َلَقْد َحدَّ َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ
َثِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعْنُهْم َقاَل ِ َلَقْد َحدَّ : " َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ

اَلُم ِ َلَقْد َقاَل ِلي ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ َيا ُمَحمَُّد ِإنَّ ُمْدِمَن اْلَخْمِر َكَعاِبِد : َأْشَهُد ِباَّلِل َوَأْشَهُد َّللَّ
"اْْلَْوَثاِن 

 َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َثاِبٌت 
َبُة َوَلْم َنْكُتْبُه  َرَوْتُه اْلِعْتَرُة الطَّيِ 

َهاَدِة  ْرِط ِبالشَّ َعَلى َهَذا الشَّ
ْيِخ  ِ ِإَلَّ َعْن َهَذا الشَّ ِباَّلِل َوَّللَّ
َوُرِوَي َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َغْيِر َطِريٍق، 

َوُمْدِمُن اْلَخْمِر ِعْنَدَنا َمْن 
َيْسَتِحلُِّه، َوَلْو َلْم َيْشَرْبُه ِفي 
ُطوِل ُعْمرِِه ِإَلَّ ُسْقَيًة َواِحَدًة

أم )محقق تقريب البغية 
َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن : (القرى

ٍد  ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن  اْلَقْزِويِنيُّ ُ،َحمَّ

لم ... َعْبِد هللِا ْبِن ُقَضاَعَة 
أجدهم

[إسناده ضعيف]

9212326

ُف، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َرْوٍح  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب اْلَعالَّ َحدَّ
، َثَنا َأِبي، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َأِبيِه، َعْن  ، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َهاُروَن اْْلَْزِديُّ اْلُقَشْيِريُّ

ِه، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َثاَلٌث َيْفَرُح ِبِهنَّ : " َجدِ 
ُن، َوُشْرُب اْلَعَسِل : اْلَبَدُن َوَيْرُبو َعَلْيَها "الطِ يُب، َوالثَّْوُب اللَّيِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعْن 
َد ِبِه اْلُقَشْيِريُّ َأِبيِه َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (138)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

9222329

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُجْمُهوُر ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن : ثنا َسْيُف ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َمْنُصوٍر، َقاَل ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

، َعْن َعِليٍ  َأنَُّه َمِرَض َفَأَتاُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُعوُدُه، َفَأَشاَر : َأِبي اْلَبْخَتِريِ 
َعِليٌّ ِإَلى َرْأِسِه، ُثمَّ َأَشاَر َعِليٌّ ِإَلى َطَبٍق َبْيَن َيَدْيِه، َفَناَوَلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َوَسلََّم َتْمَرًة َفَأَكَلَها، ُثمَّ َناَوَلُه ُأْخَرى، َحتَّى َناَوَلُه َسْبًعا، ُثمَّ َأْمَسَك، َفَجَعَل َعِليٌّ َيْهَوى ِلَيْأُخَذ 
.َفَحَماُه. «َحْسُبَك اآْلَن»: ِبَيِدِه، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
ٍد َد ِبِه َسْيُف ْبُن ُمَحمَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

9232330

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق  ِ ْبِن ُمْصَعٍب ، َحدَّ ثنا َأُبو ُتَراٍب َعْسَكُر ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ
َعْن َأِبي ، َعِن اْْلَْعَمِش ، َعْن َعْبِد َّللاَِّ ، َعْن َشِريٍك ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َثاِبٍت ، ُمَحمٍَّد الزَّاِهُد 

ََل ُتْكِرُهوا َمْرَضاُكْم َعَلى »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َجاِبٍر َقاَل، ُسْفَياَن 
َراِب َفِإنَّ َربَُّهْم ُيْطِعُمُهْم َوَيْسِقيِهْم «الطََّعاِم َوالشَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
محمد بن ثابت لم : (القرى

.أجده
[إسناده ضعيف]

9242331
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر َقاَل ثنا َأُبو َمْسُعوٍد َأْحَمُد ْبُن اْلُفَراِت َوِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، : َحدَّ

َفْيِليُّ َقاَل: َقاََل ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسْرِجَس : ثنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ
.«ِفي اْلَحْجِم ِشَفاٌء»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 

ُمَعاِوَيَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (4248)صحيح الجامع 
.صحيح

9252332

اُد ْبُن ِإْسَماِعيَل  ، ثنا َحمَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اللَّْيِث اْلَجْوَهِريُّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعِن اْلُحَصْيِن ْبِن َأِبي  اْبِن ُعَليََّة، ثنا َأِبي، َعْن َداُوَد الطَّاِئيِ 

، َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َقاَل َدَخَل َأْعَراِبيٌّ ِمْن َبِني َفزَاَرَة َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " اْلُحرِ 
اٌم َيْحِجُم َلُه ِمْن َقْرٍن َيْشِرُطُه ِبَشْفَرٍة ، َوَسلََّم  َما َهَذا َيا َرُسوَل هللِا؟ ِلَم : َفَقاَل، َفِإَذا َحجَّ

«َوُهَو َخْيُر َما َتَداَوى ِبِه النَّاُس، َهَذا اْلَحْجُم »: َتَدُع َهَذا َيْقَطُع َعَلْيَك ِجْلَدَك؟ َقاَل

 َصِحيٌح ِمْن َحِديِث َعْبِد 
، َرَواُه ُشْعَبُة ، اْلَمِلِك 
، َوزَاِئَدُة ، َوُزَهْيٌر ، َوَشْيَباُن 

َعْن ، َوَجِريٌر ، َوَأُبو َعَواَنَة 
َوَعْبُد ، َعْبِد اْلَمِلَك، َنْحَوُه 

اْلَمِلِك ِمْن ِكَباِر التَّاِبِعيَن ِمْن 
َأْدَرَك َثاَلِثيَن ، َأْهِل اْلُكوَفِة 

َحاَبِة  ِمْنُهْم ، َنْفًسا ِمَن الصَّ
َمْن َقْد َسِمَع ِمْنُه، َوِمْنُهْم َمْن 

َقْد َرآُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (20171)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

كتاب الطب 
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9272342

َثَنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد،  َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ ، َحدَّ َثَنا َسْهُل ْبُن َعْبِد هللِا التُّْسَتِريُّ َحدَّ
 ، ْنَعاِنيِ  َثَنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُهَبْيَرَة، َعْن َحَنٍش الصَّ َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ َحدَّ

َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَُّه َقَرَأ ِفي ُأُذِن ُمْبَتًلى َفَأَفاَق، َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا 
: المؤمنون] {َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا}: َقَرْأُت: َقاَل« َما َقَرْأَت ِفي ُأُذِنِه؟»: َعَلْيِه َوَسلََّم

وَرَة  [115 َلْو َأنَّ َرُجاًل ُموِقًنا »: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َحتَّى َخَتَم السُّ
«َقَرَأَها َعَلى َجَبٍل َلزَاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2189)

9282345

، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُشَعْيٍب، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد اْلَبَغِويُّ َحدَّ
، َقاَل اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأِبي ِسَناَن، َعْن َأِبي َطْلَحَة اْلَخْوََلِنيِ  َأَتْيَنا ُعَمْيَر : َحْفٍص، َثَنا َحمَّ

َنِسيُج َوْحِدِه، َفِإَذا ُهَو َعَلى ُدكَّاٍن َعِظيٍم ِفي : ْبَن َسْعٍد ِفي َدارِِه ِبِفَلْسِطيَن، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه
اِر َحْوٌض ِمْن ِحَجاَرٍة، َفَقاَل َلُه اِر، َوِفي الدَّ َأْيَن : َيا ُغاَلُم، َأْوِرِد اْلَخْيَل َفَأْوَرَدَها، َفَقاَل: الدَّ

: َجِرَبٌة َتْقُطُر َدًما، َقاَل: َفَقاَل- َسمَّى اْلَفَرَس ُفاَلَنًة ِْلَنََّها ُأْنَثى : َقاَل ُعَبْيُد هللِا- اْلُفاَلَنُة؟ 
َأِرْدَها، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإًذا َتْجَرُب اْلَخْيُل، َقاَل: َأْوِرْدَها، َقاَل

ْحَراِء َفُيْصِبُح ِفي «ََل َعْدَوى، َوََل ِطَيَرَة، َوََل َهامَّ»: َيُقوُل ، َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَبِعيِر َيُكوُن ِبالصَّ
َل  "َكْرَكَرِتِه َأْو َمَراقِ ِه ُنْكَتٌة ِمْن َجَرٍب َلْم َتُكْن َقْبَل َذِلَك، َفَمْن َأْعَدى اْْلَوَّ

ْيُخ ََل َنْعَلُم َأْسَنَد :  َقاَل الشَّ
ُعَمْيٌر ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 

"َعَلْيِه َوَسلََّم َغْيَرُه 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9292348

َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلُمْقرُئ  ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيٍد ، َحدَّ
، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُشَعْيٍب، ثنا ِمْسِكيُن ْبُن ُبَكْيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي  اْلِعْجِليُّ

َذَكُروا َعِن النَِّبيِ  : َسَأْلُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َعِن النَّْشَرِة، َفَقاَل: " َرَجاٍء، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل
ْيَطاِن»َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  «َأنََّها ِمْن َعَمِل الشَّ

ُد ْبُن   َأُبو َرَجاٍء اْسُمُه ُمَحمَّ
َد ، َبْصِريٌّ ، ُيوُنَس  َتَفرَّ

ِمْسِكيُن ْبُن ُبَكْيٍر ِبَرْفِعِه َعْن 
ُشْعَبَة، َوَرَواُه ُغْنَدٌر، َوَغْيُرُه 

َعْن ُشْعَبَة، ُمْرَساًل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

9302351

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُعَمْيُر ْبُن ِمْرَداٍس، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َناِفٍع، َثَنا َماِلٌك، َعْن  َحدَّ
اْغَتَسَل َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍف : ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف، َأنَُّه َسِمَع َأَباُه، َيُقوُل

ِباْلَحزَّاِز َفَنَزَع ُجبًَّة َكاَنْت َعَلْيِه َوَعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة َيْنُظُر ِإَلْيِه َوَكاَن َسْهٌل َرُجاًل َأْبَيَض َحَسَن 
َما َرَأْيُتَك َكاْلَيْوِم َوََل َجْلَد َعْذَراَء َفوِعَك َسْهٌل َمَكاَنُه َواْشَتدَّ َوْعُكُه : اْلِجْلِد َفَقاَل َلُه َعاِمٌر

َفُأِتَي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُأْخِبَر َأنَّ َسْهاًل ُوِعَك َأنَُّه َغْيُر َرايٍح َمَعَك َيا َرُسوَل 
هللِا َفَأَتى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسْهاًل َفَأْخَبَرُه ِبالَِّذي َكاَن ِمْن َشْأِن َعاِمٍر َفَقاَل 

ْكَت َعَلْيِه، ِإنَّ اْلَعْيَن »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َما َيْقُتُل َأَحُدُكْم َأَخاُه َأََل َبرَّ
َأ َلُه َأ َلُه َفَراَح َسْهٌل َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلْيَس ِبِه َبْأٌس« َحقٌّ َتَوضَّ َفَتَوضَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (4020)صحيح الجامع 
.صحيح

9312352
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن ُزَهْيٍر، ثنا ُشَعْيُب ْبُن َأيُّوَب،  َحدَّ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َقاَل : ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 
ُجَل اْلَقْبَر »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َواْلَجَمَل اْلِقْدَر، اْلَعْيُن ُتْدِخُل الرَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه ُمَعاِوَيُة َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (4144)صحيح الجامع 
.حسن

9322356

، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن  اِنيُّ ، َثَنا َيْحَيى اْلِحمَّ ِد ْبِن َعْمٍرو، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َأِبيِه، َقاَل َثِني َعْبُد الرَّ َجَلْسَنا : اْلُمَباَرِك، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، َحدَّ

ُطوَبى ِلَهاَتْيِن اْلَعْيَنْيِن اللََّتْيِن َرَأَتا َرُسوَل هللِا : ِإَلى اْلِمْقَداِد ْبِن اْْلَْسَوِد َيْوًما، َفَمرَّ ِبِه َرُجٌل َفَقاَل
ا َرَأْيَنا َما َرَأْيَت، َوَشِهْدَنا َما َشِهْدَت، َفاْسَتَمْعُت َفَجَعْلُت  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوهللِا َلَوِدْدَنا َأنَّ

َما َيْحِمُل َأَحُدُكْم َعَلى َأْن َيَتَمنَّى َمْحَضًرا َغيََّبُه هللُا : َأْعَجُب، َما َقاَل ِإَلَّ َخْيًرا، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيِه َفَقاَل
َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه، ََل َيْدِري َلْو َشِهَدُه َكْيَف َكاَن َيُكوُن ِفيِه، َوهللِا َلَقْد َحَضَر َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا 
ُقوُه، َأَو ََل  َم، َلْم ُيِجيُبوُه َوَلْم ُيَصدِ  َهُم هللُا َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َمَناِخِرِهْم ِفي َجَهنَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْقَواٌم َكبَّ
ُكْم َعَلْيِه  ِقيَن ِبَما َجاَء ِبِه َنِبيُّ ُكْم، ُمَصدِ  َتْحَمُدوَن هللَا ِإْذ َأْخَرَجُكُم هللُا َعزَّ َوَجلَّ ََل َتْعِرُفوَن ِإَلَّ َربَّ

اَلُم، َوَقْد ُكِفيُتُم اْلَباَلَء ِبَغْيِرُكْم، َوهللِا َلَقْد ُبِعَث النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأَشدِ  َحاٍل ُبِعَث  السَّ
َعَلْيِه َنِبيٌّ ِمَن اْْلَْنِبَياِء ِفي َفْتَرٍة َوَجاِهِليٍَّة َما َيَرْوَن ِديًنا َأْفَضَل ِمْن ِعَباَدِة اْْلَْوَثاِن، َفَجاَء ِبُفْرَقاٍن 
ُجَل َلَيَرى َواِلَدُه َأْو َوَلَدُه َأْو  َق َبْيَن اْلَواِلِد َوَوَلِدِه، َحتَّى ِإنَّ الرَّ َق ِبِه َبْيَن اْلَحقِ  َواْلَباِطِل، َوَفرَّ َفرَّ

اَر َفاَل َتَقرُّ َعْيُنُه  َأَخاُه َكاِفًرا َوَقْد َفْتَح هللُا َتَعاَلى ُقْفَل َقْلِبِه ِلْْلِيَماِن، ِلَيْعَلَم َأنَُّه َقْد َهَلَك َمْن َدَخَل النَّ

َها َللَِّتي َقاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ اِر، َوَأنَّ اِتَنا }: َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ َحِميَمُه ِفي النَّ يَّ ا َوُذرِ  َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَن
[ "74: الفرقان] {ُقرََّة َأْعُيٍن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

كتاب السير والمغازي
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9332358
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى، َوِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإْسَحاَق، َقاََل َثَنا َأْحَمُد ْبُن : َحدَّ

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِهَشاٍم، َثَنا َوِكيٌع، َعْن َماِلٍك، َعِن َأَنٍس، َقاَل : ُمَحمٍَّد اْْلَْزَهِريُّ
«َما ُأوِذَي َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوِذيُت ِفي هللِا»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه َوِكيٌع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5568)صحيح الجامع 
.حسن

9342360

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  اَلِم الطَّاِئيُّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ ، َحدَّ ثنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد السَّ
َعْن َأِبي َصاِلٍح، ، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش ، ثنا ُفَراُت ْبُن َمْحُبوٍب ، 

ُموا ِبالنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ا َماَت َأُبو َطاِلٍب َتَجهَّ َيا »: َلمَّ
«َعمِ  َما َأْسَرَع َما َوَجْدُت َفْقَدَك

 َلْم َيْرِوِه َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، 
َد ِبِه َعْنُه  ِإَلَّ َأُبو َبْكٍر َتَفرَّ
ُفَراٌت ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

9352361

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َقاَل ، َثَنا ُسْفَياُن : َحدَّ َثَنا اْلُحَمْيِديُّ
ْبُن ُعَيْيَنَة، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن َكِثيٍر، َعِن اْبِن َتْدُرَس، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َرِضَي هللُا 

ِريُخ آَل َأِبي َبْكٍر : " َتَعاَلى َعْنُهَما َقاَلْت َفَخَرَج ِمْن ، َأْدِرْك َصاِحَبَك : َفِقيَل َلُه، َأَتى الصَّ
َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأْن َيُقوَل }َوْيَلُكْم : " َفَدَخَل اْلَمْسِجَد َوُهَو َيُقوُل- َوِإنَّ َلُه َغَداِئَر - ِعْنِدَنا 

ُكْم َناِت ِمْن َربِ  َفَلُهوا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا [ " 28: غافر] {َربِ َي هللُا َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيِ 
َفَرَجَع ِإَلْيَنا َأُبو َبْكٍر َفَجَعَل ََل َيَمسُّ َشْيًئا ِمْن َغَداِئرِِه ، َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْقَبُلوا َعَلى َأِبي َبْكٍر 

ْكَراِم»: ِإَلَّ َجاَء َمَعُه َوُهَو َيُقوُل «َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
حسن يرتقي : (القرى

بالمتابعات إلى الصحيح 
.لغيره

[صحيح لغيره]

9362363
، َثَنا ِزَياُد ْبُن اْلَخِليِل، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَلْيٍح،  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ

 ، ِفي َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد اْلَعَقَبَة، َأُبو َأيُّوَب »َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريِ 
«َخاِلُد ْبُن َزْيِد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

9372365

ِل، َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ُحَمْيٍد، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَخالَّ َحدَّ
َخَرَج َرُسوُل هللِا »: ُيوُسُف ْبُن اْلَماِجُشوِن، َعْن َأِبيِه، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َقاَلْت

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َبْكٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َفَمَكَثا ِفي اْلَغاِر َثاَلَث َلَياٍل، َوَكاَن 
َيُروُح َعَلْيِهَما َعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة ُموَلى َأِبي َبْكٍر َيْرَعى َغَنًما ِْلَِبي َبْكٍر َوُيْدِلُج ِمْن ِعْنِدِهَما 

َفُيْصِبُح َمَع الرَُّعاِة ِفي َمَراِعيَها، َوَيُروُح َمَعُهْم َوَيَتَباَطُأ ِفي اْلَمْشِي َحتَّى ِإَذا َأْظَلَم اْنَصَرَف 
«ِبَغَنِمِه ِإَلْيِهَما، َفَيُظنُّ الرَُّعاُة َأنَُّه َمَعُهْم

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده فيه من لم : (القرى

.أقف عليه بجرح وَل تعديل
[إسناده ضعيف]

9382367

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى اْْلَْشَيُب، َثَنا  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعاِصِم اْبِن َبْهَدَلَة، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َعِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد،  َحمَّ

ا َيْوَم َبْدٍر ُكلُّ َثاَلَثٍة َعَلى َبِعيٍر، َفَكاَن َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َوَأُبو ُلَباَبَة َزِميَلِي : " َقاَل ُكنَّ
َيا : َفِإَذا َكاَن َعَقَبُة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاََل: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َما َأْنُتَما ِبَأْقَوى ِمنِ ي َوََل َأَنا ِبَأْغَنى َعِن اْْلَْجِر : َرُسوَل هللِا اْرَكْب َحتَّى َنْمِشي َعْنَك َفَيُقوُل
"ِمْنُكَما 

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
حسن : (أم القرى)البغية 

يرتقي بالمتابعات إلى 
.الصحيح لغيره

: (4029)تخريج المسند 
.إسناده حسن

9392368

، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ ، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: ثنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ اِنيُّ ثنا : ثنا َيْحَيى اْلِحمَّ
ِبيِع، ح َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل. َقْيُس ْبُن الرَّ ثنا َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن : َوَحدَّ

، َقاََل: ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َمَطٍر، َقاَل ْمِتيُّ َعْن َهاُروَن : ثنا ُيوُسُف ْبُن َخاِلٍد السَّ
، َقاَل ، َعْن َعِليٍ  َأَمَرِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه »: ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبي َصاِلٍح اْلَحَنِفيِ 

َر َماَء آَباِر َبْدٍر .«َوَسلََّم َأْن ُأَغوِ 

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
: (أم القرى)البغية 
يرتقي إلى ...ضعيف

.الصحيح لغيره

فيه : (6/82)الهيثمي 
يوسف بن خالد السمتي 

.وهو ضعيف

9402370

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، َقاَل: َحدَّ ، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلَكِديِميُّ ثنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ
، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل: َقاَل : ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َأِبي َعْوٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح اْلَحَنِفيِ 

َعَلى َيِميِن َأَحِدُكْم ِجْبِريُل، »: َقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِْلَِبي َبْكٍر َيْوَم َبْدٍر

فِ  .«َواآْلَخِر ِميَكاِئيُل، َوِإْسَراِفيُل َمَلٌك َعِظيٌم َيْشَهُد اْلِقَتاَل َوَيُكوُن ِفي الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
يرتقي ...ضعيف: (القرى

.بالمتابعات إلى حسن لغيره
[حسن لغيره]

9412371

، ثنا ِمْسَعٌر،  ، ثنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الَشاِميُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َعِليٍ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َأِبي َعْوٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح اْلَحَنِفيِ 

َوِإْسَراِفيُل ، َواآْلَخُر ِميَكاِئيُل ، َعَلى َيِميِن َأَحِدِهَما ِجْبِريُل »َوَسلََّم َيْوَم َبْدٍر ِلي َوِْلَِبي َبْكٍر 

فِ  «َمَلٌك َعِظيٌم َيْشَهُد اْلِقَتاَل َوَيُكوُن ِفي الصَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

يرتقي بالمتابعات ...ضعيف
.إلى حسن لغيره

: (1257)تخريج المسند 
.إسناده صحيح
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9422372

اُر ْبُن َنْصٍر، َثَنا ُمَحمَُّد  ، َثَنا َعمَّ ٍد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َصْعَصَعَة،  ْبُن َأِبي ُعْثَماَن اْلُقَرِشيُّ

ُأِصيَبْت َعْيَناَي َيْوَم َبْدٍر »: َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َعْن َأِخيِه َقَتاَدَة ْبِن النُّْعَماِن، َقاَل
َفَسَقَطَتا َعَلى َوْجَنَتيَّ َفَأَتْيُت ِبِهَما النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَعاَدُهَما َمَكاَنُهَما َوَبَزَق 

«ِفيِهَما َفَعاَدَتا َتْبُرَقاِن

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ُد ْبُن َأِبي ُعْثَماَن،  ِبِه ُمَحمَّ
َوِإنََّما ُيْعَرُف ِمْن َحِديِث اْبِن 
ِإْسَحاَق، َواْبِن النَُّسْيِل، َعْن 
َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ِبْن َقَتاَدَة 

َعْن َأِبيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9432373

، َثَنا َشِريٌك، َعْن َأِبي  اِنيُّ ، َثَنا َيْحَيى اْلِحمَّ ، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم َبْدٍر : " ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل

َوهللِا الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو، َأْنَت »: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنِ ي َقْد َقَتْلُت َأَبا َجْهٍل، َفَقاَل: َفُقْلُت
ُه اْلَفَرُح، َفَقاَل: َوهللِا الَِّذي ََل ِإَلَه َغْيُرُه، َْلََنا َقَتْلُتُه، َقاَل: َفُقْلُت« َقَتْلَتُه؟ ُمُروا »: َفاْسَتَخفَّ

ِ الَِّذي َأْخزَاَك، َهَذا »: َفاْنَطَلْقُت َمَعُه َحتَّى َوَقْفُت ِبِه َعَلى َرْأِسِه َفَقاَل: َقاَل. «ِبِه اْلَحْمُد َّللَّ
وُه ِإَلى  اْلَقِليِب ِة ُجرُّ َوُكْنُت َضَرْبُتُه ِبَسْيِفي َفَلْم َيُحكَّ ِفيِه، َفَأَخْذُت : َقاَل« ِفْرَعْوُن َهِذِه اْْلُمَّ

َلِني النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسَلَبُه  ".َسْيَفُه َفَضَرْبُتُه ِبِه َحتَّى َقَتْلُتُه، َفَنفَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (4246)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

9442374

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْعَداَن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد  َحدَّ
، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَبَراِء، َأْو َغْيرِِه َقاَل ، ثنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ : اْلَجْوَهِريُّ

اِس َقْد َأَسَرُه "  َلْيَس َهَذا الَِّذي ، َيا َرُسوَل هللِا : َفَقاَل َعبَّاٌس، َجاَء َرُجٌل ِمَن اْْلَْنَصاِر ِباْلَعبَّ
َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َأَسَرِني َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َأْنِزُع ِمْن َهْيَبِتِه َكَذا ، َأَسَرِني 

«َلَقْد َأيََّدَك هللُا ِبِمَلٍك َكِريٍم»: َوَسلََّم

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه الزَُّبْيِريُّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

تخريج المسند 
.إسناده ضعيف:(18499)

9452375

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َمْسَعَدُة ْبُن َسْعٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن  َحدَّ
َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َأِبي اْلَيَسِر، َعْن َأِبيِه َأِبي اْلَيَسِر، : ِعْمَراَن، َقاَل َحدَّ

اِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َيْوَم َبْدٍر َوُهَو َقاِئٌم َكَأنَُّه َصَنٌم َوَعْيَناُه َتْذِرَفاِن : " َقاَل َنَظْرُت ِإَلى اْلَعبَّ
ا َرَأْيُتُه ُقْلُت َما َفَعَل َوَهْل : َجزَاَك هللُا ِمْن َرِحٍم َشرًّا َأُتَقاِتُل اْبَن َأِخيَك َمَع َعُدوِ ِه َقاَل: َفَلمَّ

؟ ُقْلُت: هللُا َأَعزُّ َلُه َوَأْنَصُر ِمْن َذِلَك َقاَل: َأَصاَبُه اْلَقْتُل؟ ُقْلُت ِإَساٍر َفِإنَّ : َما ُتِريُد ِإَليَّ
ِل ِصَلِتِه َفَأَسْرُتُه ُثمَّ ِجْئُت : َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َقْتِلَك، َقاَل َلْيَسُت ِبَأوَّ

"ِبِه ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
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ُد ْبُن النَّضِر، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْمٍرو، وَثَنا زَاِئَدُة، ح َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَّ َثَنا . َحدَّ َوَحدَّ
َثِني َأِبي، َثَنا ُمَعاِوَيُة، ح َثَنا . َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َوَحدَّ

ُد ْبُن َأْحَمَد َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاََل ، َثَنا : َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َخِليَفَة، َثَنا َأُبو اْلَوِليِد الطََّياِلِسيُّ
َلمَّا : َثَنا اْْلَْعَمُش، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل: َجِريُر ْبُن َحاِزٍم، َقاُلوا

َيا : َفَقاَل ُعَمُر« َما َتَرْوَن؟»: َكاَن َيْوُم َبْدٍر َأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَُساَرى َفَقاَل
وَك، اْضِرْب َأْعَناَقُهْم َيا َرُسوَل هللِا، َأْنَت ِبَواٍد : َفَقاَل َعْبُد هللِا ْبِن َرَواَحَة. َرُسوَل هللِا، َكذَُّبوَك َوَأْخَرُج

اُس َيا َرُسوَل : َفَقاَل َأُبو َبْكٍر. َقَطَع هللُا َرِحَمَك: َكِثيِر اْلَحَطِب َفَأْضِرْمُه َناًرا ُثمَّ َأْلِقِهْم ِفيِه، َفَقاَل اْلَعبَّ
اِر ُثمَّ َدَخَل َرُسوُل هللِا : َقاَل. هللِا، َعِشيَرُتَك َوَقْوُمَك َوَأْهُلَك، َتَجاَوْز َعْنُهْم، َفَسُيْنِقُذُهُم هللُا ِبَك ِمَن النَّ

اْلَقْوُل َما َقاَل : اْلَقْوُل َما َقاَل َأُبو َبْكٍر، َوِمْن َقاِئٍل َيُقوُل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفِمْن َقاِئٍل َيُقوُل
ُجَلْيِن؟ ِإنَّ َمَثَلُهْم : " ُعَمُر، َفَخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َما َقْوُلُكْم ِفي َهَذْيِن الرَّ

: نوح] {َربِ  ََل َتَذْر َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّاًرا}َكَمَثِل ِإْخَوٍة َلُهْم َكاُنوا ِمْن َقْبِلِهْم، َقاَل ُنوٌح 
ُهْم }َوَقاَل ِعيَسى [ 88: يونس]{ َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم}َوَقاَل ُموَسى  [26 ْبُهْم َفِإنَّ ِإْن ُتَعذِ 

َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَُّه }َوَقاَل ِإْبَراِهيُم [ 118: المائدة] {ِعَباُدَك، َوِإْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم
ِِ ِفيِه َحتَّى [ 36: إبراهيم] {ِمنِ ي َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم َوِإنَّ هللَا َلُيْشِهُد ُقُلوَب ِرَجاِل

يِن، َوِإنَّ ِبُكْم َعْيَلًة، َفاَل َيَتَفلَّْت ِمْنُهْم َأَحٌد ِإَلَّ ِبِفَداٍء َأْو َضْرَبِة ُعُنٍق  َقاَل َعْبُد ". َتُكوَن َأْلَيَن ِمَن اللِ 
ْساَلَم، َفَسَكَت، َفَجَعْلُت : َقاَل َعْبُد هللِا. ِإَلَّ ُسَهْيُل ْبُن َبْيَضاَء: َفُقْلُت: هللِا َوُكْنُت َسِمْعُتُه َيْذُكُر اْلِْ

ُم اْلَقْوَل َبْيَن َيَدْي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َماِء َمَتى َتَقُع َعَليَّ اْلِحَجاَرُة، َفُقْلُت ُأَقدِ  َأْنُظُر ِإَلى السَّ
«ِإَلَّ ُسَهْيُل ْبُن َبْيَضاَء»: َوَسلََّم، َحتَّى َقاَل

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي ُعَبْيَدَة َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ 

َعْمُرو ْبُن ُمرََّة
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُسُف ْبُن َحِبيٍب ثنا َأُبو َداُوَد، َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن  َحدَّ
: " َأْخَبَرِني ِعيَسى ْبُن َطْلَحَة، َعْن ُأمِ  اْلُمْؤِمِنيَن َعاِئَشَة َقاَلْت: َيْحَيى ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا َقاَل

َفَرَأْيُت َرُجاًل ُيَقاِتُل َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُدوَنُه : َكاَن َأُبو َبْكٍر ِإَذا ُذِكَر َيْوُم ُأُحٍد َيُقوُل
َيُكوُن َرُجاًل ِمْن َقْوِمي َأَحبُّ : َفُقْلُت، ُكْن َطْلَحَة َحْيُث َفاَتِني َما َفاَتِني : َفُقْلُت، َوَأَراُه َقاَل ِبَجْنِبِه 

ْرِق َرُجٌل ََل َأْعِرُفُه ، ِإَليَّ  َوَأَنا َأْقَرُب ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ، َوَبْيِني َوَبْيَن الشَّ
َيْخَطُف اْلَمْشَي َوََل َأْخَطُفُه َفاْنَتَهْيَنا ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد ُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه 

َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َوُشجَّ ِفي َوْجِهِه َوَقْد َدَخَل ِفي َوْجَنِتِه َحْلَقَتاِن ِمْن َحَلِق اْلِمْغَفِر 
ُيِريُد َطْلَحَة َوَقْد َنَزَف َفَلْم َيْلَتِفْت ِإَلى َقْوِلِه َفَذَهْبُت ِْلَْنِزَع َذاَك ِمْن « َعَلْيُكْم َصاِحَبُكَما»: َوَسلََّم

ي َلمَّا َتَرْكَتِني َفَتَرْكُتُه َفَكرَِه َأْن َيَتَناَوَلُه ِبَيِدِه َفُيْؤِذي : َوْجِهِه َفَقاَل َأُبو ُعَبْيَدَة َأْقَسْمُت َعَلْيَك ِبَحقِ 
النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَدَم َعَلْيِهَما ِبِفيِه َفاْسَتْخَرَج ِإْحَدى اْلَحْلَقَتْيِن َوَوَقَعْت َثِنيََّتُه َمَع اْلَحْلَقِة 

ي َلمَّا َتَرْكَتِني َقاَل: َوَذَهَبُت ِْلَْصَنَع َما َصَنَع َفَقاَل َفَفَعَل ِمْثَل َما َفَعَل ِفي اْلَمرَِّة : َأْقَسْمُت َعَلْيَك ِبَحقِ 
اِس َهْتًما َفَأْصَلْحَنا ِمْن  اْْلُوَلى َفَوَقَعْت َثِنيَُّتُه اْْلُْخَرى َمَع اْلَحْلَقِة َوَكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة ِمْن َأْصَلِح النَّ

َشْأِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َأَتْيَنا َطْلَحَة ِفي َبْعِض ِتْلَك اْلِجَفاِر َفِإَذا ِبِه ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو 
"َأَقلُّ َأْو َأْكَثُر ِمْن َطْعَنٍة َوَرْمَيٍة َوَضْرَبٍة َوِإَذا َقْد ُقِطَعْت ُأْصُبُعُه َفَأْصَلْحَنا ِمْن َشْأِنِه 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَحاَق ْبِن 
َيْحَيى ْبِن َطْلَحَة َلْم َيُسْق َهَذا 

ِلُسَلْيَماَن ِإَلَّ اْبُن اْلُمَباَرِك
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُحَمْيٍد، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن  ُل ْبُن َفَضاَلَة، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  ْحَمِن ْبُن َمْغَراَء، َأْخَبَرَنا اْلُمَفضَّ ثنا َعْبُد الرَّ

ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َحاَص َأْهُل اْلَمِديَنِة َحْيَصًة َوَقاُلوا: َماِلٍك، َقاَل ُقِتَل ُمَحمٌَّد َحتَّى َكُثَرِت : َلمَّ
َواِرُخ ِفي َنَواِحي اْلَمِديَنِة َفَخَرَجِت اْمَرَأٌة ِمَن اْْلَْنَصاِر َفاْسُتْقِبَلْت ِبَأَخيَها َواْبِنَها َوَزْوِجَها  الصَّ

ْت َعَلى آِخِرِهْم َقاَلْت ا َمرَّ ِهُم اْسُتْقِبَلْت َأوًََّل َفَلمَّ َأُخوِك : َقاُلوا« َمْن َهَذا؟»: َوَأِبيَها ََل َأْدِري ِبَأيِ 
َأَماَمَك َحتَّى : َفَيُقوُلوَن« َما َفَعَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم»: َوَأُبوِك َوَزْوُجِك َواْبُنِك َقاَلْت

ِبَأِبي »: َذَهَبْت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَخَذْت ِبَناِحَيِة َثْوِبِه ُثمَّ َجَعَلْت َتُقوُل
ي َيا َرُسوَل هللِا ََل ُأَباِلي ِإَذا َسِلْمَت َمْن َعِطَب «َأْنَت َوُأمِ 
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب التَّاِجُر، َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َسَلَمَة، َقاَل ْحَمِن ْبُن َمْغَراَء، َقاَل: َعْبُد الرَّ ُل ْبُن : ثنا َأُبو ُزَهْيٍر َعْبُد الرَّ ثنا اْلُمَفضَّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َحاَص اْلُمْسِلُموَن : َفَضاَلَة، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َلمَّ
َواِرُخ َناِحَيًة ِمَن اْلَمِديَنِة َفَخَرَجِت اْمَرَأٌة ِمَن : َحْيَصًة َفَقاُلوا ُقِتَل ُمَحمٌَّد َحتَّى َكُثَرِت الصَّ

َبٌة َفاْسُتْقِبَلْت ِبَأِبيَها َواْبِنَها َوَأِخيَها َوَزْوِجَها ََل َأْدِري َأيُُّهُم اْسَتْقَبَلْت ِبِه َأوًََّل  اْْلَْنَصاِر ُمَتَحزِ 
ْت َعَلى آِخِرِهْم َقاَلْت ا َمرَّ َما َفَعَل : َأُبوِك َأُخوِك َزْوُجِك اْبُنِك َوِهَي َتُقوُل: َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َفَلمَّ

َأَماَمَك، َحتَّى َدَفْعُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا : َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَيُقوُلوَن
ي َيا َرُسوَل هللِا ََل ُأَباِلي »: َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَخَذْت ِبَناِحَيِة َثْوِبِه ُثمَّ َجَعَلْت َتُقوُل ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ 

«ِإْذ َسِلْمَت َمْن َعِطَب

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِل  َثاِبٍت َوِمْن َحِديِث اْلُمَفضَّ
ْبِن َفَضاَلَة َوُهَو َأُخو ُمَباَرِك 

ْبِن َفَضاَلَة َبْصِريٌّ َعِزيُز 
َد ِبِه َأُبو ُزَهْيٍر  اْلَحِديِث َتَفرَّ
ْحَمِن ْبُن َمْغَراَء َعْنُه َعْبُد الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

يرتقي بالحديث السابق إلى 
.حسن لغيره

[حسن لغيره]

9502385

، َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغَياٍث،  اِرِميُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأيُّوَب، َثَنا َأُبو َمْعَشٍر الدَّ َحدَّ
، َعْن ِعْكِرَمَة،  اُد ْبُن َسَلَمَة َعِن اْلَبَناِنيِ  ا َقاَل" َثَنا َحمَّ اْعُل : َأنَّ َأَبا ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب، َلمَّ

، "هللُا َأْعَلى َوَأَجلُّ : ُقِل: " ُهَبُل، َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب
: " َلَنا ُعزَّى َوََل ُعزَّى َلُكْم، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُعَمَر: َفَقاَل َأُبو ُسْفَياَن

"هللُا َمْوََلَنا، َواْلَكاِفُروَن ََل َمْوَلى َلُهْم : ُقِل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

9512386

ِريُّ ْبُن ُمَغلِ ٍس،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َسْهٍل، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر، ثنا السَّ َحدَّ
، َعْن ُعَبْيِد : َوَداوُد ْبُن َعْمٍرو َقاََل ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َأْيَمَن اْلَمكِ يِ 

اُر َواْلُمْشِرُكوَن َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : ْبِن َرَفاَعَة، َعْن َأِبيِه َقاَل ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َواْنَكَفَأ اْلُكفَّ َلمَّ
اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد ُكلُُّه ََل »: َفَقاَل« اْسَتُووا َحتَّى ُأْثِنَي َعَلى َربِ ي»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َعاَء« َقاِبَض ِلَما َبَسْطَت َوََل َباِسَط ِلَما َقَبْضَت َوَذَكَر الدُّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف لتساهل محمد بن 
علي بن سهل، ويرتقي 

.بالمتابعات

: (15492)تخريج المسند 
.رجاله ثقات

9522388

ِحيِم ْبُن َواِقٍد، ثنا َماِلُك ْبُن  َثَنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ا َكاَن َيْوُم : " َسِعيٍد، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َلمَّ

اْلَخْنَدِق َنَظْرُت ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَوَجْدُتُه َقْد َوَضَع َبْيَنُه َوَبْيَن ِإزَارِِه َحَجًرا 
ُيِقيُم ُصْلَبُه ِمَن اْلُجوِع

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ويرتقي ... ضعيف 
.بالمتابعات إلى الحسن لغيره

رواه : (18247)الهيثمي 
أبو يعلى، ورجاله وثقوا 

على ضعف في إسماعيل بن 
عبد الملك
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9532398
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ   َعْن ، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ ، ثنا اْلُمَسيَُّب ، ثنا َأُبو َعُروَبَة ، َحدَّ

ٍل ، َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعِن اْلَحَكِم  َباَيْعَنا َرُسوَل هللِا َصلَّى »: َقاَل، َعِن اْْلَْعَرِج، َعِن اْبِن ُمَغفَّ
«هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم اْلُحَدْيِبَيِة َعَلى َأنَّا ََل َنِفرُّ َوَلْم ُنَباِيْعُه َعَلى اْلَمْوِت

ٍل   َثاِبٌت ِمْن َحِديِث اْبِن ُمَغفَّ
َوَغْيرِِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

9542399

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر ْبِن ِإْبَراِهيَم الثََّقِفيُّ ، َحدَّ
َعْن َقْيٍس، َعِن اْلُمِغيَرِة ، َعْن ِإْسَماِعيَل ، ثنا َوِكيٌع ، ثنا َأُبو َبْكٍر َيْعِني اْبَن َأِبي َشْيَبَة 

َأنَُّه َكاَن َقاِئًما َعَلى َرْأِس َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُعْرَوُة ُيَكلِ ُمُه َفَقاَل ، ْبِن ُشْعَبَة 
َيا َرُسوَل : َفَقاَل ُعْرَوُة، َلَتُكفُّنَّ َيَدَك َأْو ََل َتْرِجُع ِإَلْيَك َيُدَك َواْلُمِغيَرُة ُمَتَقلِ ٌد َسْيًفا : َلُه اْلُمِغيَرُة

ِ َمْن َهَذا َفَقاَل «َهَذا اْبُن ُأْخِتَك»: َّللاَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَماِعيَل 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َوِكيٍع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

9552400

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَعوَّاِم، ثنا  َحدَّ
، ثنا  ِل ْبِن َوْهِب هللِا اْلَمْخُزوِميُّ َمْنُصوُر ْبُن ُصَقْيٍر َأُبو النَّْضِر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَؤمَّ

ا َنَزَل : " َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َلمَّ
َهَذا ُسَهْيُل ْبُن »: اْلُحَدْيِبَيَة َأَتاُه ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«َعْمٍرو َقْد َأْقَبَل، َوَقْد َسُهَل َلُكُم اْْلَْمُر

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َمْنُصوٌر َعْن  َعَطاٍء َتَفرَّ

َعْبِد هللِا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9562402

ٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَخزَّاُز، َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َثَنا  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ِبيُع ْبُن َصِبيٍح، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ا : " ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا الرَّ َلمَّ

اْفَتَتْحَنا َخْيَبَر َمَرْرَنا ِبَناٍس َيُهوٍد َيْخِبُزوَن َملًَّة َلُهْم َفَطَرْدَناُهْم َعْنَها ُثمَّ اْقَتَسْمَنا َفَأَصاَبْتِني 
َوَقْد َكاَن َبَلَغِني َأنَُّه َمْن َأَكَل اْلُخْبَز َسِمَن َفَأَكْلُتَها ُثمَّ : ِكْسَرٌة ِإنَّ َبْعَضَها َلَيْحَتِرُق، َقاَل

"َنَظْرُت ِفي ِعْطَفيَّ َهْل َسُمْنُت 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

9572410

، َثَنا  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َنْصُر ْبُن َعِليٍ  اْلَجْهَضِميُّ َحدَّ
َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َبْكٍر، َعْن َعِليِ   َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َثَنا َأِبي، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : " ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَعبَّاِس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم اْلَفْتِح َوَعَلى اْلَكْعَبِة َثاَلُثِماَئٍة َوِستُّوَن َصَنًما َقْد َثبََّت َلُهْم ِإْبِليُس 

َصاِص، َقاَل َفَجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َقِضيُبُه، َفَجَعَل : َأْقَداَمَها ِبالرَّ
َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل }َيْهِوي ِإَلى ُكلِ  َصَنٍم ِمْنَها َفَيِخرُّ ِلَوْجِهِه، َوُهَو َيُقوُل 

"َحتَّى َأَمرَُّه َعَلْيَها ُكلِ َها [ 81: اْلسراء] {َكاَن َزُهوًقا

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َعِليِ  ْبِن َعْبِد هللِا، َتَفرَّ

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ُمَحمَّ

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
حسن، : (أم القرى)البغية 

.يرتقي إلى صحيح لغيره

9582411

ْحَمِن  ِ ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُعَمُر ْبُن اْلَعبَّاِس، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي اْلُمِغيَرِة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن  ، َأْخَبَرِني َيْعُقوُب اْلَعمِ يُّ ْبِن َمْهِديٍ 

ا اْفَتَتَح النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمكََّة َرنَّ ِإْبِليُس َرنًَّة اْجَتَمَع ِإَلْيِه : اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َلمَّ
ْرِك َبْعَد َيْوِمُكْم َهَذا، َوَلِكِن »: ُجُنوَدُه، َفَقاَل َلُهْم َة ُمَحمٍَّد َعَلى الشِ  اْيَئُسوا َأْن ُتِريُدوا ُأمَّ

«اْفِتُنوُهْم ِفي ِديِنِهْم، َوَأْفُشوا ِفيِهُم النَّْوَح

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5004)

9592415

ْحَمِن  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِ ْبُن َرَواَحَة، َثَنا اْْلَْسَوُد ْبُن َشْيَباَن، َعْن  َثِني ُعَبْيُد َّللاَّ ، َعْن َأَباَن ْبِن َخاِلٍد، َحدَّ ْبُن َمْهِديٍ 

اِس َفَوَجْدُتُه : َخاِلِد ْبِن ُسْمَيٍر َقاَل ِ ْبِن ِزَياٍد، َواْجَتَمَع َعَلْيِه َناٌس ِمَن النَّ َقِدَم َعَلْيَنا َعْبُد َّللاَّ
َعَلْيُكْم َزْيُد ْبُن »: َجيََّش َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجْيَش اْْلَُمَراِء، َوَقاَل: َيُقوُل

، َفَوَثَب َجْعَفٌر ِ ْبُن َرَواَحَة اْْلَْنَصاِريُّ ِبَأِبي : َفَقاَل« َحاِرَثَة َفِإْن ُأِصيَب َزْيٌد َفَجْعَفٌر، َفَعْبُد َّللاَّ
ي َما ُكْنُت َأْرَهُب َأْن َتْسَتْعِمَل َعَليَّ َزْيًدا اْمِض، َفِإنََّك ََل َتْدِري َأيَّ َذِلَك »: َقاَل. َأْنَت َوُأمِ 

«َخْيٌر

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
حسن : (أم القرى)البغية 

.يرتقي إلى صحيح لغيره

: (22551)تخريج المسند 
صحيح لغيره، وهذا إسناد 

جيد من أجل خالد بن 
ُسمير، وباقي رجاله ثقات 

.رجال الصحيح
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َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم  َحدَّ
َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن ُعْرَوَة ْبِن  ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

اُس َوَتَهيَُّئوا ِلْلُخُروِج ِإَلى ُمْؤَتَة َقاَل ِلْلُمْسِلِميَن: " الزَُّبْيِر، َقاَل َز النَّ ا َتَجهَّ َصِحَبُكُم هللُا : َلمَّ
: "َوَدَفَع َعْنُكْم، َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَة

[البحر البسيط]
ْحَمَن َمْغِفَرًة  َوَضْرَبًة َذاَت َفْرٍع َتْقِذُف الزََّبَدا... َلِكنَِّني َأْسَأُل الرَّ

ِبَحْرَبٍة ُتْنِفُذ اْْلَْحَشاَء َواْلَكِبَدا... َأْو َطْعَنًة ِبَيَدْي َحرَّاَن ُمْجِهَزًة 
وا َعَلى َجَدِثي  َأْرَشَدَك هللُا ِمْن َغاٍز َوَقْد َرَشَدا... َحتَّى َيُقوُلوا ِإَذا َمرُّ

اِم، َفَبَلَغُهْم َأنَّ ِهَرْقَل َقْد َنَزَل ِمْن َأْرِض اْلَبْلَقاِء ِفي : َقاَل ُثمَّ َمَضْوا َحتَّى َنَزُلوا َأْرَض الشَّ
 ، وِم، َواْنَضمَّْت ِإَلْيِه اْلُمْسَتْعِرَبُة ِمْن َلْخٍم، َوُجَذاٍم، َوَبْلَقْيَن، َوَبْهَرا، َوَبِليٍ  ِماَئِة َأْلٍف ِمَن الرُّ

َنْكُتُب ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِفي ِماَئِة َأْلٍف، َفَأَقاُموا َلْيَلَتْيِن َيْنُظُروَن ِفي َأْمِرِهْم َوَقاُلوا
َنا، َقاَل َع َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَة النَّاَس ُثمَّ َقاَل: َوَسلََّم َفُنْخِبُرُه ِبَعَدِد َعُدوِ  َوهللِا َيا َقْوُم، : َفَشجَّ

ٍة َوََل ُقوٍَّة َوََل  َهاَدَة، َوَما ُنَقاِتُل اْلَعُدوَّ ِبُعدَّ ِإنَّ الَِّذي َتْكَرُهَوَن َللَِّذي َخَرْجُتْم َلُه َتْطُلُبوَن الشَّ
يِن الَِّذي َأْكَرَمَنا هللُا ِبِه، َفاْنَطِلُقوا َفِإنََّما ِهَي ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن : َكْثَرٍة، َما ُنَقاِتُلُهْم ِإَلَّ ِبَهَذا الدِ 

ا َشَهاَدٌة، َقاَل ا ُظُهَوٌر َوِإمَّ "َقْد َوهللِا َصَدَق اْبُن َرَواَحَة، َفَمَضى النَّاُس : َفَقاَل النَّاُس: ِإمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
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، َثَنا  َفْيِليُّ ، َثَنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َثُه، َعْن  َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َبْكٍر، َأنَُّه ُحدِ  ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

ُكْنُت َيِتيًما ِلَعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة ِفي ِحْجرِِه، َفَخَرَج ِفي ُسْفَرِتِه ِتْلَك : " َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل
:ُمْرِدِفي َعَلى َحِقيَبِة َراِحَلِتِه، َفَوهللِا ِإنَّا َلَنِسيُر َلْيَلًة ِإْذ َسِمْعُتُه َيَتَمثَُّل ِبَأْبَياِتِه َهِذِه

[البحر الوافر]
َمِسيَرَة َأْرَبٍع َبْعَد اْلَحَساِء... ِإَذا َأْدَنْيِتِني َوَحَمْلِت َرْحِلي 
َوََل َأْرِجُع ِإَلى َأْهِلي َوَراِئي... َفَشْأُنِك َفاْنَعِمي َوَخاَلِك َذمٌّ 
اِم ُمْشَتِهَي الثََّواِء... وآَب اْلُمْسِلُموَن َوَغاَدُروِني  ِبَأْرِض الشَّ
ِك ُكلُّ ِذي َنَسٍب َقِريٍب  َخاِء... َوَردَّ ْحَمِن ُمْنَقِطِع اْلِْ ِإَلى الرَّ

َوََل َنْخٍل َأَساِفُلَها ُرَواًء... ُهَناِلَك ََل ُأَباِلي َطْلَع َبْعٍل 
ا َسِمْعُتُهنَّ َبَكْيُت، َقاَل رَِّة َوَقاَل: َفَلمَّ َهاَدَة : َفَخَفَقِني ِبالدِ  َما َعَلْيَك َيا ُلَكُع َأْن َيْرُزَقِني هللُا الشَّ

ْحِل  "َوَتْرِجُع َبْيَن ِشْعَبَتِي الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
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ُد ْبُن ِإْسَحاَق َثِني َأِبي الَِّذي َأْرَضَعِني، : َقاَل ُمَحمَّ َثِني اْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، َحدَّ َوَحدَّ
َم ِبَها َوُهَو َعَلى : " َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلَغزَاِة َقاَل َلمَّا ُقِتَل َزْيٌد َوَجْعَفٌر، َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة الرَّاَيَة ُثمَّ َتَقدَّ

ِد، ُثمَّ َقاَل ُد َبْعَض التََّردُّ : "َفَرِسِه، َفَجَعَل َيْسَتْنِزُل َنْفَسُه َوَيَردَّ
[البحر الرجز]

َلَتْنِزِلنَّْه َأْو َلُتْكَرِهنَّْه... َأْقَسْمُت َيا َنْفُس َلَتْنِزِلنَّْه 
نَّْه  وا الرَّ َماِلي َأَراِك َتْكَرِهيَن اْلَجنَّْه... ِإَذا َجَلَب النَّاُس َوَشدُّ

َهْل َأْنِت ِإَلَّ ُنْطَفٌة ِفي َشنَّْه... َلَطاَلَما َقْد ُكْنِت ُمْطَمِئنَّْه 
:َوَقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَة َأْيًضا

َهَذا ِحَماُم اْلَمْوِت َقْد َصَلْيِت... َيا َنْفُس ِإَلَّ ُتْقَتِلي َتُموِتي 
ِإْن َتْفَعِلي ِفْعَلُهَما ُهِديِت... َوَما َتَمنَّْيِت َفَقْد ُأْعِطيِت 

ِشدَّ ِبَهَذا : ُثمَّ َنَزَل، َفَلمَّا َنَزَل َأَتاُه اْبُن َعمِ ي ِبَعْظٍم ِمْن َلْحٍم َفَقاَل- َيْعِني َصاِحَبْيِه َزْيًدا َوَجْعَفًرا - 
اِمَك َهِذِه َما َقْد َلِقيَت، َفَأَخَذُه ِمْن َيِدِه ُثمَّ اْنَتَهَش ِمْنُه َنْهَشًة ُثمَّ َسِمَع  ُصْلَبَك، َفِإنََّك َقْد ََلَقْيَت ِمْن َأيَّ

اِس َفَقاَل َم َفَقاَتَل : اْلُحَطَمَة ِفي َناِحَيِة النَّ ْنَيا، ُثمَّ َأْلَقاُه ِمْن َيِدِه، ُثمَّ َأَخَذ َسْيَفُه َفَتَقدَّ َوَأْنَت ِفي الدُّ
ا ُأِصيَب اْلَقْوُم َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َحتَّى ُقِتَل َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل َوَلمَّ

َأَخَذ َزْيٌد الرَّاَيَة َفَقاَتَل َحتَّى ُقِتَل َشِهيًدا، ُثمَّ َأَخَذَها َجْعَفٌر َفَقاَتَل ِبَها َحتَّى ُقِتَل »: ِفيَما َبَلَغِني
وا َأنَُّه َقْد «َشِهيًدا ، ُثمَّ َصَمَت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َتَغيََّرْت ُوُجوُه اْْلَْنَصاِر، َوَظنُّ

ُثمَّ َأَخَذَها َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَة َفَقاَتَل ِبَها َحتَّى ُقِتَل »: َكاَن ِفي َعْبِد هللِا َبْعُض َما َيْكَرُهَوَن، ُثمَّ َقاَل
اِئُم َعَلى ُسَرٍر ِمْن َذَهٍب، َفَرَأْيُت ِفي : " ، ُثمَّ َقاَل«َشِهيًدا َلَقْد ُرِفُعوا ِلي ِفي اْلَجنَِّة ِفيَما َيَرى النَّ

َد َعْبُد هللِا ْبُن : َعمَّ َهَذا؟ َفِقيَل ِلي: َسِريِر َعْبِد هللِا اْزِوَراًرا َعْن َسِريِرْي َصاِحَبْيِه، َفُقْلُت َمَضَيا َوَتَردَّ
ِد  "َرَواَحَة َبْعَض التََّردُّ

أم )محقق تقريب البغية 
حسن يرتقي : (القرى

.بالمتابعات والشواهد
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زَّاِق، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعِن اْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُمثِ ُلوا ِلي ِفي اْلَجنَِّة ِفي : " َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َقاَل

ا  َخْيَمٍة ِمْن ُدرٍَّة، ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َعَلى َسِريٍر َفَرَأْيُت َزْيًدا، َواْبَن َرَواَحَة ِفي َأْعَناِقِهَما ُصُدوٌد، َوَأمَّ
ُهَما ِحيَن َغِشَيُهَما اْلَمْوُت : ِقيَل ِلي: َفَسَأْلُت، َأْو َقاَل: َجْعَفٌر َفُهَو ُمْسَتِقيٌم َلْيَس ِفيِه ُصُدوٌد، َقاَل ِإنَّ

ا َجْعَفٌر َفِإنَُّه َلْم َيْفَعْل  ا ُبوُجوِهِهَما، َوَأمَّ ُهَما َصدَّ ُهَما َأْعَرَضا، َأْو َكَأنَّ َفَذِلَك : َقاَل اْبُن ُعَيْيَنَة" َكَأنَّ
:ِحيَن َيُقوُل اْبُن َرَواَحَة

[البحر الرجز]
ِبَطاَعٍة ِمْنِك َأْو َلُتْكَرِهنَّْه... َأْقَسْمُت َيا َنْفُس َلَتْنِزِلنَّْه 

َجْعَفُر َما َأْطَيَب ِريَح اْلَجنَّْه... َفَطاَلَما َقْد ُكْنِت ُمْطَمِئنَّْه 

أم )محقق تقريب البغية 
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ُد ْبُن  ، ثنا ُمَحمَّ َفْيِليُّ ، ثنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َنِجيٍح، َعْن َماِرَيَة، َمْوََلِة ُحَجْيِر ْبِن َأِبي  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ َسَلَمَة، َعْن ُمَحمَّ

َكاَن ُخَبْيٌب َقْد ُحِبَس ِفي َبْيِتي، َوَلَقِد اطََّلْعُت ِإَلْيِه َيْوًما َوِإنَّ ِفي : " َأَهاٍب، َوَكاَنْت َقْد َأْسَلَمْت، َقاَلْت
ُجِل َيْأُكُل ِمْنُه، َوَما َأْعَلُم َأنَّ ِفي اْْلَْرِض َحبََّة ِعَنٍب ُتْؤَكُل َقاَل . َيِدِه َلِقْطًفا ِمْن ِعَنٍب ِمْثَل َرْأِس الرَّ

: َفَخَرُجوا ِبُخَبْيٍب ِإَلى التَّْنِعيِم ِلَيْقُتُلوُه، َفَقاَل َلُهْم: َوَقاَل َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة: اْبُن ِإْسَحاَق
ُهَما : ، َقاُلوا«ِإْن َرَأْيُتْم َأْن َتَدُعوِني َحتَّى َأْرَكَع َرْكَعَتْيِن َفاْفَعُلوا» ُدوَنَك َفاْرَكْع، َفَرَكَع َرْكَعَتْيِن َأَتمَّ

ا، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلى اْلَقْوِم َفَقاَل ْلُت َجَزًعا ِمَن اْلَقْتِل »: َوَأْحَسَنُهَم َوهللِا َلْوََل َأْن َتُظنُّوا َأنِ ي ِإنََّما َطوَّ
اَلِة ا َقْد َبلَّْغَنا ِرَساَلَة »: ُثمَّ َرَفُعوُه َعَلى َخَشَبٍة، َفَلمَّا َأْوَثُقوُه َقاَل« ََلْسَتْكَثْرُت ِمَن الصَّ اللُهمَّ ِإنَّ

ْغُه اْلَغَداَة َما ُيْفَعُل ِبَنا ْعِر َقْوُل ُخَبْيِب ْبِن : َقاَل اْبُن ِإْسَحاَق« َرُسوِلَك، َفَبلِ  ا ِقيَل ِفيِه ِمَن الشَّ َوِممَّ
:َعِديٍ  ِحيَن َبَلَغُه َأنَّ اْلَقْوَم َقْد َأْجَمُعوا ِلَصْلِبِه، َفَقاَل

[البحر الطويل]
وا  وا ُكلَّ ُمَجمَِّع... َلَقْد َجمََّع اْْلَْحزَاُب َحْوِلي َوَألَُّب َقَباِئَلُهْم َواْسَتْجَمُع
ُعوا َأْبَناَءُهْم َوِنَساَءُهْم  ْبُت ِمْن ِجْذٍع َطِويٍل ُمَمنَِّع... َوَقْد َجمَّ َوُقرِ 
َوَما َجمََّع اْْلَْحزَاُب ِلي َحْوَل َمْصَرِعي          ...              ِإَلى هللِا َأْشُكو ُكْرَبِتي َبْعَد ُغْرَبِتي 

ُعوا َلْحِمي َوَقْد َياَس َمْطَمِعي...             َفَذا اْلَعْرِش َصبَّْرِني َعَلى َما ُيَراُد ِبي  َفَقْد َبضَّ
َوَقْد َذَرَفْت َعْيَناَي ِمْن َغْيِر َمْجَزِع... َوَقْد َخيَُّروِني اْلُكْفَر َواْلَمْوِت ُدوَنُه 

ِع... َوَما ِبي َحَذاُر اْلَمْوِت َأنِ ي َميِ ٌت  َوَلِكْن َحَذاِري َجْحُم َناٍر ُمَلفَّ
َلِه َوِإْن َيَشْأ  ُيَباِرْك َعَلى َأْوَصاِل ِشْلٍو ُمَمزَِّع... َوَذِلَك ِفي َذاِت اْلِْ

َعَلى َأيِ  َجْنٍب َكاَن ِفي هللِا َمْصَرِعي... َفَلْسُت ُأَباِلي ِحيَن ُأْقَتُل ُمْسِلًما 

أم ) محقق تقريب البغية 
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.الصحيح لغيره
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، َثَنا  َفْيِليُّ ، َثَنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َثِني َعاِصُم ْبُن َعْمِرو ْبِن َقَتاَدَة،  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة اْلَحرَّاِنيُّ

َبَعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَفًرا ِستًَّة ِمْن َأْصَحاِبِه، َوَأمََّر َعَلْيِهْم َمْرَثُد ْبُن : " َقاَل
ِجيِع اْسُتْصِرَخ َعَلْيِهْم . َأِبي َمْرَثٍد، ِفيِهْم َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َوَخاِلُد ْبُن اْلُبَكْيِر ا َكاُنوا ِبالرَّ َفَلمَّ

ا َمْرَثٌد، َوَعاِصٌم َفَقاُلوا. ُهَذْيٌل َوهللِا ََل َنْقَبُل ِلُمْشِرٍك َعْهًدا َوََل َعُضًدا َأَبًدا، َفَقاَتُلوُهْم : َفَأمَّ
َوَكاَنْت ُهَذْيٌل ِحيَن ُقِتَل َعاِصُم ْبُن َثاِبٍت َأَراُدوا َرْأَسُه ِلَيِبيُعوُه ِمْن ُساَلَفَة ِبْنِت . َحتَّى َقَتُلوُهْم

َسْعِد ْبِن َشِهيٍد، َوَكاَنْت َنَذَرْت ِحيَن ُأِصيَب اْبَناَها َيْوَم ُأُحٍد َلِئْن َقَدَرْت َعَلى َرْأِس َعاِصٍم َأْن 
ْبُر ا َحاُلوا َبْيَنُهْم َوَبْيَنُه َقاُلوا. َتْشَرَب ِفي ِقْحِف َرْأِس َعاِصٍم اْلَخْمَر، َفَمَنَعُه الدَّ َدُعوُه : َفَلمَّ

َوَكاَن . َحتَّى ُيْمِسَي َفَيْذَهُب َعْنُه ُثمَّ َنْأُخُذُه، َفَبَعَث هللُا اْلَواِدَي َفاْحَتَمَل َعاِصًما َفاْنَطَلَق ِبِه
ًسا ِمْنُهْم ُه ُمْشِرٌك َتَنجُّ َفَكاَن ُعَمُر ْبُن . َعاِصٌم َقْد َأْعَطى هللَا َعْهًدا ََل َيَمسُّ ُمْشِرًكا َوََل َيَمسُّ

ْبَر َمَنَعُه ِ " َحِفَظ هللُا اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن : اْلَخطَّاِب َيُقوُل ِحيَن َبَلَغُه َأنَّ الدَّ َكاَن َعاِصٌم َقْد َوفَّى َّللَّ
ِفي َحَياِتِه، َفَمَنَعُه هللُا ِمْنُهْم َبْعَد َوَفاِتِه، َكَما اْمَتَنَع ِمْنُهْم ِفي َحَياِتِه

أم )محقق تقريب البغية 
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعَداَن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن  َحدَّ
 ، ْحَمِن ْبَن َعْبِد هللِا الزُّْهِريَّ َثِني َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث، َأنَّ َعْبَد الرَّ َسِعيٍد، َثَنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ

 ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث َعاِصَم " َأْخَبَرُه، َعْن ُبَرْيَدَة ْبِن ُسْفَياَن اْْلَْسَلِميِ 
، َوَمْرَثَد ْبَن َأِبي َمْرَثٍد ِإَلى َبِني ِلْحَياَن  ِثَنِة، َوَحِبيَب ْبَن َعِديٍ  ْبَن َثاِبٍت، َوَزْيَد ْبَن الدَّ

ِجيِع، َفَقاَتُلوُهْم َحتَّى َأَخُذوا ِْلَْنُفِسِهْم َأَماًنا، ِإَلَّ َعاِصٌم َفِإنَُّه َأَبى َوَقاَل ََل َأْقَبُل اْلَيْوَم : ِبالرَّ
« اللُهمَّ ِإنِ ي َأْحِمي َلَك اْلَيْوَم ِديَنَك َفاْحِم َلْحِمي»: َعْهًدا ِمْن ُمْشِرٍك، َوَدَعا ِعْنَد َذِلَك َفَقاَل

:َفَجَعَل ُيَقاِتُل َوُهَو َيُقوُل
[البحر الرجز]

َواْلَقْوُس ِفيَها َوَتٌر ُعَناِبُل... َما ِعلَِّتي َوَأَنا َجْلٌد َناِبُل 
ي َهاِبُل  اْلَمْوُت َحقٌّ َواْلَحَياُة َباِطُل... ِإْن َلْم ُأَقاِتْلُكْم َفُأمِ 
َلُه َناِزُل  ِباْلَمْرِء َواْلَمْرُء ِإَلْيِه آِيُل... َوُكلُّ َما َحمَّ اْلِْ

ا َقَتُلوُه َكاَن ِفي َقِليٍب َلُهْم، َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َهَذا الَِّذي آَلْت ِفيِه اْلَمكِ يَُّة، َوِهَي : َفَلمَّ
اِر، ُكلُُّهْم َصاِحُب ِلَواِء  ُساَلَفُة، َوَكاَن َعاِصٌم َقَتَل َلَها َيْوَم ُأُحٍد َثاَلَثَة َنَفٍر ِمْن َبِني َعْبِد الدَّ

ُخْذَها َوَأَنا اْبُن اْْلَْقَلِح، َفَحَلَفْت َلِئْن َقَدَرْت َعَلى : ُقَرْيٍش، َفَجَعَل َيْرِمي َوَكاَن َراِمًيا َوَيُقوُل
وا َرْأَسُه ِلَيْذَهُبوا ِبِه ِإَلْيَها، َفَبَعَث هللُا َعزَّ  َرْأِسِه َلَتْشَرَبنَّ ِفي ِقْحِفِه اْلَخْمَر، َفَأَراُدوا َأْن َيْحَتزُّ

وا َرْأَسُه  "َوَجلَّ ِرجاًل ِمْن َدْبٍر َفَلْم َيْسَتِطيُعوا َأْن َيْجَتزُّ
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اُن ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا ُسَلْيَماُن  ْقِر، َثَنا َعفَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا َعِليُّ ْبُن الصَّ َحدَّ
، َقاَل َذَكَر َأَنُس ْبُن َماِلٍك َسْبِعيَن َرُجاًل ِمَن اْْلَْنَصاِر، : " ْبُن اْلُمِغيَرِة، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

َكاُنوا ِإَذا َجنَُّهُم اللَّْيُل آَوْوا ِإَلى ُمَعلِ ٍم َلُهْم ِباْلَمِديَنِة َيِبيُتوَن َيْدِرُسوَن اْلُقْرآَن، َفِإَذا َأْصَبُحوا 
َفَمْن َكاَنْت ِعْنَدُه ُقوٌَّة َأَصاَب ِمَن اْلَحَطِب َواْسَتْعَذَب ِمَن اْلَماِء، َوَمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َسَعٌة 
اَة َفَأْصَلُحوَها، َفَكاَنْت ُتْصِبُح ُمَعلََّقًة ِبُحَجٍر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم . َأَصاُبوا الشَّ

ا ُأِصيَب ُخَبْيٌب َبَعَثُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن ِفيِهْم َخاِلي َحَراُم ْبُن  َفَلمَّ
َأََل ُأْخِبُر َهُؤََلِء َأنَّا َلْسَنا ِإيَّاُهْم : ِمْلَحاَن، َفَأَتْوا َعَلى َحيٍ  ِمْن َبِني ُسَلْيٍم، َفَقاَل َحَراٌم ِْلَِميِرِهْم

َنَعْم، َفَأَتاُهْم َفَقاَل َلُهْم َذِلَك، َفاْسَتْقَبَلُه َرُجٌل ِبُرْمٍح َفَأْنَفَذُه ِبِه، : ُنِريُد َفُيَخُلوا ُوُجوَهَنا؟ َقاَل
ْمِح ِفي َجْوِفِه َقاَل ا َوَجَد َحَراٌم َمسَّ الرُّ هللُا َأْكَبُر ُفْزُت َوَربِ  اْلَكْعَبِة، َفاْنَطَوْوا َعَلْيِهْم َفَما : َفَلمَّ

َبِقَي ِمْنُهْم ُمْخِبٌر، َفَما َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِجَد َعَلى َسِريٍَّة َوْجَدُه 
َعَلْيِهْم، َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلََّما َصلَّى اْلَغَداَة َرَفَع َيَدْيِه َيْدُعو 

"َعَلْيِهْم 
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زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َقاَل َبَعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »: َأْخَبَرِني ُأَبيُّ ْبُن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َقاَل: الزُّْهِريِ 

ِإَلى َبِني ُسَلْيٍم َنَفًرا ِفيِهْم َعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة، َفاْسَتَجاَش َعَلْيِهْم َعاِمُر ْبُن الطَُّفْيِل َفَأْدَرُكوُهْم 
َفَبَلَغِني َأنَُّهُم اْلَتَمُسوا َجَسَد َعاِمِر ْبِن ُفَهْيَرَة َفَلْم َيْقِدُروا : َقاَل الزُّْهِريُّ« ِبِبْئِر َمُعوَنَة َفَقَتُلوُهْم

َفَيَرْوَن َأنَّ اْلَماَلِئَكَة َدَفَنْتُه: َعَلْيِه، َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

9692431

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم  َحدَّ
َثِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ َعاِمَر ْبَن  ْبُن َسْعِد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

َماِء َواْْلَْرِض، َحتَّى َرَأْيُت »: الطَُّفْيِل، َكاَن َيُقوُل َعْن َرُجٍل، ِمْنُهْم ا ُقِتَل ُرِفَع َبْيَن السَّ َلمَّ
َماَء ِمْن ُدوِنِه ُهَو َعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة: َقاُلوا« السَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
حسن يرتقي بما : (القرى

سبق من أحاديث إلى 
.صحيح لغيره

[صحيح لغيره]
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9702432

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن،  َحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُعَمَر، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َيِزيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن 
، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا  اْلَهاِد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُأَنْيٍس اْلُجَهِنيِ 

َرُجٌل ِمْن ُهَذْيٍل َوُهَو َيْوَمِئٍذ ِقَبَل َعَرَفَة، َقاَل « َمْن ِلي ِبَخاِلِد ْبِن ُنَبْيٍح»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا : َقاَل« ِإَذا َرَأْيَتُه ِهْبَتُه»: َأَنا َيا َرُسوَل هللِا اْنَعْتُه ِلي َقاَل: َعْبُد هللِا ْبُن ُأَنْيٍس

َفَخَرَج َعْبُد هللِا ْبُن ُأَنْيٍس َحتَّى َأَتى ِجَباَل َعَرَفَة : َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َما ِهْبُت َشْيًئا َقطُّ َقاَل
ْمُس َقاَل َعْبُد هللِا َفَلِقيُت َرُجاًل َفُرِعْبُت ِمْنُه ِحيَن َرَأْيُتُه َفَعَرْفُت : َفَلِقَيُه َقْبَل َأْن َتِغيَب الشَّ

ُجُل َفُقْلُت َباِغَي َحاَجًة َهْل ِمْن : ِحيَن َقُرْبُت ِمْنُه َأنَُّه َما َقاَل َرُسوُل هللِا َفَقاَل ِلي َمِن الرَّ
َنَعْم َفاْلَحْق َفُرْحُت ِفي َأَثرِِه َفَصلَّْيُت اْلَعْصَر َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن َوَأْشَفْقُت َأْن : َمِبيٍت؟ َقاَل

ْيِف ُثمَّ َخَرْجُت َفَأَتْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َيَراِنَي ُثمَّ َلِحْقُتُه َفَضَرْبُتُه ِبالسَّ
: َفَأْعَطاُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْخَصَرًة َفَقاَل: َفَأْخَبْرُتُه َفَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍب

ُروَن» ْر ِبَهِذِه َحتَّى َتْلَقاِني ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأَقلُّ النَّاِس الُمَتَخصِ  َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن « َتَخصَّ
َن َوُدِفَن َوُدِفَنْت َمَعُه: َكْعٍب ا ُتُوفِ َي َعْبُد هللِا ْبُن ُأَنْيٍس ُأِمَر ِبَها َفُوِضَعْت َعَلى َبْطِنِه َوُكفِ  َفَلمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (10345)الهيثمي 
.الطبراني، ورجاله ثقات

9712433

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َوَأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َقاََل ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن اْلَحَسِن : َحدَّ
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن  اْلَبْرَدِعيُّ ْبُن ُعَفْيٍر اْلَعطَّاُر، ثنا ُيوُسُف ْبُن َعِديٍ 

اْهِدَنا }" َقاَل : َمْنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َراَط اْلُمْسَتِقيَم ْساَلُم»: َقاَل[ 6: الفاتحة] {الصِ  «اْلِْ

ُد ْبُن اْلَقاِسِم  َعْن ، َرَفَعُه ُمَحمَّ
َوَرَواُه َوِكيٌع َمْوُقوًفا، ِمْسَعٍر 

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى

وقد صح الحديث ...موضوع
.من طريق آخر

9722435

، َقاََل َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة َوَأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلُجْرَجاِنيُّ : َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن  ، َحدَّ ِريِ  ْبِن َسِعيٍد، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلَمَداِئِنيُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّ

َأنَّ النَِّبيَّ : " َهاُروَن اْْلَْعَوِر، َعْن َأَباَن ْبِن َتْغِلَب، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر
َيا َنِبيَّ هللِا َهَذا َمَقاُم : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ ِبَيِد ُعَمَر َفَمرَّ َعَلى اْلَمَقاِم، َفَقاَل َلُه

َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم }َأَفاَل َتتَِّخُذُه ُمَصلًّى؟ َفَأْنَزَل هللُا َتَعاَلى : َقاَل« َنَعْم»: ِإْبَراِهيَم؟ َقاَل
[ "125: البقرة] {ُمَصلًّى

 َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َثاِبٌت ِمْن 
ٍد َعْن  َحِديِث َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
َأِبيِه َعْن َجاِبٍر، َغِريٌب ِمْن 

َحِديِث ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن ُعَمَر، 
ُد ْبُن َجْعَفٍر  َد ِبِه ُمَحمَّ َتَفرَّ

اْلَمَداِئِنيُّ َعْن َهاُروَن َرَواُه 
، َعْن  َتاِبِعيٌّ َعْن َتاِبِعيٍ 

، َقاَل َأَباُن ْبُن َتْغِلَب : َتاِبِعيٍ 
َلِقَي َأَنُس ْبُن َماِلٍك َواْلَحَكُم 

َحاَبِة  ًة ِمَن الصَّ َلِقَي ِعدَّ
َوُمَجاِهٌد َلِقَي اْْلََكاِبَر ِمَن 

َحاَبِة الصَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

.يرتقي إلى الحسن لغيره

رواه : (10841)الهيثمي
الطبراني، وفيه جعفر بن 

محمد بن جعفر المدائني ولم 
.أعرفه، وبقية رجاله ثقات

9732436

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، َقاَل اِح، َقاَل: َحدَّ بَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْمِرو ْبِن : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن الصَّ
: ثنا ِزَياُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َعَطاٍء، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َأَباَن، َقاَل

َنَعْم، ِصْبًغا ََل »: َأَيْصِبُغ َربَُّك؟ َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
«ُيْنَقُض، َأْحَمُر، َوَأْصَفُر، َوَأْبَيُض

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (8556)الهيثمي 
البزار، وفيه عطاء بن 

.السائب، وقد اختلط

9742437
 ، َثِني َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل، َثَنا َأُبو َحْفٍص، ثنا اْبُن َمْهِديٍ  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، َحدَّ َحدَّ

ِ ْبِن َزْيٍد َقاَل ِإْن َتَرَك }: " َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َجْهَضٍم، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُة ِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَرِبيَن "َنَسَخْتَها آَيُة اْلَمَواِريِث : َقاَل[ 180: البقرة] {َخْيًرا اْلَوِصيَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن 

َمْهِديٍ 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
يرتقي : (أم القرى)البغية 

.بالمتابعات إلى الحسن لغيره

9752440

َثَنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُن َأَبَتاُه  ْجِزيُّ ، َحدَّ ، ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْدِريَس السِ 
َعْن َأِبي اْلَهْيَثِم، َعْن َأِبي َسِعيٍد ، َعْن َدرَّاٍج ، ثنا َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث ، ثنا اْبُن َوْهٍب 

ُكلُّ َحْرٍف َذَكَرُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، اْلُخْدِريِ  
«اْلُقْرآِن ِمَن اْلُقُنوِت َفُهَو ِفي الطَّاَعِة

َد ِبِه َعْبُد هللِا َعْن َعْمٍرو َتَفرَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
: (أم القرى)البغية 

إَل أنه يرتقي ...ضعيف
.بالمتابعات إلى الحسن لغيره

تخريح صحيح ابن حبان 
إسناده ضعيف؛ : (309)

لضعف دراج في روايته عن 
.أبي الهيثم

كتاب التفسير 
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9762443

، ثنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد َأُبو  َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َعِليٍ 
اْلُحَسْيِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َخِبيٍق، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َبِشيِر ْبِن 

َتَعلَُّموا »: ُمَهاِجٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بريدة، َعْن َأِبيِه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َفِإنَّ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَرٌة، اْلَبَقَرَة 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َعْن ِبْشٍر، ََل َأْعِرُف َلُه َوْجًها 

َغْيَرُه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
يرتقي : (أم القرى)البغية 

.بالمتابعات إلى الحسن لغيره

: (22950)تخريج المسند 
إسناده حسن في المتابعات 
والشواهد من أجل بشير بن 

المهاجر الَغَنوي

9772445

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َناِئَلَة، َوَعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل اُر ْبُن : َحدَّ َثَنا َعمَّ
َثِني َغاِلٌب اْلَقطَّاُن، َقاَل َقِدْمُت اْلُكوَفَة َفَنَزْلُت َقِريًبا ِمَن : ُعَمَر ْبِن اْلُمْخَتاِر، َثَنا َأِبي، َحدَّ

: آل عمران] {َشِهَد هللُا َأنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو}: اْْلَْعَمِش َفُكْنُت َأْسَمُعُه َهِويًّا ِمَن اللَّْيِل ُكلََّما َقَرَأ
َوَأَنا َأْشَهُد ِبَما َشِهَد هللُا َتَعاَلى ِبِه َوَماَلِئَكُتُه َوُأوُلوا اْلِعْلِم، َوَأْسَتْوِدُع : اآْلَيَة، ُثمَّ َيُقوُل [18

َهاَدَة ِإَلى َوْقِت ُخُروِج َنْفِسي َوُدُخوِل َقْبِري َوِلَقاِء َربِ ي، َفُقْلُت ِفي َنْفِسي َلَقْد : هللَا َهِذِه الشَّ
آل ] {َشِهَد هللُا}َيا َأَبا ُمَحمٍَّد ِإنِ ي َأْسَمُعَك َتْقَرُأ ِمَن اللَّْيِل : َسِمَع ِفيَها َشْيًئا، َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت

َأَوَما َسِمْعَت ِمنِ َي ِفيَها : ِإَلى آِخِرَها ُثمَّ َتُقوُل َكَذا َوَكَذا َوَذَكْرُت َلُه اْلَكاَلَم َفَقاَل [18: عمران
ِل : ََل، َفَقاَل: َشْيًئا؟ ُقْلُت ُثَك ِبَها َسَنًة، َفَكَتْبُت ِبَها َعَلى َباِب َدارِِه ِمْن َأوَّ َوهللِا ََل ُأَحدِ 

َنُة ُقْلُت ا َتمَِّت السَّ َنُة َقاَل: َيِميِنِه، َفَلمَّ َثِني َأُبو َواِئٍل َشِقيُق : َيا َأَبا ُمَحمٍَّد َقْد َتمَِّت السَّ َحدَّ
ُيْؤَتى : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

ِإنَّ َعْبِدي َهَذا َعِهَد ِعْنِدي َعْهًدا َوَأَنا َأَحقُّ َمْن : ِبَقاِريَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل هللُا َتَعاَلى
"َوفَّى ِبَعْهِدِه َأْدِخُلوُه اْلَجنََّة 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َد ِبِه ُعَمُر ْبُن اْلُمْخَتاِر،  َتَفرَّ

َعْن َغاِلٍب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

9782446

اُر،  فَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسْفَياَن الصَّ يَصِة - َحدَّ ثنا َعِليُّ ْبُن - ِباْلِمصِ 
، ثنا َأُبو النَّْضِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن  َسِعيِد ْبِن َصاِلٍح اْلَجْوَهِريُّ

، َحقَّ ُتَقاِتِه َأْن ُيَطاَع َفاَل ُيْعَصى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا، َقاَل
«َوَأْن ُيْشَكَر َفاَل ُيْكَفَر، َوَأْن ُيْذَكَر َفاَل ُيْنَسى 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
يرتقي : (أم القرى)البغية 

.بالمتابعات إلى الحسن لغيره

السلسلة الضعيفة 
.منكر مرفوعا: (6909)

9792447

، َوُمَحمَُّد ْبُن  اِن، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى اْلِبْرِتيُّ يَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ
، َعْن ُمَحمَِّد : َغاِلٍب، َقاََل ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َيِزيَد اْلَخْوِزيِ  ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه: " ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
َمْن َكَفَر ِباَّلِل َواْلَيْوِم »: َقاَل [97: آل عمران] {َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ هللَا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن}

«اآْلِخِر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َعْن 
ِإْبَراِهيَم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9802448
، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب َقاَل َياِحيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َأِبي اْلَعاِلَيِة الرِ 

ِل ِمْن : َأْي [106: آل عمران] {َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم}: ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ْقَراِر اْْلَوَّ َبْعَد اْلِْ
اَلُم  "ُصْلِب آَدَم َعَلْيِه السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
ضعيف يرتقي : (القرى

.بالمتابعات إلى الحسن لغيره
[حسن لغيره]

9812449
ُد ْبُن َيْحَيى، ثنا ، ثنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َخالَّ

ُسْفَياُن، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن َعاِصِم ْبِن َلِقيِط ْبِن َصِبَرَة، َعْن َأِبيِه، َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى 
 "(َوََل َتْحِسَبنَّ): َوَلْم َيُقْل [169: آل عمران] {َوََل َتْحَسَبنَّ}: " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

 َأُبو َهاِشٍم اْسُمُه ِإْسَماِعيُل 
َرَواُه َعِن ، َمكِ يٌّ ، ْبُن َكِثيٍر 

الثَّْوِريِ  َجَماَعٌة

أم ) محقق تقريب البغية 
ضعيف يرتقي : (القرى

.بالمتابعات إلى الحسن لغيره
[حسن لغيره]

9822450

، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن، ثنا  ْسَكْنَدَراِنيُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َدِليٍل اْلِْ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
ْرَداِء، َعْن : ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ِإْبَراِهيُم َقاَل ُث، َعْن َأِبي الدَّ ْرَداِء، ُتَحدِ  َسِمْعُت ُأمَّ الدَّ

: آل عمران] {اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا}: َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َهِذِه اآْلَيِة
ْيِف، »: َقاَل [200 ُكْم ِبالسَّ َلَواِت اْلَخْمِس، َوَصاِبُروا َعَلى ِقَتاِل َعُدوِ  اْصِبُروا َعَلى الصَّ

«َوَراِبُطوا ِفي َسِبيِل هللِا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم، 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَِّد 

ْبِن ِإْسَحاَق، َوُهَو اْبُن 

ِمْحَصٍن اْلُعكَّاِشيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
فيه المسكوت عنه، : (القرى

.وبقية رواته يحتج بروايتهم
[إسناده ضعيف]

9832451
 ، َثِني َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل، َثَنا َأُبو َحْفٍص، ثنا اْبُن َمْهِديٍ  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، َحدَّ َحدَّ

ِ ْبِن َزْيٍد َقاَل ِإْن َتَرَك }: " َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َجْهَضٍم، َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُة ِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَرِبيَن "َنَسَخْتَها آَيُة اْلَمَواِريِث : َقاَل[ 180: البقرة] {َخْيًرا اْلَوِصيَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن 

َمْهِديٍ 

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي بالمتابعات إلى 
.صحيح لغيره
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9842452

، َقاَل ُل اْلَمكِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر اْلَخالَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن : َحدَّ
، َقاَل َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اْْلَْسَوِد، : ِعْمَراَن اْلَعاِبِديُّ

َيا َرُسوَل هللِا، : َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت
ِإنََّك َْلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي، َوِإنََّك َْلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْهِلي، َوِإنََّك َْلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َوَلِدي، َوِإنِ ي 

َْلَُكوُن ِفي اْلَبْيِت َفَأْذُكُرَك َفَما َأْصِبُر َحتَّى آِتَيَك َفَأْنُظَر ِإَلْيَك، َفِإَذا َذَكْرُت َمْوِتي َوَمْوَتَك 
يَن، َوِإنِ ي َوِإْن ُأْدِخْلُت اْلَجنََّة َخِشيُت َأْن ََل َأَراَك . َعَرْفُت َأنََّك ِإَذا َدَخْلَت اْلَجنََّة ُرِفْعَت َمَع النَِّبيِ 

اَلُم ِبَهِذِه اآْلَيِة  َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيًئا َحتَّى َنَزَل ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ
يِقيَن، } دِ  يَن، َوالصِ  ُسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم هللُا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ  َوَمْن ُيِطِع هللَا َوالرَّ

اِلِحيَن، َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا َهَداِء، َوالصَّ [.69: النساء] {َوالشُّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َمْنُصوٍر َوِإْبَراِهيَم، َتَفرَّ

ُفَضْيٌل، َوَعْنُه اْلَعاِبِديُّ

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
حسن : (أم القرى)البغية 

يرتقي بالمتابعات إلى صحيح 
.لغيره

رواه : (10937)الهيثمي 
الطبراني في الصغير 

واْلوسط، ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد هللا بن 
.عمران العابدي، وهو ثقة

9852453

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َأْسَلَم اْلَحاِفُظ، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكٍر، َقاَل: َحدَّ
اِج ْبِن اْْلَْسَوِد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن : َجاِمٍع، َقاَل ثنا ُمَعلَّى ْبُن َمْيُموٍن، َعِن َحجَّ

ًدا }: َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِ 
«ِإْن َجازَاُه»: َقاَل[ 93: النساء] {َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ٍد َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا  ُمَحمَّ

اْلَوْجِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

يرتقي بالمتابعات والشواهد 
.إلى الحسن لغيره

رواه : (10941)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

محمد بن جامع العطار، 
.وهو ضعيف

9862454

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَْنَماِطيُّ  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد ْبِن َعاِمٍر ، َحدَّ
ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِمْهَراِن ، ثنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى النَّْيَساُبوِريُّ 

يُق: َقاَل، َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُصَبْيٍح، َعْن َمْسُروِق ْبِن اْْلَْجَدِع ، اْلَكاِهِليِ   دِ  : َقاَل َأُبو َبْكٍر الصِ 
ْنَيا َجزَاٌء»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «اْلَمَصاِئُب َواْْلَْمَراُض َواْْلَْحزَاُن ِفي الدُّ

 َعِزيٌز ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل َما 
َكَتْبُتُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

قال شعيب في تخريج سير 
: ( 258/ 9)أعالم النبالء 

.منقطع

9872456

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِشيَرَوْيِه، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن  َحدَّ
َراَهَوْيِه، ثنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن 

اِم ْبِن اْلَحاِرِث، َقاَل َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل هللُا }َقَرَأ َرُجٌل ِعْنَد ُحَذْيَفَة َهِذِه اآْلَيَة : َهمَّ
ِإنََّما َهِذِه ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل، َفَقاَل : َفَقاَل َرُجٌل[ 44: المائدة] {َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن

، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، : ُحَذْيَفُة ْخَوُة َلُكْم َبُنو ِإْسَراِئيَل َأْن َكاَن َلُكُم اْلُحْلُو َوَلُهُم اْلُمرُّ ِنْعَم اْلِْ
نَِّة ِحْذَو اْلُقذَِّة ِباْلُقذَِّة  نََّة ِبالسُّ "َلَتتَِّخُذنَّ السُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

9882462

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشيَرَوْيِه، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، َأْخَبَرَنا َجِريٌر،  َحدَّ
َمرَّ اْلَمََلُ ِمْن ُقَرْيٍش : َعْن َأْشَعَب ْبِن َسوَّاٍر، َعْن ُكْرُدوٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

اٌر َوَنْحُوُهْم  َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِعْنَدُه ُصَهْيٌب َوِباَلٌل َوَخبَّاٌب َوَعمَّ
َيا َرُسوَل هللِا، َأَرِضيَت ِبَهُؤََلِء ِمْن َقْوِمَك؟ َأَفَنْحُن : َوَناٌس ِمْن ُضَعَفاِء اْلُمْسِلِميَن، َفَقاُلوا

َنُكوُن َتَبًعا ِلَهُؤََلِء؟ َأَهُؤََلِء الَِّذيَن َمنَّ هللُا َعَلْيِهُم؟ اْطُرْدُهْم َعْنَك َفَلَعلََّك ِإْن َطَرْدَتُهُم اتََّبْعَناَك، 
ِهْم}: َفَأْنَزَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ: َقاَل  [51: اْلنعام] {َوَأْنِذْر ِبِه الَِّذيَن َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى َربِ 

 "[52: اْلنعام] {َفَتُكوَن ِمَن الظَّاِلِميَن}: ِإَلى َقْوِلِه

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

يرتقي بما سبق من 
.اْلحاديث إلى الحسن لغيره

[حسن لغيره] 

9892463

 ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَجاُروِد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد اْلِكْنِديُّ َحدَّ
َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا اْلَحَسُن، َثَنا ُحَمْيٌد، َثَنا  ، َوَحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدِريَس اْْلَْوِديُّ
، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي ُموَسى، َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن ِهاَلٍل،  ْيَباِنيُّ َجِريٌر، َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق الشَّ

ِإنَّ }: َما َتُقوُلوَن ِفي َهاَتْيِن اآْلَيَتْيِن: " َقاَل َأُبو َبْكٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِْلَْصَحاِبِه: َقاَل
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم }َو ، [ 30: فصلت] {الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا هللُا ُثمَّ اْسَتَقاُموا

َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ِبَخِطيَئٍة ، َفَلْم َيِديُنوا ، َربَُّنا هللُا ُثمَّ اْسَتَقاُموا : َقاُلوا: َقاَل"  {ِبُظْلٍم
َربَُّنا هللُا ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفَلْم : َقاُلوا: ُثمَّ َقاَل، َلَقْد َحَمْلُتُموَها َعَلى َغْيِر اْلَمْحَمِل : " َقاَل، 

"َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبِشْرٍك ، َيْلَتِفُتوا ِإَلى ِإَلٍه َغْيرِِه 

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى

ويرتقي بالمتابعات ...ضعيف
.والشواهد

[حسن لغيره]

9902465

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل : َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَمَر، َقاَل: َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َناِئَلَة، َقاَل: َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا : َثَنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َثَنا ُيوُسُف ْبُن َعِطيََّة، َقاَل

ُعَها َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َنَزَلْت َعَليَّ ُسوَرُة اْْلَْنَعاِم ُجْمَلًة َواِحَدًة ُيَشيِ 
«َلُهْم َزَجٌل ِبالتَّْسِبيِح َوالتَّْحِميِد

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن َعْوٍن 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
ِإْسَماِعيَل، َعْن ُيوُسَف

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (10991)الهيثمي 
الطبراني في الصغير، وفيه 
يوسف بن عطية الصفار 

.وهو ضعيف
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ُل ِبَبْغَداَد  َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َباَلَوْيِه النَّْيَساُبوِريُّ اْلُمَعدِ  ا - َحدَّ ، -َوَكاَن َحاجًّ
، ثنا النَّْضُر ْبُن َسَلَمَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َزَباَلُة َثَنا  َمْيِريُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلِح الضُّ
الُّ، َعِن اْلَجْلِد ْبِن َأيُّوَب، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرََّة، َعِن َأَنٍس، َقاَل : ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم الضَّ

ُه ِلْلَجَبِل َطاَرْت ِلَعَظَمِتِه ِستَُّة َأْجُبٍل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ا َتَجلَّى َربُّ َفَلمَّ
«َفَوَقَعْت ِباْلَمِديَنِة ُأُحٌد، َوَوْرَقاُن، َوَرْضَوى، َوَوَقَع ِبَمكََّة َثْوٌر، َوَثِبيٌر، َوِحَراٌء

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَعاِوَيَة ْبِن 
الُّ  ُقرََّة، َواْلَجْلُد، َوُمَعاِوَيُة الضَّ

ُد ْبُن  َد ِبِه َعْنُه ُمَحمَّ َتَفرَّ

اْلَحَسِن ْبِن َزَباَلَة اْلَمْخُزوِميُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (162)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

9922467

، ح  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، ثنا اْلِفْرَياِبيُّ
اِئِب : َوثنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َزَكِريَّا، ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة، َقاََل ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن السَّ

، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ا َكاَن َيْوُم َبْدٍر َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : " اْلَكْلِبيِ  َلمَّ
َفَقَتُلوا « َوَمْن َأَسَر َأِسيًرا َفَلُه َكَذا َوَكَذا، َمْن َقَتَل َقِتياًل َفَلُه َكَذا َوَكَذا »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

، َيا َرُسوَل هللِا : َفَقاَل، َفَجاَء َأُبو اْلَيَسِر ْبُن َعْمٍرو ِبَأِسيَرْيِن ، َوَأَسُروا َسْبِعيَن ، َسْبِعيَن 
َوَقْد ِجْئُت ، َوَمْن َأَسَر َأِسيًرا َفَلُه َكَذا َوَكَذا ، ِإنََّك َوَعْدَتَنا َأنَُّه َمْن َقَتَل َقِتياًل َفَلُه َكَذا َوَكَذا 

ََل ، ِإنَُّه َلْم َيْمَنْعَنا َزَهاَدٌة ِفي اْْلَْجِر ، َيا َرُسوَل هللِا : َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َفَقاَل، ِبَأِسيَرْيِن 
ا ُقْمَنا َهَذا اْلَمَقاَم َخْشَيَة َأْن َيْقَتِطَعَك اْلُمْشِرُكوَن ، َجْبٌن َعِن اْلَعُدوِ   َوِإنََّك ِإْن ُتْعِط ، َوَلِكنَّ

َفَنَزَلْت ، َوَهُؤََلِء َيُقوُلوَن ، َفَجَعَل َهُؤََلِء َيُقوُلوَن ، َهُؤََلِء ََل َيْبَقى ِْلَْصَحاِبَك َشْيٌء 
َفَسلَُّموا : َقاَل [1: اْلنفال] {َذاَت َبْيِنُكْم}: ِإَلى َقْوِلِه [1: اْلنفال] {َيْسَأُلوَنَك َعِن اْْلَْنَفاِل}

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ }: ُثمَّ َنَزَلْت، اْلَغِنيَمَة ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ُسوِل ِ ُخُمَسُه َوللرَّ [ "41: اْلنفال] {َّللَّ

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َواللَّْفُظ ِلْلِفْرَياِبيِ ، 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

9932469

، َثَنا  ، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحمَّاٍد، َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب اْلَحْوِطيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َثَنا َضْمَضُم ْبُن ُزْرَعَة، َعْن ُشَرْيِح ْبِن ُعَبْيٍد، َأنَّ َرُجاًل، َقاَل ِْلَِبي 

ْرَداِء ا َوَأْبَخُل ِإَذا ُسِئْلُتْم، َوَأْعَظُم َلْقًما ِإَذا َأَكْلُتْم؟ : الدَّ َيا َمْعَشَر اْلُقرَّاِء، َما َباُلُكْم َأْجَبُن ِمنَّ
ْرَداِء َوَلْم َيُردَّ َعَلْيِه َشْيًئا، َفُأْخِبَر ِبَذِلَك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفَسَأَل َأَبا  َفَأْعَرَض َعْنُه َأُبو الدَّ

ْرَداِء ْرَداِء َعْن َذِلَك، َفَقاَل َأُبو الدَّ « اللُهمَّ َغْفًرا، َوُكلُّ َما َسِمْعَنا ِمْنُهْم َنْأُخُذُهْم ِبِه»: الدَّ
ْرَداِء َما َقاَل، َفَأَخَذ ُعَمُر ِبَثْوِبِه َوَخَنَقُه َوَقاَدُه  ُجِل الَِّذي َقاَل ِْلَِبي الدَّ َفاْنَطَلَق ُعَمُر ِإَلى الرَّ

ُجُل ا َنُخوُض َوَنْلَعُب، َفَأْوَحى هللُا َتَعاَلى : ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل الرَّ ِإنََّما ُكنَّ
ِه ا َنُخوُض َوَنْلَعُب}: ِإَلى َنِبيِ   "[65: التوبة] {َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9942470

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد اْلَغِنيِ  ْبُن َسِعيٍد، َثَنا ُموَسى ْبُن َعْبِد  َحدَّ
ْحَمِن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، اِك، َعِن . الرَّ حَّ َوَعْن ُمَقاِتٍل، َعِن الضَّ

َوََل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ََل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَولَّْوا }: اْبِن َعبَّاٍس
ْمِع ُهَو َساِلُم ْبُن ُعَمْيٍر، َأَحُد َبِني َعْمِرو ْبِن : ، َقاَل[92: التوبة] {َوَأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

"َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيٍد ِفي آَخِريَن 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

9952471

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َمْعَداَن، َوَأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر َقاََل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ
، َعْن َكْعِب ْبِن  ُحَمْيٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْخَتاِر، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ 

 {ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة}: ُعْجَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى
َياَدُة النََّظرُ ِإَلى َوْجِه هللِا»: َقاَل. [26: يونس] «اْلُحْسَنى اْلَجنَُّة َوالزِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء َواْبِن 
َد ِبِه ِإْبَراِهيُم ْبُن  ُجَرْيٍج، َتَفرَّ

اْلُمْخَتاِر

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده : (القرى

والمتن له أصل ...موضوع
.في صحيح مسلم

9962474

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، . ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ح: َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َوَحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبُن ُنَمْيٍر، َقاَل: ثنا ُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم، َقاََل: َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا، : َقاُلوا: ثنا َعِليُّ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُجَحْيَفَة، َقاَل: َقاَل

َبْتِني ُهوٌد َوَأَخَواُتَها»: َنَراَك َوَقْد ِشْبَت؟ َقاَل «َشيَّ

اْخُتِلَف َعَلى َأِبي ِإْسَحاَق، 
َفَرَواُه َأُبو ِإْسَحاَق َعْن َأِبي 
ُجَحْيَفَة، َوُرِوَي َعْنُه َعْن 

َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َأِبي 
َبْكٍر، َوُرِوَي َعْنُه َعْن 

َمْسُروٍق، َعْن َأِبي َبْكٍرْ،

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (3720)صحيح الجامع 
.صحيح
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9972476

َناِد،  ، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي الزِ  وِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َجِريٍر الصُّ - َحدَّ
َثِني ِإْبَراِهيُم، - ِمْن َأْهِل َواِدي اْلُقَرى  اِم - َحدَّ ، َقاَل- َشْيٌخ ِمْن َأْهِل الشَّ : َعِن اْْلَْوزَاِعيِ 

َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َفَسَأْلُت ُمَحمََّد ْبَن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعْن َقْوِلِه َعزَّ 

َثِنيِه : َفَقاَل [39: الرعد] {َيْمُحو هللُا َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب}: َوَجلَّ َنَعْم، َحدَّ
َم هللُا َوْجَهُه َقاَل ِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َكرَّ َسَأْلُت َعْنَها َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َأِبي، َعْن َجدِ 

َدَقُة َعَلى »: َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ْر ِبَها ُأمَِّتي ِمْن َبْعِدي، الصَّ َرنََّك ِبَها َيا َعِليٌّ َفَبشِ  َْلَُبشِ 
َقاَء َسَعاَدًة َوَتِزيُد ِفي  ُل الشَّ ِحِم ُتَحوِ  َوْجِهَها، َواْصِطَناُع اْلَمْعُروِف، َوِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، َوِصَلُة الرَّ

وِء «اْلُعُمِر َوَتِقي َمَصاِرَع السُّ

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل ْبُن  َغِريٌب َتَفرَّ
َناِد، َوِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي  َأِبي الزِ 

: َقاَل َأُبو ُزْرَعَة. ُسْفَياَن
: َسَأْلُت َأَبا ُمْسِهٍر َعْنُه َفَقاَل

ِمْن ِثَقاِت َمَشاِيِخَنا َوُقَدَماِئِهْم

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

.عليه، وبقية رجاله ثقات

: (3547)ضعيف الجامع 
.ضعيف

9982479

، َوَأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َقاُلوا ٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا ُمَحمَُّد : َحدَّ
اٍد َقاَل: ْبُن ُيوُنَس، َقاَل ، َعْن : ثنا َأُبو َعتَّاٍب َسْهُل ْبُن َحمَّ ثنا َجِريٌر، َعْن َأيُّوَب اْلَبَجِليُّ

َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي 
ُل اْْلَْرُض َغْيَر اْْلَْرِض}َقْوِلِه َتَعاَلى  َأْرٌض َبْيَضاُء َكَأنََّها »: َقاَل [48: إبراهيم] {َيْوَم ُتَبدَّ

ٌة، َلْم ُيْعَمْل َعَلْيَها َخِطيَئٌة، َوَلْم ُيْسَفْك ِفيَها َدٌم َحَراٌم .«ِفضَّ

َد ِبِه َمْرُفوًعا َأُبو َعتَّاٍب .  َتَفرَّ
َوَرَواُه َأُبو اْْلَْحَوِص َعْنُه 

َمْوُقوًفا

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

يرتقي بالمتابعات والشواهد 
.إلى الحسن لغيره

فيه : (11103)الهيثمي 
جرير بن أيوب البجلي وهو 

 [وروي موقوفا]متروك 
وإسناده جيد

9992484

، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُسَلْيَماُن  َثَنا َأِبي َرِحَمُه هللُا، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الطََّبِريُّ َحدَّ
، َقاَل ُل ْبُن َسِعيِد ْبِن ُيوُسَف، ثنا َأُبو اْلَعاَلِء َأَسُد ْبُن َوَداَعَة الطَّاِئيُّ : ْبُن َسَلَمَة، ثنا ُمَؤمَّ

ٍه، َعْن َطاُوٍس، َعْن َثْوَباَن، َقاَل َثِني َوْهُب ْبُن ُمَنبِ  : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َحدَّ
.«اْحَذُروا َدْعَوَة اْلُمْؤِمِن َوِفَراَسَتُه َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر هللِا َوَيْنُظُر ِبالتَّْوِفيِق»

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َوْهٍب َتَفرَّ
ٌل َعْن َأَسٍد ِبِه ُمَؤمَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف، يرتقي بما سبق من 
.الروايات

: (196)ضعيف الجامع 
.ضعيف

10002485

َكِن، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السَّ َحدَّ
اِئِب، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن  ، ثنا ُعَماَرُة ْبُن ُعْقَبَة، ثنا ُفَراُت ْبُن السَّ اْلَيَماِنيُّ

اتَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن؛ َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر، َقاَل
.«هللِا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْيُموٍن، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1821)

10012486
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن  َحدَّ

اتَُّقوا ِفَراَسَة »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َصاِلٍح، َعْن َراِشٍد، َعْن َأِبي ُأَماَمَة 
«اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر هللِا

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.تعددت طرقه

رواه : (17940)الهيثمي 
.الطبراني، وإسناده حسن

10022488

، ثنا ُمَحمَُّد  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  وِفيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َباَلَوْيِه الصُّ َحدَّ
ْبُن َعْبِدَك، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َخاِرَجَة ْبِن ُمْصَعٍب، ثنا َأِبي، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي 

َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما }: " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِعيٍد، َقاَل
يَماِن َواْلِقْبَلِة »: َقاَل[ 79: اْلسراء] {َمْحُموًدا اِر ِمْن َأْهِل اْلِْ ُيْخِرُج هللُا َقْوًما ِمَن النَّ

َفُيْؤَتى ِبِهْم ِإَلى َنَهٍر ُيَقاُل ، َفَذِلَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد ، ِبَشَفاَعِة ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
، َوَيْخُرُجوَن َفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ، َفَيْنُبُتوَن َكَما ُيْنَبُت الثََّعاِريُر ، َفُيْلَقْوَن ِفيِه ، َلُه اْلَحَيَواُن 

يَن  ِميِ  ْوَن اْلَجَهنَّ «َفَيْذَهَب َعْنُهْم، َفَيْطُلُبوَن ِإَلى هللِا َأْن َيْذَهَب َعْنُهْم َذِلَك اَِلْسُم ، َفُيَسمَّ

َلْم ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمْصَعٍب 

َعْن َأِبيِه، 

أم )محقق تقريب البغية 
... إسناده ضعيف: (القرى

يرتقي بالمتابعات والشواهد 
.إلى الحسن لغيره

[حسن لغيره]

10032490

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي  َحدَّ
ُث، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل: ِإْسَحاَق، َقاَل ُيْجَمُع النَّاُس ِفي َصِعيٍد : َسِمْعُت ِصَلَة ْبَن ُزَفَر، ُيَحدِ 

َل َمْدُعوٍ  ُمَحمٌَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيُقوُل َلبَّْيَك »: َواِحٍد َفاَل َتَكلَُّم َنْفٌس، َفَيُكوُن َأوَّ
رُّ َلْيَس ِإَلْيَك، َواْلَمْهِديُّ َمْن َهَدْيَت، َوَعْبُدَك َبْيَن َيَدْيَك،  َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيَك، َوالشَّ

، «َأَنا ِبَك َوِإَلْيَك، ََل َمْلَجَأ َوََل َمْنَجا ِمْنَك ِإَلَّ ِإَلْيَك، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت، ُسْبَحاَنَك َربَّ اْلَبْيِت

َعْن َأِبي  " [79: اْلسراء] {َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا}: َفَذِلَك َقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ
ِإْسَحاَق َجَماَعٌة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى
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10042492

، َثَنا ُسَلْيَماُن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َأُبو َوْهٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
، َقاَل ِه، َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِ  َجاَءِت : " ْبُن َعَطاٍء، َعْن َمْسَلَمَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعمِ 

اْلُمَؤلََّفُة ُقُلوُبُهْم ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُعَيْيَنُة ْبُن ُحَصْيٍن َواْْلَْقَرُع ْبُن َحاِبٍس 
ْيَت َعنَّا َهُؤََلِء : َوَذُووُهْم َفَقاُلوا َيا َرُسوَل هللِا، ِإنََّك َلْو َجَلْسَت ِفي َصْدِر اْلَمْسِجِد َوَنحَّ

َيْعُنوَن َأَبا َذرٍ  َوَسْلَماَن َوُفَقَراَء اْلُمْسِلِميَن، َوَكاَن َعَلْيِهْم ِجَباُب - َوَأْرَواَحُهْم ِجَباِبِهْم 
وِف َلْم َيُكْن ِعْنَدُهْم َغْيُرَها  َجَلْسَنا ِإَلْيَك َوَخاَلْصَناَك َوَأَخْذَنا َعْنَك، َفَأْنَزَل هللُا َعزَّ - الصُّ

َل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن َتِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا، }: َوَجلَّ َك ََل ُمَبدِ  َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكَتاِب َربِ 
[ 28: الكهف] {َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُيِريُدوَن َوْجَهُه

اِر، َفَقاَم َنِبيُّ هللِا [29: الكهف] {َناًرا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها}: َحتَّى َبَلَغ َدُهْم ِبالنَّ ، َيَتَهدَّ
ِر اْلَمْسِجِد َيْذُكُروَن هللَا، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َيْلَتِمُسُهْم َحتَّى َأَصاَبُهْم ِفي ُمَؤخَّ

اْلَحْمُد هللِا الَِّذي َلْم ُيِمْتِني َحتَّى َأَمَرِني َأْن َأْصِبَر َنْفِسي َمَع َقْوٍم ِمْن ُأمَِّتي، َمَعُكُم »: َوَسلََّم
«اْلَمْحَيا َوَمَعُكُم اْلَمَماُت

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10052493

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ، ثنا َأُبو : َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
ُكَرْيٍب، ثنا َيْحَيى ْبُن آَدَم، َعْن َيِزيَد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن َأْشَعَث ْبِن َسوَّاٍر، َعْن ُكْرُدوٍس، 

َمرَّ اْلَمََلُ ِمْن ُقَرْيٍش َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
َيا ُمَحمَُّد، َأَهُؤََلِء َمنَّ هللُا َعَلْيِهْم ِمْن : َفَقاُلوا. َوِعْنَدُه َناٌس ِمَن اْلُمْسِلِميَن ُصَهْيٌب، َوَخبَّاٌب

َوََل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة }: َفَأْنَزَل هللُا َتَعاَلى. َبْيِنَنا؟ َلْو َطَرْدَت َهُؤََلِء ََلتََّبْعَناَك

اِكِريَن}ِإَلى َقْوِلِه [ 52: اْلنعام] {َواْلَعِشيِ  [53: اْلنعام]{ َأَلْيَس هللُا ِبَأْعَلَم ِبالشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجال : (10997)الهيثمي 
أحمد رجال الصحيح غير 

.كردوس وهو ثقة

10062495

، ثنا َأيُّوُب  اِبِليِ  ، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا النَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب، ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َيُقوُل: ْبُن َنِهيٍك، َعْن ِعْكِرَمَة َقاَل

ِريَّ الَِّذي َقاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْرَيَم: " َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل  {َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِريًّا}: ِإنَّ السَّ
".، ُهَو َنْهٌر َأْخَرَجُه هللُا َتَعاَلى ِلَتْشَرَب ِمْنُه [24: مريم]

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِعْكِرَمَة، 
وُب ْبُن  َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َأيُّ

َنِهيٍك، َوََل َعْنُه ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ 
َيْحَيى

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

يرتقي بالشواهد إلى الحسن 
.لغيره

[حسن لغيره]

10072496

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن، َقاَل َثَنا ُشَعْيُب : َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد اْلُمِجيِب، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل َثَنا ُهَشْيُم ْبُن َبِشيٍر، َعْن ُيوُنَس، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، : ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُكوِفيُّ

َوَجَعَلِني }َقْوُل ِعيَسى : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
اًعا َأْيَن اتََّجْهُت»: ، َقاَل{ُمَباَرًكا َأْيَنَما ُكْنُت «َجَعَلِني َنفَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس، 
َد ِبِه ُهَشْيٌم، َوَعْنُه ُشَعْيٌب َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10082499

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح، ثنا اْبُن  َحدَّ
ِر َوَكاَن ِمْن : َلِهيَعَة، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َيِزيَد، َعْن َعِليِ  ْبِن َرَباٍح، َقاَل َسِمْعُت ُعْتَبَة ْبَن النُّدَّ

ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْْلََجَلْيِن : َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
اَلُم؟ َقاَل اَلُة َوالسَّ «َأْوَفاُهَما َوَأَبرَُّهَما»: َقَضى ُموَسى َعَلْيِه الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
حسن كما روى : (القرى

الهيثمي على روايات ابن 
.لهيعة

رواه : (11251)الهيثمي 
في ...البزار والطبراني

إسنادهما ابن لهيعة وفيه 
ضعف وقد يحسن حديثه، 

وبقية رجالهما رجال 
.الصحيح

10092500

، ثنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن الزَُّبْيِر اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
ُسْفَياُن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َيْحَيى ْبِن َأِبي َيْعُقوَب، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َأَباَن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن 

اَلُم َأيُّ اْْلََجَلْيِن »: َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسَأَل ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ
ُهَما َوَأْكَمَلُهَما : ": ؟ َفَقاَل«َقَضى ُموَسى "َأَتمَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
ضعيف : (أم القرى)البغية 

.يرتقي بسابقه

رواه : (11250)الهيثمي 
أبو يعلى، ورجاله رجال 

الصحيح، غير الحاكم بن 
ورواه البزار . أبان وهو ثقة

عن ابن عباس : إَل أنه قال
صلى هللا عليه - أن النبي 

.سئل- وسلم 

10102501

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن َعْبِد هللِا، ثنا َأُبو ُمْسِلٍم َعْبُد  َحدَّ
، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل ْحَمِن ْبُن َواِقٍد، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِرْبِعيٍ  َقاَل : الرَّ

َمْن َشَغَلُه ِذْكِري َعْن َمْسَأَلِتي َأْعَطْيُتُه : َقاَل هللُا َتَعاَلى: " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
 [46: القصص] {َوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَدْيَنا}: َوِفي َقْوِلِه: َقاَل" َقْبَل َأْن َيْسَأَلِنَي 

َة ُمَحمٍَّد َما َدَعْوُتُموَنا ِإِذ اْسَتَجْبَنا َلُكْم »: َقاَل «َوََل َسَأْلُتُموَنا ِإْذ َأْعَطْيَناُكْم، ُنوُدوا َيا ُأمَّ

َد ِبِه َأُبو ُمْسِلٍم  َغِريٌب، َتَفرَّ
َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1335)
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10112502

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن  َثَنا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ ، َحدَّ ح َوَحدَّ
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ، ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُسْفَياُن ْبُن َأْحَمَد  ح َوَحدَّ

، ح،  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن . ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ ثنا ُهَشْيُم ْبُن َخَلٍف ، َوَحدَّ
وِريُّ  ثنا ، ثنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  اْلُجْعِفيُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأَباَن، : َقاُلوا، الدُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعِن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعْن ِهَشاٍم، ، ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض 
َلْو ُيَؤاِخُذِني َواْبَن َمْرَيَم َربِ ي ِبَما َجَنْت َهاَتاِن َيْعِني ُأْصُبَعْيِه الَِّتي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َبَنا َوََل َيْظِلُمَنا َشْيًئا ْبَهاَم َوالَِّتي َتِليَها َلَعذَّ «َتِلي اْلِْ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل 
َد ِبِه َعْنُه اْلُحَسْيُن  َوِهَشاٍم َتَفرَّ

ْبُن َعِليٍ  اْلُجْعِفيُّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أقف عليه

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (657)

10122506

ِر ْبِن ُموَسى اْلَحاِفُظ، ثنا َأُبو َحْفٍص َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن َشِقيٍق، َعْن  ، ثنا َأِبي، ثنا اْبُن ِحْمَيٍر، ثنا الثَّْوِريُّ َحْفٍص اْْلَْوَصاِبيُّ

ِلُيَوفِ َيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيُدُهْم ِمْن }: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا، َقاَل
َفاَعَة ِلَمْن : ُيْدِخُلُهُم اْلَجنََّة، َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه: ُأُجوُرُهْم: " َقاَل[ 30: فاطر] {َفْضِلِه الشَّ

ْنَيا  اُر ِممَّْن َصَنَع ِإَلْيِهُم اْلَمْعُروَف ِفي الدُّ ".َوَجَبْت َلُه النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َعِزيٌز َعِجيٌب ِمْن َحِديِث 

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل  ، َتَفرَّ الثَّْوِريِ 
ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلِكْنِديُّ َعِن 
اْْلَْعَمِش، َوَعْن ِإْسَماِعيَل 
َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َوَحِديُث 

الثَّْوِريِ  َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ َعْن َهَذا 
ْيِخ الشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه : (10960)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

والكبير، وفيه إسماعيل بن 
عبد هللا الكندي، ضعفه 
: الذهبي من عند نفسه فقال
أتى بخبر منكر، وبقية 

.رجاله وثقوا

10132509

 ، ، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيُّوَب اْلِحْمِصيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َهاُروَن اْلَبْرَدِعيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق،  َثِني َأِبي، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش، َحدَّ

، َقاَل َمْن َقَرَأ »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: " َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ 
ًة  (يس) َوَأْلَف ، َوَمْن َكَتَبَها ُثمَّ َشِرَبَها َأْدَخْلَت َجْوَفُه َأْلَف َيِقيٍن ، َعَدَلْت َلُه ِعْشِريَن َحجَّ

«َوَنَزَعْت ِمْنُه ُكلَّ ِغلٍ ، َوَداٍء، َرْحَمٍة 

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل  َد ِبِه ُمَحمَّ َتَفرَّ

َعْن َأِبيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (3293)

10142513

َثَنا َأِبي، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب،  َحدَّ
ِإنََّما َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة : َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث، َوَغْيَرُه، َيُقوُلوَن: َأْخَبَرِني َأُبو َهاِنٍئ، َقاَل

ِة فَّ ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اْْلَْرِض}: ِفي َأْصَحاِب الصُّ ، [27: الشورى] {َوَلْو َبَسَط هللُا الرِ 
ْنَيا: َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا َلْو َأنَّ َلَنا َفَتَمنَُّوا الدُّ

 َرَواُه َحْيَوُة، َعْن َأِبي َهاِنٍئ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى

10152514

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْرٍس اْلِمْصِريُّ
َثَنا َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم، : َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَهاِجِر ْبِن ِمْسَماٍر، َقاَل: َمْيُموُن ْبُن ُكَلْيٍب، َقاَل

َعْن َيِزيَد ْبِن َأَباَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َماِء َيْصَعُد َعَمُلُه ِفيِه، َوَيَنِزُل ِرْزُقُه، َفِإَذا »: َوَسلََّم، َقاَل َما ِمْن ِإْنَساٍن ِإَلَّ َلُه َباَباِن ِفي السَّ

«َماَت اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َبَكَيا َعَلْيِه

 َرَواُه ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة 
َقاِشيِ   ، َعْن َيِزيَد الرَّ َبِذيُّ الرَّ

ِمْثَلُه

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي بسابقه إلى 
.صحيح لغيره

: (5197)ضعيف الجامع 
.ضعيف

10162516

ْحَمِن الرَّاِعي،  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَوِليِد، ثنا َأُبو َعْبِد الرَّ َحدَّ
ِ ْبُن َصاِلٍح، ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن  ثنا َهاُروُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ِعْمَراَن، ثنا َعْبُد َّللاَّ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا }: َصاِلٍح، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى
ِ َوَرُسوِلِه ُموا َبْيَن َيَدِي َّللاَّ نَِّة»: ، َقاَل[1: الحجرات] {ََل ُتَقدِ  «ََل َتُقوُلوا ِخاَلَف اْلِكَتاِب َوالسُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10172518

َثَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة َقاَل ي : َحدَّ َثِني َجدِ  َحدَّ
، َقاَل: ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َقاَل : ثنا ُسَهْيُل ْبُن ُعَبْيِد هللِا، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى اَلْحَرِسيُّ

ُث َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َسِمْعُت اْْلَْعَمَش، ُيَحدِ 
ِإنَّ اْلَحاِفَظْيَن ِإَذا َنَزََل َعَلى اْلَعْبِد َأِو اْْلََمِة َمَعُهَما ِكَتاٌب َمْخُتوٌم َفَيْكَتَباِن : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ُفكَّ اْلِكَتاَب اْلَمْخُتوَم : َما َيْلِفُظ اْلَعْبُد َأِو اْْلََمُة، َفِإَذا َأَراَدا َأْن َيْنَهَضا َقاَل َأَحُدُهَما ِلآْلَخِر
َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإَلَّ }الَِّذي َمَعَك، َفَيُفكُُّه َلُه، َفِإَذا ِفيِه َما َكَتَب َسَواٌء، َفَذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى 

[ ".18: ق] {َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َعْن َزْيٍد، َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ 

.ُسَهْيٌل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10182519

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل ثنا ُجَباَرُة : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
ِبيِع، َقاَل: ْبُن اْلُمَغلِ ِس، َقاَل ثنا َعْمُرو ْبُن ُمرََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، : ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

يَُّة اْلُمْؤِمِن ِفي َدَرَجِتِه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ُذرِ 
يَّاِتِهْم }ُثمَّ َقَرَأ . «َوِإْن َكاُنوا ُدوَنُه ِفي اْلَعَمِل ِلَتَقرَّ ِبِهْم َعْيُنُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَأْتَبْعَناُهْم ُذرِ 

يَّاِتِهْم َوَما َأَلْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء َما َنَقْصَنا اآْلَباَء »: َقاَل {ِبِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِ 
«ِبَما َأْعَطْيَنا اْلَبِنيَن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو 
َد ِبِه َعْنُه َقْيُس ْبُن  َوَسِعيٍد َتَفرَّ

ِبيِع الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11370)الهيثمي 
البزار، وفيه قيس بن الربيع 

وثقه شعبة والثوري وفيه 
.ضعف
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10192521

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َأُبو َأْحَمَد  ثنا َخَلُف ْبُن : َقاََل، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن ، َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن . ح، َعْمٍرو  ثنا ، َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب ، َوَحدَّ

َعْن ِهَشاِم ، ثنا َمْخَلُد ْبُن اْلُحَسْيِن ، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم : َقاََل، َأْحَمُد ْبُن َأِبي َعْوٍن، 
اَن  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، ْبِن َحسَّ

َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َأَلْم َتْسَمُعوا َقْوَل هللِا َعزَّ « ََل َيُقْل َأَحُدُكْم َزَرْعُت َوَلِكْن ِلَيُقْل َحَرْثُت»: َوَسلََّم
اآْلَيَة [64: الواقعة] {َأَفَرَأْيُتْم َما َتْحُرُثوَن َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه}َوَجلَّ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (5723)

10202530

 ، ِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن اْْلَْوِديُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ
ا، ثنا ُسْفَياُن، َعِن اْْلَْعَمِش، َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن  ثنا َمْحُموُد ْبُن َمْيُموٍن اْلَبنَّ

َما ُأْرِسَل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
يِح ِإَلَّ َقْدُر َخاَتِمي َهَذا «َعَلى َعاٍد ِمَن الرِ 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه َمْحُموٌد َتَفرَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف، يرتقي بالمتابعات 
.والشواهد إلى الحسن لغيره

: (4994)ضعيف الجامع 
.ضعيف

10212531

، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَعاَفى ْبِن ُسَلْيَماَن، َثَنا َأِبي، َثَنا  ُسْفَياُن، ح َوَحدَّ
ُموَسى ْبُن َأْعَيَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُموَسى ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن َشْهٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 

ا ِمَن اْلَماِء »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َماِء َكفًّ َما َأْنَزَل هللُا َتَعاَلى ِمَن السَّ
ا َيْوَم  يِح ِإَلَّ ِبَوْزٍن َوِمْكَياٍل ِإَلَّ َيْوَم ُنوٍح َوَيْوَم َعاٍد، َفَأمَّ ا ِمَن الرِ  ِإَلَّ ِبِمْكَياٍل َوََل َسفَّ هللُا َكفًّ

ا }ُثمَّ َقَرَأ « ُنوٍح َفِإنَّ اْلَماَء َطَغى َعَلى ِخزَاَنٍة ِبَأْمِر هللِا َفَلْم َيُكْن َلُهْم َعَلْيِه ِمْن َسِبيٍل ِإنَّا َلمَّ
يَح َعَتْت َعَلى [ 11: الحاقة] {َطَغى اْلَماُء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيِة ا َيْوُم َعاٍد َفِإنَّ الرِ  َوَأمَّ

ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة }: ُثمَّ َقَرَأ اْبُن َعبَّاٍس" ُخزَّاِنَها ِبَأْمِر هللِا َفَلْم َيُكْن َلُهْم َعَلْيَها َسِبيٌل 
َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل [7: الحاقة] {َسخَّ

اُس   َرَواُه اْلِفْرَياِبيُّ َوالنَّ
َد ِبِه  َمْوُقوًفا َعَلى ُسْفَياَن َوَتَفرَّ
َيْرَفُعُه، َعْن ُموَسى ْبِن َأْعَيَن، 

َث ِبِه َأُبو  َعْن ُسْفَياَن َوَحدَّ
ُزْرَعَة َوَغْيُرُه ِمَن اْْلَِئمَِّة َعِن 

اْلُمَعاَفى

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4417)

10222534

 ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسِعيٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر، ثنا َعبَّاُد ْبُن َأْحَمَد اْلَعْرَزِميُّ َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي  ثنا َعمِ ي، ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

: اْلنسان] {ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا}: َسِعيٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه
«اْلَمْمُلوُك َواْلَمْسُجوُن»: ِمْسِكيًنا َفِقيًرا، َوَيِتيًما ََل َأَب َلُه، َوَأِسيًرا َقاَل: " َقاَل. [8

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
ِه َد ِبِه َعبَّاٌد َعْن َعمِ  َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10232535

، ثنا ُسْفَياُن  ْوَرِقيُّ ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف، ثنا َيْعُقوُب الدَّ َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َلْم َيَزِل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " ْبُن ُعَيْيَنَة، َعِن الزُّْهِريِ 

اَعِة َحتَّى َنَزَلْت  َك ُمْنَتَهاَها}َوَسلََّم ُيْسَأُل َعِن السَّ : النازعات] {ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها ِإَلى َربِ 
44]" 

ََل َأْعَلُم َرَواُه َعِن الزُّْهِريِ  
َغْيَر اْبِن ُعَيْيَنَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (11465)الهيثمي 
البزار، ورجاله رجال 

.الصحيح

10242537

َثِني َأِبي،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسْهٍل، ثنا ُمَضاِرُب ْبُن ُبَدْيٍل، َحدَّ َحدَّ
ُر ْبُن ِإْسَماِعيَل، َعْن َنْوَفِل ْبِن َأِبي اْلُفَراِت، َعْن ُعَمَر، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن  ثنا ُمَبشِ 

َفيْوَمِئٍذ ََل ُيَعذِ ُب َعَذاَبُه َأَحٌد، َوََل »: َثاِبٍت، َعْن َأِبيِه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقَرَأ
«ُيوِثُق َوَثاَقُه َأَحٌد

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10252540

رَّاُج، ِبَبْغَداَد َسَنَة َثاَلِثِماَئٍة ثنا ُشَرْيُح ْبُن  َثَنا َأِبي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأَباَن السَّ َحدَّ
، َعْن َجاِبٍر،  ْعِبيِ  َأنَّ َأْعَراِبيًّا، َجاَء " ُيوُنَس، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

ُ َأَحٌد ِإَلى : ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ُ َتَعاَلى ُقْل ُهَو َّللاَّ اْنُسْب َلَنا َربََّك َفَأْنَزَل َّللاَّ
"آِخِرَها 

ْعِبيِ  َلْم   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
َيْرِوِه ِإَلَّ ِإْسَماِعيُل َعْن َأِبيِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف، يرتقي بالمتابعات 
.إلى الحسن لغيره

رواه : (11542)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، ورواه 

إن : أبو يعلى، إَل أنه قال
صلى - أعرابيا أتى النبي 

: فقال- هللا عليه وسلم 
وفيه مجالد بن . انسب هللا

سعيد، قال ابن عدي له عن 
الشعبي عن جابر، وبقية 

.رجاله رجال الصحيح
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10262541

ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمَجاِلٍد، َعْن : ثنا ُشَرْيُح ْبُن ُيوُنَس، َقاَل: ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأَباَن، َقاَل
، َعْن َجاِبٍر ْعِبيِ  : َأنَّ َأْعَراِبيًّا َجاَء ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: " ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

َمُد}َفَأْنَزَل هللُا َتَعاَلى . اْنُسْب َلَنا َربََّك َلْم َيِلْد، َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكْن . ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد هللُا الصَّ
[ ".2: اْلخالص] {َلُه ُكُفًوا َأَحٌد

 ، ْعِبيِ  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َعْن  َتَفرَّ

ُمَجاِلٍد، َوَعْنُه ُشَرْيٌح

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

.حسن بالمتابعة

رواه : (11542)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، ورواه 

إن : أبو يعلى، إَل أنه قال
صلى - أعرابيا أتى النبي 

: فقال- هللا عليه وسلم 
وفيه مجالد بن . انسب هللا

سعيد، قال ابن عدي له عن 
الشعبي عن جابر، وبقية 

.رجاله رجال الصحيح

10272549

َثَنا  ، ح َوَحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثنَّى، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمَِّد النَِّشيِطيُّ َحدَّ
ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعِليِ  : ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َأِبي َقاََل

ِبيِع ْبِن ُخَثْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن  ، َعِن الرَّ ْبِن ُمْدِرٍك، َعْن ِإْبَراِهيَم النََّخِعيِ 
: ؟ َقاُلوا«َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ ُثُلَث اْلُقْرآِن ُكلَّ َلْيَلٍة»: َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

"ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد : َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك؟ َقاَل

 َوَرَوى ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة، 
، َعْن  َعْن َأِبي َقْيٍس اْْلَْوِديِ 
َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد 

َد ِبِه َعْنُه هللِا، َوَتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (2576)

10282550

َثِني َأِبي، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َقْيٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

َأُيْغَلُب َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ َلْيَلًة ِبُثُلِث »: َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل
"ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد : َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ؟ َقاُلوا«اْلُقْرآِن

اُج ْبُن ُنَصْيٍر،   َوَرَوى َحجَّ
َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

َد ِبِه َفِر، َتَفرَّ َأِبي السَّ

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي بالمتابعات 
.والشواهد إلى الصحيح لغيره

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (2576)

10292561

َثِني َأِبي، َثَنا اْبُن ُنَمْيٍر، َعْن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َأنَّ َرُسوَل »َطْلَحَة ْبِن َيْحَيى، َأْخَبَرِني َأُبو ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، 

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَث ُمَعاًذا َوَأَبا ُموَسى َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما ِإَلى اْلَيَمِن، 
اَس اْلُقْرآَن «َوَأَمَرُهَما َأْن ُيَعلِ َما النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (19544)تخريج المسند 
.إسناده حسن

10302563

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، َثَنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َثَنا ُقرَُّة ْبُن  َحدَّ
، َقاَل َكاَن َأُبو ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ َيُطوُف َعَلْيَنا ِفي َهَذا : " َخاِلٍد، َثَنا َأُبو َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديُّ

اْلَمْسِجِد َمْسِجِد اْلَبْصَرِة َيْقُعُد ِحْلًقا َفَكَأنِ ي َأْنُظُر ِإَلْيِه َبْيَن ُبْرَدْيِن َأْبَيَضْيِن ُيْقِرُئِني اْلُقْرآَن، 
وَرَة َك الَِّذي َخَلَق : َوِمْنُه َأَخْذُت َهِذِه السُّ َل ُسوَرٍة »: َقاَل َأُبو َرَجاٍء" اْقَرْأ ِباْسِم َربِ  َفَكاَنْت َأوَّ

«ُأْنِزَلْت َعَلى ُمَحمٍَّد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َرَواُه َوِكيٌع َوَخاِلُد ْبُن 
اْلَحاِرِث، َعْن ُقرََّة ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رجاله : (7/142)الهيثمي 
.رجال الصحيح

10312566
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َسْهٍل اْلَعْسَكِريُّ

، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َثَنا ُمَعاُذ ْبُن َعْوِن هللِا، َقاَل: اْلَقزَّاُز َقاَل َثَنا ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ
«ِخَياُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنُه َقاَل

 َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه ُمَعاٌذ، َوَلْم  ُسَلْيَماَن، َتَفرَّ
ِد  َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ

ْبِن ِسَناٍن

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي إلى الحسن 
.لغيره

رواه : (11673)الهيثمي 
الطبراني في الصغير، وفيه 
محمد بن سنان القزاز، وثقه 

.الدارقطني، وضعفه جماعة

10322570

َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َقاَل ، َقاَل: َحدَّ قِ يُّ اُب الرَّ ثنا : ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَخشَّ
، َقاَل ، َقاَل: ُرَزْيٌق َأُبو اْلَقاِسِم اْلِحْمِصيُّ ، َعْن : ثنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَْيِليُّ ثنا الزُّْهِريُّ

َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
«ِإنَّ ِلُكلِ  َشْيٍء َشَرًفا َيَتَباَهْوَن ِبِه َوِإنَّ َبَهاَء ُأمَِّتي َوَشَرَفَها اْلُقْرآُن»: َوَسلََّم َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

10332571

َثَنا َبَناُن ْبُن َأْحَمَد اْلُمرِ يُّ  . ح، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأيُّوَب ، ثنا َجْعَفُر ْبُن َعْبِد هللِا اْلُختَِّليُّ ، َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبُن َسِعيٍد  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبُن َعَرَفَة ، َوَحدَّ

ِبيِع ْبِن اْلَحَكِم  اِنيُّ : َقاََل، الرَّ َعْن ، َأْخَبَرِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد ، ثنا ِهَشاُم اْلَغسَّ
َهِذِه اْلُقُلوُب َتْصَدُأ َكَما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

.«ِقَراَءُة اْلُقْرآِن»: َيا َرُسوَل هللِا َفَما ِجاَلُؤَها َقاَل: َقاُلوا« َيْصَدُأ اْلَحِديُد

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َناِفٍع َوَعْبُد 
َد ِبِه َأُبو ِهَشاٍم . اْلَعِزيِز َتَفرَّ

ِحيِم ْبِن  َواْسُمُه َعْبُد الرَّ

َهاُروَن اْلَواِسِطيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (6096)
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10342573

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َواْلَحَسُن ْبُن َعْبِد هللِا، َقاََل ثنا ِهَشاُم : ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ
اٍر، َقاَل ثنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن َداُوَد ْبِن ِعيَسى، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، : ْبُن َعمَّ

َأَمَرَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل
اْلُقْرآُن َيْأِتي َأْهَلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْحَوُج َما : " َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَتْعِليِم اْلُقْرآِن، َوَحثََّنا َعَلْيِه، َوَقاَل

َأَنا الَِّذي ُكْنُت ُتِحبُُّه َوَتْكَرُه : َمْن َأْنَت؟ َفَيُقوُل: َأَتْعِرُفِني؟ َفَيُقوُل: َكاُنوا ِإَلْيِه، َفَيُقوُل ِلْلُمْسِلِم
ِه َفُيْعَطى : َأْن ُيَفاِرَقَك، الَِّذي َكاَن ُيِحبَُّك َوَيِزيُنَك، َفَيُقوُل َلَعَلَك اْلُقْرآُن، َفُيْقِدُم ِبِه َعَلى َربِ 

ِكيَنُة، َوُيْنَشُر َعَلى َأَبَوْيِه ُحلََّتاِن ََل  اْلُمْلَك ِبيِميِنِه، َواْلُخْلَد ِبِشَماِلِه، َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه السَّ
ْنَيا، َفيُقوََلِن َهَذا ِبَأْخِذ : ِْلَيِ  َشْيٍء ُكِسيَنا َهَذا َوَلْم َتْبُلْغُه َأْعَماُلَنا؟ َفَيُقوُل: َتُقوُم ِبِهَما الدُّ

"َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (116365)الهيثمي 
الطبراني، وفيه سويد بن 
عبد العزيز، وهو متروك، 
وأثنى عليه هشيم خيرا، 

.وبقية رجاله ثقات

10352575

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن، ح َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، ثنا . َحدَّ َوَحدَّ
ِبيُع ْبُن َبْدٍر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي : َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل اٍر، ثنا الرَّ ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ٌق، َمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَمْن َجَعَلُه » اْلُقْرآُن َشاِفٌع ُمَشفٌَّع، َوَما ِحٌل ُمَصدِ 

اِر .«َخْلَفُه َساَقُه ِإَلى النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
ِبيُع َد ِبِه َعْنُه الرَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11663)الهيثمي 
الطبراني، وفيه الربيع بن 

.بدر وهو متروك

10362585

، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجاِبٍر،  ِر، ثنا ُعَمُر ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُجَبْيٍر اْلَواِسِطيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
: ثنا اْلُحرُّ ْبُن َماِلٍك، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل

َمْن َسرَُّه َأْن ُيِحبَّ هللَا َوَرُسوَلُه َفْلَيْقَرْأ ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«اْلُمْصَحِف

َد ِبِه اْلُحرُّ ْبُن ، َغِريٌب  َتَفرَّ
َماِلٍك

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه وهو 
.حسن ببقية رواته

: (6289)صحيح الجامع 
.حسن

10372586

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َقاَل َثَنا َأُبو : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن، َقاَل: َحدَّ
اِد ْبِن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، : َرِبيَعَة، َقاَل ، َعْن َحمَّ َثَنا َسِعيُد ْبُن َزْرِبيٍ 

ْوِت ِباْلُقْرآِن، َفَكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد َيْبَعُث ِإَليَّ َفآِتيِه، َفَيُقوُل : َقاَل ُكْنُت َرُجاًل َحَسَن الصَّ
ي، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: " ِلي َعْبُد هللِا : َرتِ ْل ِفَداَك َأِبي َوُأمِ 

ْوِت ِزيَنُة اْلُقْرآِن» «ُحْسُن الصَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم 
اٍد َوَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3144)صحيح الجامع 
.حسن

10382590

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َقاَل َأْخَبَرَنا : َحدَّ
ْحَمِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن ُأَسْيِد ْبِن  َثِني َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َعْبِد الرَّ ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ

ا : ُحَضْيٍر، َقاَل َماِء، َفَلمَّ َبْيَنَما َأَنا ُأَصلِ ي َذاَت َلْيَلٍة ِإْذ َرَأْيُت ِمْثَل اْلَقَناِديِل ُنوًرا َيْنِزُل ِمَن السَّ
: َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َأْن َرَأْيُت َذِلَك َوَقْعُت َساِجًدا، َقاَل

َما اْسَتَطْعُت ِإْذ َرَأْيُت َأْن َوَقْعُت َساِجًدا، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َفُقْلُت« َهالَّ َمَضْيَت؟»
«َلْو َمَضْيَت َلَرَأْيَت اْلَعَجاِئَب»: َعَلْيِه َوَسلََّم

َد ِبِه ُمَعاٌذ َعْن َأِبيِه  َغِريٌب َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى
اْللباني في صحيح ابن 

.صحيح: (776)حبان 

10392591

َثِني َأِبي، َثَنا َخاِلُد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
ْبُن َناِفٍع، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموَسى، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، 
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلْيِه َذاَت َلْيَلٍة، َوَأُبو ُموَسى َيْقَرُأ ِفي َبْيِتِه، َوَمَع النَِّبيِ  

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها، َفَقاَما َفاْسَتَمَعا ِلِقَراَءِتِه، ُثمَّ ِإنَُّهَما 
ا َأْصَبَح َلِقَي َأُبو ُموَسى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َلُه َيا َأَبا ُموَسى، »: َمَضَيا َفَلمَّ

، َفَقاَل َأُبو «َمَرْرُت ِبَك اْلَباِرَحَة َوَمِعي َعاِئَشُة َوَأْنَت َتْقَرُأ ِفي َبْيِتَك، َفُقْمَنا َفاْسَتَمْعَنا ِلِقَراَءِتَك
"َيا َنِبيَّ هللِا، َأَما ِإنِ ي َلْو َعِلْمُت ِبَمَكاِنَك َلَحبَّْرُت َلَك اْلُقْرآَن َتْحِبيًرا : ُموَسى

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف ويرتقي إلى الحسن 
.لغيره

: (9/362)مجمع الزوائد 
رجاله على شرط الصحيح 

غير خالد بن نافع اْلشعري 
ووثقه ابن حبان وضعفه 

  جماعة

10402592

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ   ثنا ِبْشُر ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَمَر ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ
ِريِ   ، َكاَن َيْقَرُأ َذاَت َيْوٍم ، ثنا َحمَّاٌد ، السَّ َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َأَبا ُموَسى اْْلَْشَعِريَّ

ا َأْصَبْحَن َأْخَبَر ِبَذِلَك َفَقاَل َلْو »: َفَجَعَل َأْزَواَج النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتَمْعَن َفَلمَّ
ْقُتُكْم َتْشِويًقا، َعِلْمُت َلَحبَّْرُتُه َتْحِبيًرا  «َوَلَشوَّ

 َلْم َيْرِوِه ِبَهَذا اللَّْفِظ ِإَلَّ َثاِبٌت 
َعْن َأَنٍس

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

البوصيري في إتحاف الخيرة 
إسناده : (6/342)المهرة  

.رواته ثقات

10412594
 ، وََلِبيُّ ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى الدُّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َخالَّ َحدَّ

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم »: ثنا َأُبو ُنَعْيٍم، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل
«ِإَذا َخَتَم َجَمَع َأْهَلُه َوَدَعا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر
أم )محقق تقريب البغية 

فيه من لم أقف : (القرى
.عليه وبقية رواته ثقات

[إسناده ضعيف]

10422595
، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَجاِشٍع، ثنا َحْمُدوُن ْبُن َعبَّاٍد، ثنا  َثَنا َبَياُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َبَياٍن اْلِبْرِتيُّ َحدَّ
: َيْحَيى ْبُن َهاِشٍم، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

«ِعْنَد ُكلِ  َخْتَمٍة َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة»

 ََل َأْعَلُم َرَواُه َعْن ِمْسَعٍر 
َغْيَر َيْحَيى ْبِن َهاِشٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (3819)ضعيف الجامع 
.موضوع
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10432598

، َثَنا  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَوْرَكاِنيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َثِني َأُبو اْلَجْلِد، َعْن َمْعِقِل ْبِن : ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأَباَن ْبِن َأِبي َعيَّاٍش، َقاَل َحدَّ

ََل : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َيَساٍر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ِة َكَما َتْخَلُق الثِ َياُب  َتْذَهُب اْْلَيَّاُم َواللََّياِلي َحتَّى َيْخَلَق اْلُقْرآُن ِفي ُصُدوِر َأْقَواٍم ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ

َر َعْن  َوَيُكوُن َما ِسَواُه َأْعَجُب ِإَلْيِهْم َوَيُكوُن َأْمُرُهْم َطَمًعا ُكلُُّه ََل ُيَخاِلُطُه َخْوٌف، ِإْن َقصَّ
، َوِإْن َتَجاَوَز ِإَلى َما َنَهى هللُا َقاَل ُتُه َنْفُسُه اْْلََماِنيَّ َأْرُجو َأْن َيَتَجاَوَز هللُا : َحقِ  هللِا َمنَّ

َئاِب َأَفاِضُلُهْم ِفي َأْنُفِسِهُم اْلُمَداِهُن، ِقيَل ْأِن َعَلى ُقُلوِب الذِ  َوَمِن : َعنِ ي، َيْلَبُسوَن ُجُلوَد الضَّ
الَِّذي ََل َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف َوََل َيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر: اْلُمَداِهُن؟ َقاَل

 [إسناده ضعيف جدا]
ضعيف فيه أبان بن أبي 

.عياش متروك

10442603

َثِني َأِبي، َثَنا ُقَتْيَبُة، َعِن اْبِن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
اِئُم : َلِهيَعَة، َعْن َواِهِب ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َأنَُّه َقاَل َرَأْيُت ِفيَما َيَرى النَّ

ا َأْصَبْحُت َذَكْرُت َذِلَك  َكَأنَّ ِفي ِإْحَدى ُأْصُبَعيَّ َسْمًنا، َوِفي اْْلُْخَرى َعَساًل، َوَأَنا َأْلَعُقُهَما، َفَلمَّ
، َفَكاَن َيْقَرُؤُهَما"التَّْوَراَة َواْلُفْرَقاَن : َتْقَرُأ اْلِكَتاَبْيِن: " ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (7067)تخريج المسند 
.إسناده حسن

10452605

َثَنا َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي  َحدَّ
َسِمْعُت : اْلِمْسَوِر، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد، ثنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن ُمَجاِهٍد، َقاَل

ُث َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم : " ُمَجاِهًدا، ُيَحدِ 
ْيِه، َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى َأْصَحاِبِه، َفَفَتَح َيِميَنُه، َفَقاَل : " َكَأنَُّه َقاِبٌض َعَلى َشْيَئْيِن َقْد َضمَّ َكفَّ

ِحيِم، ِفيِه َأْسَماُء َأْهِل اْلَجنَِّة، َوَأْسَماُء  ْحَمِن الرَّ ِحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمَن الرَّ ْحَمِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ
آَباِئِهْم َوَأْسَماُء َعَشاِئِرِهْم، َفُجِمَل َعَلى آِخِرِهْم ََل ُيزَاُد ِفيِهْم َوََل ُيْنَقُص ِمْنُهْم، ُثمَّ َفَتَح َيَساَرُه 

اِر : َفَقاَل ِحيِم ِفيِه َأْسَماُء َأْهِل النَّ ْحَمِن الرَّ ِحيِم، َهَذا ِكَتاٌب ِمَن الرَّ ْحَمِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ
"ِبَأْسَماِئِهْم َوَأْسَماِء آَباِئِهْم َوَعَشاِئِرِهْم، َفُجِمَل َعَلْيِهْم ََل ُيزَاُد ِفيِهْم َوََل ُيْنَقُص ِمْنُهْم 

مشهور من حديث عبد هللا 
بن عمرو وغريب من حديث 

عبد هللا بن عمر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

10462606
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ُمَجاِهُد ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َخْيَثَمَة، َقاَل: َحدَّ

اُد ْبُن َزْيٍد، َعِن اْبِن ُمَجاِهٍد، َعْن ُمَجاِهٍد، : ثنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: ُموَسى، َقاَل ثنا َحمَّ
اٍد َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َذاَت َيْوٍم َفَذَكَر َنْحَوُه َحِديُث َحمَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َلْم ُيْكَتْب 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن َأِبي َخْيَثَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

10472607

 ، ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ وِريُّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق، ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخَلٍف الدُّ
، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َوَأيُّوَب، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن  ثنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ

َق : َقاَل، « َوَهُؤََلِء ِلَهِذِه، َهُؤََلِء ِلَهِذِه »: ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفَتَفرَّ
"النَّاُس َوُهْم ََل َيْخَتِلُفوَن ِفي اْلَقَدِر 

َد ِبِه الزَُّبْيِريُّ َعِن   َتَفرَّ
، َوَعْنُه اْلَجْوَهِريُّ الثَّْوِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11783)الهيثمي 
البزار والطبراني في الصغير، 

.ورجال البزار رجال الصحيح

10482608

ِريُّ ْبُن ُمَغلِ ٍس، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن ُمْخَتاِر ْبِن  ، ثنا السَّ ْثُت َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  َوُحدِ 
ََل َيزَاُل النَّاُس : " ُفْلُفٍل، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

، : َيَتَساَءُلوَن َحتَّى َيُقوُلوا ْثُت َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  ُ َخَلَق اْلَخْلَق َفَمْن َخَلَقُه؟ َوُحدِ  َهَذا َّللاَّ
ِ ْبُن َمْيُموٍن، َعْن ُعَبْيِد َّللاَِّ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  ِريُّ ْبُن ُمَغلِ ٍس، ثنا َعْبُد َّللاَّ ثنا السَّ

َهَذا »: َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َقاِبٌض َعَلى َشْيَئْيِن َفَقاَل: " َقاَل
ِ َوَذَكَر اْلَحِديَث« ِكَتاٌب ِمَن َّللاَّ

مشهور من حديث عبد هللا 
بن عمرو وغريب من حديث 

عبد هللا بن عمر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10492618

ُل  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن ْبُن ُيوُسَف اْلُمَعدِ  ح ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ ، َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا َأْحَمُد ْبُن َجِميٍل : َقاََل، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل ، َوَحدَّ

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن ، اْلَمْرَوِزيُّ  ثنا َحبَّاُن ْبُن ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن ، ح َوَحدَّ
َعْن ُعَمَر ْبِن َحِبيٍب ، ثنا َرَباُح ْبُن َزْيٍد ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك : َقاََل، ُموَسى اْلَمْرَوِزيُّ 

ُث َأنَّ ،  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َأِبي َبرََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن اْلَعبَّاِس، َأنَُّه َكاَن ُيَحدِ 
ُل ُكلِ  َشْيٍء َخَلَق هللُا اْلَقَلُم َفَأَمَرُه َفَكَتَب ُكلَّ »: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأوَّ

«َشْيٍء َيُكوُن

 َلْم َيْرِوِه َعْن َسِعيٍد ِإَلَّ 
َد  اْلَقاِسُم َوََل َعْنُه ِإَلَّ ُعَمُر َتَفرَّ

ِبِه َرَباُح َوَرَواُه َعِن اْبِن 
َعبَّاٍس َجَماَعٌة ِمْنُهْم َأُبو 

َظْبَياَن َوَأُبو ِإْسَحاَق َوِمْقَسٌم 
َوُمَجاِهٌد ِمْنُهْم َمْن َرَفَعُه 

َوِمْنُهْم َمْن َوَقَفُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (2016)صحيح الجامع 
.صحيح

كتاب القدر 
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر، َثَنا َعْبُد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َعْن َعْبَدَة، َعْن  َفِر، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  ُعَبْيٍد، َعِن اْلَخطَّاِب ْبِن ُعْثَماَن، َثَنا ُيوُسُف ْبُن السَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
َلْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم ِبَأْكَسَب ِمْن َأَحٍد َقْد َكَتَب هللُا اْلُمِصيَبَة َواْْلََجَل َوَقَسَم اْلَمِعيَشَة َواْلَعَمَل، »

اُس َيْجُروَن ِفيَها ِإَلى ُمْنَتًهى «َفالنَّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
َوَعْبَدَة، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث اْلَخطَّاِب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4878)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

10512620

َثَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة َقاَل ي : َحدَّ َثِني َجدِ  َحدَّ
، َقاَل: ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق َقاَل : ثنا ُسَهْيُل ْبُن ُعَبْيِد هللِا، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى اَلْحَرِسيُّ

ُث َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َسِمْعُت اْْلَْعَمَش، ُيَحدِ 
ِإنَّ اْلَحاِفَظْيَن ِإَذا َنَزََل َعَلى اْلَعْبِد َأِو اْْلََمِة َمَعُهَما ِكَتاٌب َمْخُتوٌم َفَيْكَتَباِن : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ُفكَّ اْلِكَتاَب اْلَمْخُتوَم : َما َيْلِفُظ اْلَعْبُد َأِو اْْلََمُة، َفِإَذا َأَراَدا َأْن َيْنَهَضا َقاَل َأَحُدُهَما ِلآْلَخِر
َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإَلَّ }الَِّذي َمَعَك، َفَيُفكُُّه َلُه، َفِإَذا ِفيِه َما َكَتَب َسَواٌء، َفَذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى 

[ ".18: ق] {َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َعْن َزْيٍد، َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ 

.ُسَهْيٌل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10522623

، َثَنا َحمَّاُد  ْيَلِحيِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َثَنا َيْحَيى ْبُن ِإْسَحاَق السَّ َحدَّ
ِإنَّ َربَُّكْم : " َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد: ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َأْو ُعَبْيِد هللِا ْبِن ِمْكَرٍز َقاَل

َماَواِت َواْْلَْرِض ِمْن ُنوِر َوْجِهِه، َوِإنَّ ِمْقَداَر ُكلِ  َيْوٍم ِمْن  َلْيَس ِعْنَدُه َلْيٌل َوََل َنَهاٌر، ُنوُر السَّ
َل النََّهاِر َفَيْنُظُر ِفيَها  اِمُكْم ِعْنَدُه اْثَنَتا َعْشَرَة َساَعًة، َفُتْعَرُض َعَلْيِه َأْعَماُلُكْم ِباْْلَْمِس َأوَّ َأيَّ

ُبوَن َوَساِئُر  َثاَلَث َساَعاٍت، َوُيَسبِ ُحُه َحَمَلُة اْلَعْرِش َوُسَراِدَقاُت اْلَعْرِش َواْلَماَلِئَكُة اْلُمَقرَّ
ْحَمَن  اْلَماَلِئَكِة، ُثمَّ َيْنُفُخ ِجْبِريُل ِباْلَقْرِن َفاَل َيْبَقى َشْيٌء ِإََل َسِمَع َصْوَتُه، َفُيَسبِ ُحوَن الرَّ
ْحَمُن َرْحَمًة، َفِتْلَك ِستُّ َساَعاٍت، ُثمَّ ُيْؤَتى ِباْْلَْرَحاِم َفَيْنُظُر  َثاَلَث َساَعاٍت َحتَّى َيْمَتِلَئ الرَّ

ُرُكْم ِفي اْْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء}: ِفيَها َثاَلَث َساَعاٍت، َوُهَو َقْوُلُه ِفي ِكَتاِبِه : آل عمران] {ُيَصوِ 
ُجُهْم ُذْكَراًنا }[ 49: الشورى]{ َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر}، [6 َأْو ُيَزوِ 

اآْلَيَة، َفِتْلَك التِ ْسُع َساَعاٍت، ُثمَّ ُيْؤَتى [ 50: الشورى] {َوِإَناًثا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء }: َفَيْنُظُر ِفيَها َثاَلَث َساَعاٍت َوُهَو َقْوُلُه [138:ص]ِباْْلَْرزَاِق  َيْبُسُط الرِ 

َهَذا ِمْن َشْأِنُكْم : ، َقاَل[29: الرحمن]{ ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن}، [26: الرعد] {َوَيْقِدُر
ُكْم َعزَّ َوَجلَّ  "َوَشْأِن َربِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (282)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 

قال أبو . أبو عبد السالم
مجهول، وقد ذكره ابن : حاتم

حبان في الثقات، وعبد هللا 
أو عبيد هللا - بن مكرز 
.لم أر من ذكره- على الشك 
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 ، ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلُحْلَواِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ َحدَّ
َثَنا َعْوُن ْبُن ُعَماَرَة، َثَنا ِبْشٌر، َمْوَلى َهاِشٍم، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا 

ا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْقَبَل َراِكٌب َحتَّى َأَناَخ : " ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل ُكنَّ
َيا َرُسوَل هللِا، ِإنِ ي َأَتْيُتَك ِمْن َمِسيَرِة ِتْسٍع، َأْنَضْيُت َراِحَلِتي، َفَأْسَهْرُت ِلَيِلَي، : ِبالنَِّبيِ  َفَقاَل

: َوَأْظَمْأُت َنَهاِري، ِْلَْسَأَلَك َعْن َخْصَلَتْيِن َأْسَهَرَتاِني، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َبْل َأْنَت َزْيُد اْلَخْيِر، َفاْسَأْل َفُربَّ ُمَعطََّلٍة َقْد »: َأَنا َزْيُد اْلَخْيِل، َفَقاَل: َفَقاَل« َما اْسُمَك؟»

َأْسَأُلَك َعْن َعاَلَمِة هللِا ِفيَمْن ُيِريُد، َوَعْن َعاَلَمِتِه ِفيَمْن ََل ُيِريُد؟ َفَقاَل : ، َقاَل«ُسِئَل َعْنَها
َأْصَبْحُت ُأِحبُّ اْلَخْيَر َوَأْهَلُه، َوَمْن : َقاَل« َكْيَف َأْصَبْحَت؟»: َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َيْعَمْل ِبِه، َفِإْن َعِمْلُت ِبِه َأْيَقْنُت ِبَثَواِبِه، َوِإْن َفاَتِني ِمْنُه َشْيٌء َحَنْنُت ِإَلْيِه، َفَقاَل النَِّبيُّ 
َهِذِه َعاَلَمُة هللِا ِفيَمْن ُيِريُد، َوَعاَلَمُتُه ِفيَمْن ََل ُيِريُد، َوَلْو َأَراَدَك »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َأَك َلَها، ُثمَّ َلْم ُيَباِل ِفي َأيِ  َواٍد َهَلْكَت «ِباْْلُْخَرى َهيَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11814)الهيثمي
الطبراني، وفيه عون بن 

.عمارة وهو ضعيف
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، َثَنا  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى الطَّْلِحيُّ َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، َحدَّ َحدَّ
اُر ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َعْبُد اْلَحِكيِم ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن َثاِبٍت، َقاَل : َعمَّ

ُث، َعْن ُصَهْيٍب اْلَخْيِر، َقاَل ْحَمِن ْبَن َأِبي َلْيَلى، ُيَحدِ  َصلَّْيَنا َمَع َرُسوِل هللِا : َسِمْعُت َعْبَد الرَّ
ا اْنَصَرَف َأْقَبَل ِإَلْيَنا ِبَوْجِهِه َضاِحًكا  ، َفَلمَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْحَدى َصاَلَتِي اْلَعِشيِ 

َعِجْبُت ِمْن َقَضاِء »: هللُا َوَرُسوُل هللِا َأْعَلُم، َقاَل: َقاُلوا« َأََل َتْسَأُلوِني ِممَّ َضِحْكُت؟»: َفَقاَل
ِ َلُه  هللِا ِلْلَعْبِد اْلُمْسِلِم، ِإنَّ ُكلَّ َما َقَضى هللُا َتَعاَلى َلُه َخْيٌر، َوَلْيَس ُكلُّ َأَحٍد ُكلُّ َقَضاِء َّللاَّ

«َخْيٌر ِإَلَّ اْلَعْبَد اْلُمْسِلَم

 َرَواُه ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة 
اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َثاِبٍت،  َوَحمَّ

ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (23924)تخريج المسند 
.إسناده صحيح



139

10552627

فَّا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َيِزيَد الرَّ َحدَّ
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل : اْلَبْصِريُّ

وَن »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُفوَن اْلُمْتَرِفيَن، َوَيْسَتِخفُّ َما َباُل َأْقَواٍم ُيَشرِ 
ِباْلَعاِبِديَن، َوَيْعَمُلوَن ِباْلُقْرآِن َما َواَفَق َأْهَواَءُهْم، َوَما َخاَلَف َأْهَواَءُهْم َتَرُكوُه، َفِعْنَد َذِلَك 

ْعِي ِمَن اْلَقَدِر اْلَمْقُدوِر،  ُيْؤِمُنوَن ِبَبْعٍض َوَيْكُفُروَن ِبَبْعٍض، َيْسَعْوَن ِفيَما ُيْدَرُك ِبَغْيِر السَّ
ْعِي ِمَن اْلَجزَاِء  ْزِق اْلَمْقُسوِم، َوََل َيْسَعْوَن ِفيَما ََل ُيْدَرُك ِإَلَّ ِبالسَّ َواْْلََجِل اْلَمْكُتوِب، َوالرِ 

ْعِي اْلَمْشُكوِر، َوالتِ َجاَرِة الَِّتي ََل َتُبوُر .«اْلَمْوُفوِر، َوالسَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو 
َد ِبِه َعْنُه ُعَمُر  َوُشْعَبَة، َتَفرَّ

فَّا ْبُن َيِزيَد الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

: (3/231)ميزان اْلعتدال 
.موضوع

10562630

، َثَنا َقِبيَصُة ْبُن ُعْتَبَة، َثَنا ُسْفَياُن  قِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر الرَّ َحدَّ
، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاِشيِ  ِبيِع ْبِن َصِبيٍح، َعْن َيِزيَد الرَّ ، َعِن الرَّ َسَأْلُت : الثَّْوِريُّ

َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َذَراِريِ  اْلُمْشِرِكيَن َلْم َيُكْن َلُهْم ُذُنوٌب ُيَعاَقُبوَن ِبَها 
اَر َوَلْم َتُكْن َلُهْم َحَسَنٌة ُيَجاَزْوَن ِبَها َفَيُكوُنوا ِمْن ُمُلوِك اْلَجنَِّة، َفَقاَل النَِّبيُّ  َفَيْدُخُلوَن النَّ

«ُهْم َخَدُم َأْهِل اْلَجنَِّة»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11956)الهيثمي 
أبو يعلى، والبزار، والطبراني 

: في اْلوسط، إَل أنهما قاَل
، "« أطفال المشركين»" 

وفي إسناد أبي يعلى يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف، وقال 

رجل صدق، : فيه ابن معين
ووثقه ابن عدي، وبقية 

.رجالهما رجال الصحيح

10572631

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن اْلُمْنِذِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك  َحدَّ
، ثنا َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، ثنا ُيوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، َعْن َأِبي ِإْدِريَس  وِريُّ الصُّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُيْؤَتى َيْوَم : " اْلَخْوََلِنيِ 
َيا َربِ  َلْو َأَتاِني ِمْنَك َعْهٌد َما َكاَن : اْلِقَياَمِة ِباْلَمْمُسوِح َعْقاًل َوِباْلَهاِلِك ِفي اْلَفْتَرِة، َيُقوُل

َيا َربِ  َلْو آَتْيَتِني ُعْمًرا َما : َمْن َأَتاُه ِمْنَك َعْهٌد ِبَأْسَعَد ِبَعْهِدِه ِمنِ ي، َوَيُقوُل اْلَهاِلُك َصِغيًرا
بُّ ُسْبَحاَنُه . َكاَن َمْن َأَتْيَتُه ُعْمًرا ِبَأْسَعَد ِبُعْمرِِه ِمنِ ي ِإنِ ي آُمُرُكْم ِبَأْمٍر : َفَيُقوُل الرَّ

اَر َوَلْو َدَخُلوَها َما ضرَُّهْم، : َنَعْم َوِعزَِّتَك، َفَيُقوُل: َفُتِطيُعوِني؟ َفَيُقوُلوَن اْذَهُبوا َفاْدُخُلوا النَّ
ُ ِمْن َشْيٍء َفَيْرِجُعوَن ِسَراًعا،  َقاَل َفَتْخُرُج َعَلْيِهْم َقَواِبُس َيُظنُّوَن َأنََّها َقْد َأْهَلَكْت َما َخَلَق َّللاَّ

َيا َربِ  َخَرْجَنا َوِعزَِّتَك ُنِريُد ُدُخوَلَها َفَخَرَجْت َعَلْيَنا َقَواِبُس َظَننَّا َأنََّها َقْد َأْهَلَكْت : َقاَل َيُقوُلوَن
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َشْيٍء، َفَيْأُمُرُهُم الثَّاِنَيَة َفَيْرِجُعوَن َكَذِلَك، َوَيُقوُلوَن ِمْثَل َقْوِلِهْم،  َما َخَلَق َّللاَّ

ُ ُسْبَحاَنُه َقْبَل َأْن ُتْخَلُقوا َعِلْمُت َما َأْنُتْم َعاِمُلوَن َوَعَلى ِعْلِمي َخَلْقُتُكْم َوِإَلى : َفَيُقوُل َّللاَّ
اُر  "ِعْلِمي َتِصيُروَن َفَتْأُخُذُهُم النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه : (11939)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

والكبير، وفيه عمرو بن 
واقد، وهو متروك عند 
البخاري وغيره، ورمي 

بالكذب، وقال محمد بن 
كان يتبع : المبارك الصوري

السلطان وكان صدوقا، 
وبقية رجال الكبير رجال 

.الصحيح

10582632
َثَنا اْلَقاِضي ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم اْْلَْهَواِزيُّ َقاَل ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنَعْيٍم، َقاَل: َحدَّ

َقاَل َرُسوُل : ثنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َأُبو َعاِصٍم، َقاَل
«َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإَلَّ َوَقْد ُذرَّ َعَلْيِه ِمْن ُتَراِب ُحْفَرِتِه»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا:  (القرى

السلسلة الضعيفة 
.باطل: (5240)

10592635

َثَنا َأُبو ُدَلٍف َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُدَلٍف اْلِعْجِليُّ  ثنا ، َحدَّ
اُء  عَّ ْحَمِن الدَّ ثنا ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ  ، ثنا َجْعَفُر ْبُن َعاِصٍم ، َيْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّ

َثِني َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِنيِ  : َعبَّاُس ْبُن اْلَوِليِد َقاَل اِد ْبِن َزْيٍد ، َحدَّ َعْن َماِلِك ْبِن ، َعْن َحمَّ
ََل »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َقاَل، َعِن اْلَحَسِن ، ِديَناٍر 

«َتْضِرُبوا ِإَماَءُكْم َعَلى ِإَناِئُكْم َفِإنَّ َلَها آَجاًَل َكآَجاِل النَّاِس

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (6240)ضعيف الجامع 
.موضوع

10602636

 ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس، َثَنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد اْلَقْنَطِريُّ َحدَّ
َثَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياٍس، َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َجمَّاٍز، َعْن َأِبي َبْكٍر ِعْمَراَن اْلَقِصيِر، َعْن َناِفٍع، 

ََل َتَكلَُّموا ِفي اْلَقَدِر َفِإنَُّه ِسرُّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«هللِا َفاَل ُتْفُشوا َّللَِّ ِسرَُّه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4131)ضعيف الجامع 
.ضعيف

10612637

، ِبَمكََّة، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعِليٍ  اْلِكْنِديُّ اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ
، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُمْسِهُر ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َسْلٍع، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن  اْلَفَسِويُّ

ِإَذا ُذِكَر َأْصَحاِبي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل، َأِبي َواِئِل 
.«َفَأْمِسُكوا، َوِإَذا ُذِكَر النُُّجوُم َفَأْمِسُكوا، َوِإَذا ُذِكَر اْلَقَدُر َفَأْمِسُكوا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َد ِبِه َعْنُه ُمْسِهٍر َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (11851)الهيثمي 
الطبراني، وفيه مسهر بن 

عبد الملك، وثقه ابن حبان 
وغيره وفيه خالف، وبقية 

.رجاله رجال الصحيح
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10622638

َقِطيُّ نا ُمَحمَُّد  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلُمْقِرُئ ثنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب السَّ َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب  ْبُن َبكَّاٍر نا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن ُكْرِز ْبِن َوَبَرَة اْلَحاِرِثيِ 

ُلِعَنِت اْلَقَدِريَُّة َعَلى ِلَساِن : َذَكَر َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلَقَدِريََّة َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: اْلُقَرِظيِ  َقاَل
اَلُم، َوَقاَل اْبُن ُعَمَر اَلِة َوالسَّ ِإَذا َكاَن َيْوُم : َسْبِعيَن َنِبيًّا، ِمْنُهْم ُمَحمٌَّد َعَلْيِه َأْفَضُل الصَّ

ِليَن َواآْلِخِريَن َأْيَن : اْلِقَياَمِة، َوَجَمَع هللُا اْلَخْلَق ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َناَدى ُمَناٍد ُيْسِمُع اْْلَوَّ
"ُخَصَماُء هللِا؟ َفَتُقوُم اْلَقَدِريَُّة 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (7/208)الهيثمي 
محمد بن الفضل بن عطية 

.  وهو متروك

10632639

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل َثَنا : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتِم ْبِن ُعَبْيٍد، َقاَل: َحدَّ
ِم ْبِن َعِطيََّة، َعْن َيِزيَد ْبِن ِسَناٍن : ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلٍح، َقاَل َثَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َعْن َسالَّ

، َقاَل َثِني َمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن : اْْلَُمِويِ  َثِني َأَنُس : َوَأَخَذ ِبَيِدي، َفَقاَل، َحدَّ َيا َأَبا َعْمٍرو َوَحدَّ
َمُجوُس اْلَعَرِب َوِإْن »: ْبُن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َعْنُه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل

َيْعِني اْلَقَدِريََّة« َصلُّوا َوَصاُموا

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده فيه محمد : (القرى

بن ناصح مسكوت عنه، 
وفيه من لم أقف على 

.ترجمته

[إسناده ضعيف]

10642640
َثَنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمٌَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْسَلَم، ثنا َعْبُد اْلَحَكِم ْبُن َمْيَسَرَة، ثنا َسِعيُد ْبُن  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل- َصاِحُب َقَتاَدَة - َبِشيٍر 
«ِصْنَفاِن ِمْن ُأمَِّتي ََل َتَناُلُهْم َشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة اْلُمْرِجَئُة َواْلَقَدِريَُّة»: َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3496)ضعيف الجامع 
.ضعيف

10652641

ِل  ْحَمِن ْبِن اْلُمَفضَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْْلَْشَعِث ، َحدَّ
َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ ، َعْن َناِفٍع ، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي ُجْمَلَة ، ُمَحمٌَّد ُمَصفًّى َثَنا َبِقيَُّة 

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َلْو َشاَء َأْن ََل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َضَرَب َعَلى َكِتِف َأِبي َبْكٍر َوَقاَل
«ُيْعَصى َما َخَلَق ِإْبِليَس

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1812)صحيح الجامع 
.حسن

10662652

َثِني َأِبي، ثنا َحمَّاُد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
ْبُن ُأَساَمَة، َأْخَبَرِني ِمْسَعٌر، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن َعْبِد 

َذَكَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفَتًنا َكِقَطِع : " هللِا ْبِن َظاِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد، َقاَل
اُس ِفيَها َأْسَرَع ِذَهاًبا»: ُأَراُه َقاَل، اللَّْيِل اْلُمْظِلِم  : ُكلُُّهْم َهاِلٌك؟ َقاَل: َفِقيَل، « َوَيْذَهُب النَّ

«اْلَقْتُل- َأْو ِبَحْسِبِهُم - َحْسُبُهْم »

اٌد  َد ِبِه َأُبو ُأَساَمَة َحمَّ ،  َتَفرَّ
َعْن ِمْسَعٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1647)تخريج المسند 
.إسناده حسن

10672656

، ثنا َهاِشُم  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُزَهْيٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ َحدَّ
َثِني َجاِمُع ْبُن َأِبي َراِشٍد، َوُدُموُعُه : ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة، َعْن ُزَبْيٍد َقاَل َحدَّ

َتْنَحِدُر َعْن ُأمِ  ِبْشٍر، َعْن ُأمِ  َسَلَمَة، َزْوِج النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َبْأَسُه »: َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل وُء ِفي اْْلَْرِض َأْنَزَل َّللاَّ ِإَذا َظَهَر السُّ

ِ َوِإْن َكاَن ِفيِهْم َصاِلُحوَن؟ َقاَل: ُقْلُت« ِبَأْهِل اْْلَْرِض َنَعْم َوِإْن َكاَن ِفيِهْم »: َيا َرُسوَل َّللاَّ
ِ «َصاِلُحوَن ُيِصيُبُهْم َما َأَصاَب النَّاَس ُثمَّ ُيْرَجُعوَن ِإَلى َرْحَمِة َّللاَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (680)صحيح الجامع 
.صحيح

10682657

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، ثنا اْلُمَسيَُّب ْبُن َواِضٍح، ثنا َعِليُّ ْبُن   َحدَّ
اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َبكَّاٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ

ْنَيا َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي اآْلِخَرِة، َوَأْهُل اْلُمْنَكِر »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي الدُّ
ْنَيا َأْهُل اْلُمْنَكِر ِفي اآْلِخَرِة «ِفي الدُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (12114)الهيثمي 
الطبراني في الصغير 

واْلوسط بإسنادين، في 
أحدهما يحيى بن خالد بن 
حيان الرقي، ولم أعرفه وَل 

ولده أحمد، وبقية رجاله 
رجال الصحيح، وفي اْلخير 
المسيب بن واضح، قال أبو 

يخطئ كثيرا، فإذا قيل : حاتم
.له لم يرجع

10692663

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ِحيِم ْبِن ديوما، ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك ، َحدَّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّ
َعْن َساِلِم ْبِن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلُعَمِريُّ ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الِحَجاِزيُّ 

ُمُروا ِباْلَمْعُروِف َواْنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا، َقاَل
َقْبَل َأْن َتْدُعوا هللَا َفَلْن َيْسَتِجيَب َلُكْم َقْبَل َأْن َتْسَتْغِفُروا َفَلْن َيْغِفَر َلُكْم، ِإنَّ اْْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف 

ا  ُت َأَجاًل، َوِإنَّ اْْلَْحَباَر ِمَن اْلَيُهوِد َوالرُّْهَباِن ِمَن النََّصاَرى َلمَّ َوالنَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر ََل ُيَفوِ 
ُهُم اْلَباَلُء «َتَرُكوا اْْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف َوالنَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َلَعَنُهُم هللُا َعَلى ِلَساِن َأْنِبَياِئِهْم ُثمَّ َعمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

...عليه

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2092)

كتاب الفتن 
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10702664

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب  ، ِبَبْغَداَد ، َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا اْلَقَراِطيِسيُّ
َعْن ِإْبَراِهيَم ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُشَعْيٍب اْلَخْوََلِنيُّ ، ثنا ُموَسى ْبُن َأيُّوَب ، َهاُروَن َأُبو َنِشيٍط 

َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل: َقاَلْت، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، ْبِن َأْدَهَم 
ْكَرَتاِن َسْكَرُة ُحبِ  اْلَعْيِش َوُحبِ  اْلَجْهِل َفِعْنَد َذِلَك ََل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َغِشَيْتُكُم السَّ

َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوََل َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر، َواْلَقاِئُموَن، ِباْلِكَتاِب َوِباْلُسنَِّة كاْلَساِبِقيَن 
ِليَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْْلَْنَصاِر «اْْلَوَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم 
َث ِبِه  َوِهَشاٍم َكَذا َحدَّ
، َمْرُفوًعا  اْلَقَراِطيِسيُّ

يِسيُّ ِفيَما َأَرى اْسُمُه  َواْلَقَراِط
َعبَّاُس ْبُن ِإْبَراِهيَم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3914)ضعيف الجامع 
.موضوع

10712665

َثَناُه َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َوَجَماَعٌة، َقاُلوا ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر، ثنا َعْبُد هللِا : َحدَّ
َثِني ُموَسى ْبُن َأيُّوَب، ثنا ُيوُسُف ْبُن  َثِني ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيٍد، َحدَّ

ْكَرَتاِن »: ُشَعْيٍب، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل َغِشَيْتُكُم السَّ
«َسْكَرُة اْلَجْهِل َوَسْكَرُة ُحبِ  اْلَعْيِش َفِعْنَد َذِلَك ََل َتْأُمُروَن ِبَمْعُروٍف َوََل َتْنَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر

َث ِبِه، ِإْبَراِهيُم ْبُن   َكَذا َحدَّ
َسِعيٍد َعْن ُموَسى، َوَلْم 
ُيَجاِوْز ِبِه ُعْرَوُة َوَهَذا 

اْلَحِديُث َرَواُه َسِعيُد ْبُن َأِبي 
اْلَحَسِن َأُخو اْلَحَسِن َعْن 

َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َمْرُفوًعا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3959)

10722666

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  اِس ْبِن َأيُّوَب ، َحدَّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ
َيْذُكُر ، َأنَُّه َسِمَع َسِعيَد ْبَن َأِبي اْلَحَسِن ، َعْن َأْسَلَم ، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة ، ِإْبَراِهيَم، 

َنٍة ِمْن " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َأْنُتُم اْلَيْوَم َعَلى َبيِ 
ُكْم َتْأُمُروُن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر، َوُتَجاِهُدوَن، ِفي َسِبيِل هللِا ُثمَّ َتْظَهُر ِفيُكُم  َربِ 
ُلوَن َعْن َذِلَك، َفاَل َتْأُمُروَن ِبَمْعُروٍف  ْكَرَتاِن َسْكَرُة اْلَجْهِل َوَسْكَرُة ُحبِ  اْلَعْيِش َوَسُتَحوَّ السَّ

نَِّة َلُهْم ، َوََل َتْنَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر، َوََل ُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل هللِا  اْلَقاِئُموَن َيْوَمِئٍذ ِباْلِكَتاِب َوالسُّ
يًقا  ا َأْو ِمْنُهْم َقاَل: َقاُلوا، َأْجُر َخْمِسيَن ِصدِ  "ََل َبْل ِمْنُكْم : َيا َرُسوَل هللِا ِمنَّ

ُد ْبُن َقْيٍس َعْن  َرَواُه ُمَحمَّ
ُعَباَدَة ْبِن ُنَسيٍ  َعِن اْْلَْسَوِد 
ْبِن َثْعَلَبَة َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، 

َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3959)

10732667

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِشيَرَوْيِه، َثَنا َأُبو َعْمِرو . َحدَّ َوَحدَّ
زَّاِق، َثَنا : ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاََل َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ

َثُه َأنَُّه َسِمَع ُحَذْيَفَة،  ْحَمِن، َأنَّ َأَبا الطَُّفْيِل، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َثِني َخالَّ َبكَّاُر ْبُن َعْبِد هللِا، َحدَّ
اَس َكاُنوا َيْسَأُلوَن َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َيُقوُل َيا َأيَُّها النَّاُس، َأََل َتْسَأُلوِني؟ َفِإنَّ النَّ

، َأَفاَل ُتْسَأُلوَن َعْن َميِ ِت اْْلَْحَياِء؟ َفَقاَل رِ  ِإنَّ هللَا : َوَسلََّم َعِن اْلَخْيِر، َوُكْنُت َأْسَأُلُه َعِن الشَّ
اَلَلِة ِإَلى اْلُهَدى، َوِمَن  َتَعاَلى َبَعَث ُمَحمًَّدا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَعا النَّاَس ِمَن الضَّ
ًتا، َوَماَت  يَماِن، َفاْسَتَجاَب َلُه َمِن اْسَتَجاَب، َفَحَيى ِباْلَحقِ  َمْن َكاَن َميِ  اْلُكْفِر ِإَلى اْلِْ

ِباْلَباِطِل َمْن َكاَن َحيًّا، ُثمَّ َذَهَبِت النُُّبوَُّة َفَكاَنِت اْلِخاَلَفُة َعَلى َمَنَهاِج النُُّبوَِّة، ُثمَّ َيُكوُن ُمْلًكا 
َعُضوًضا، َفِمَن النَّاِس َمْن ُيْنِكُر ِبَقْلِبِه َوَيِدِه َوِلَساِنِه َواْلَحقَّ اْسَتْكَمَل، َوِمْنُهْم َمْن ُيْنِكُر 
ِبَقْلِبِه َوِلَساِنِه َكافًّا َيَدُه َوُشْعَبًة ِمَن اْلَحقِ  َتَرَك، َوِمْنُهْم َمْن ُيْنِكُر ِبَقْلِبِه َكافًّا َيَدُه َوِلَساَنُه 

"َوُشْعَبَتْيِن ِمَن اْلَحقِ  َتَرَك، َوِمْنُهْم َمْن ََل ُيْنِكُر ِبَقْلِبِه َوِلَساِنِه َفَذِلَك َميِ ُت اْْلَْحَياِء 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

10742668

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َقاَل َثَنا : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجِريٍر، َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُيوُنُس، َعِن اْلَحَسِن، َعْن : َثَنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َقاَل: ُعَمُر ْبُن َيْحَيى، َمْوَلى ُعْفَرَة، َقاَل

َمْن َنْصَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل
ْنَيا َواآْلِخَرِة «َوُهَو َيْسَتِطيُع َذِلَك َنَصَرُه هللُا ِفي الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس، َعِن 
اْلَحَسِن، َرَواُه َعْنُه َيِزيُد 

ٍد اْلُهَذِليُّ َوُمَعاُذ ْبُن ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

أحد : (7/270)الهيثمي 
أسانيده رجاله رجال 

 الصحيح 

10752670

، نا اْبُن َنْجَدَة، نا أِبي، نا مَحمَُّد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَبزَّاُر، ثنا َأُبو ُهَرْيَرَة اْْلَْنَطاِكيُّ َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن  َصاِفيِ  ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن اْلَوِليِد الرُّ

، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َأْمٌر ِباْلَمْعُروِف، َوَنْهٌي َعِن : اْلِجَهاُد َأْرَبٌع: " َعِليٍ 
ْبِر، َوَشَنآُن اْلَفاِسِقيَن، َفَمْن َأَمَر ِباْلَمْعُروِف َشدَّ َعُضَد  ْدُق ِفي َمَواِطِن الصَّ اْلُمْنَكِر، َوالصِ 

ْبِر َفَقْد  اْلُمْؤِمِنيَن، َوَمْن َنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َأْرَغَم َأْنَف اْلَفاِسِقيَن، َوَمْن َصَدَق ِفي َمَواِطِن الصَّ
«َوَمْن َشَنَأ اْلَفاِسِقيَن َغِضَب َّللَِّ، َوَغِضَب هللُا َلُه»: زَاَد َغْيُرُه" َقَضى َما َعَلْيِه 

َد  ٍد َتَفرَّ َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
، َوَمْشُهوُرُه َما  َصاِفيُّ ِبِه الرُّ

َم ِمْن َقْوِل َعِليٍ  َتَقدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3514)
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10762672

 ، ، َوالطُّوِسيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُهَذْيِل اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، : َقاََل اِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْرٍب، َثَنا َيْحَيى ْبُن َأِبي َزَكِريَّا اْلَغسَّ

، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍ  : َعْن ُبَدْيِل ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّ
ُحبُّ اْلَمَساِكيِن، َوَأْن َأْنُظَر ِإَلى َمْن ُهَو : َأْوَصاِني َخِليِلي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِستٍ " 

َتْحِتي، َوََل َأْنُظُر ِإَلى َمْن ُهَو َفْوِقي، َوَأْن َأُقوَل اْلَحقَّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا، َوَأْن ََل َتْأُخَذِني ِفي هللِا 
"َلْوَمُة ََلِئٍم 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10772673

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، َقاَل: َثَنا ُيوُنُس، َقاَل: َحدَّ َثَنا : َثَنا َأُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ
، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَّ  اِن، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  يَّ اْلُمْسَتِمرُّ ْبُن الرَّ

اِس َأْن »: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفي ُخْطَبِتِه َأََل ََل َيْمَنَعنَّ َرُجاًل َمَخاَفُة النَّ
«َيُقوَل ِباْلَحقِ  ِإَذا َعِلَمُه

 َرَواُه َعْن َأِبي َنْضَرَة ِمَن 
التَّاِبِعيَن َقَتاَدُة َوَعِليُّ ْبُن َزْيٍد 

َوُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (11403)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

10782674

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َقِطيُّ ْحَمِن السَّ َثَنا َيِزيُد ْبُن : َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ
، : َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َهاُروَن، َقاَل َثِني َأُبو َنْضَرَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َحدَّ

اِس َأْن َيُقوَل ِباْلَحقِ  »: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ََل َيْمَنَعنَّ َأَحَدُكْم َمَخاَفُة النَّ
«ِإَذا َشِهَدُه َأْو َعِلَمُه

َحَمَلِني َذِلَك : َقاَل َأُبو َسِعيٍد
َعَلى َأْن َرِكْبُت ِإَلى ُفاَلٍن 

َفَمََلُْت ُأُذَنْيِه ُثمَّ َرَجْعُت، َقاَل 
َثِني َهَذا اْلَحِديَث : ُشْعَبُة َوَحدَّ

: َأْرَبَعُة َنَفٍر، َعْن َأِبي َنْضَرَة
َقَتاَدُة َوَأُبو َسَلَمَة َواْلُجَرْيِريُّ 

َوَرُجٌل آَخُر

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي إلى الحسن 
.لغيره

: (11403)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

10792677

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َزَكِريَّا، ثنا  َحدَّ
: ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو، ثنا ِمْنَدٌل، َعْن َأَسِد ْبِن َعَطاٍء، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل

ََل َيِقُف َأَحُدُكْم َعَلى َرُجٍل ُيْظَلُم ُظْلًما؛ َفِإنَّ اللَّْعَنَة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َماِء َعَلى َمْن َيْحُضُرُه ِإَذا َلْم َيْرَفْعُه َعْنُه، َوََل َيِقُف َأَحُدُكْم َعَلى َرُجٍل ُيْقَتُل  َتْنِزُل ِمَن السَّ

.«ُظْلًما؛ َفِإنَّ اللَّْعَنَة َتْنِزُل ِمَن هللِا َعَلى َمْن َيْحُضُرُه ِإَذا َلْم َيْرَفْع َعْنُه

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأَسٍد َوِعْكِرَمَة، َلْم َيْرِوِه َعْنُه 
ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍ  

اْلَعْنَبِريُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (6/287)الهيثمي 
أسد بن عطاء قال اْلزدي 
مجهول ، ومندل وثقه أبو 
حاتم وغيره وضعفه أحمد 
.وغيره ، وبقية رجاله ثقات

10802678

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
ثنا َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقاَن، َعْن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَيَر، َقاَل: َحْفٍص، َوَيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن، َقاََل

ُيْبِصُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيِزيَد ْبِن اْْلََصمِ ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
.«َأَحُدُكُم اْلَقَذاَة ِفي َعْيِن َأِخيِه، َوَيْنَسى اْلَجْذَع، َأِو اْلَجْذَل ِفي َعْيِنِه ُمْعَتِرًضا

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد، َتَفرَّ
ُد ْبُن ِحْمَيَر َعْن َجْعَفٍر ِبِه ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (8013)صحيح الجامع 
.صحيح

10812680

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيِزيُد ْبُن اْلَحِريِش، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل : ِخَراٍش، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشٍب، َعِن اْلُمَسيِ ِب ْبِن َراِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

اَس ِإَلى َقْوٍل َأْو َعَمٍل َوَلْم َيْعَمْل ُهَو ِبِه َلْم َيَزْل »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َدَعا النَّ
«ِفي َسَخِط هللِا َحتَّى َيُكفَّ َأْو َيْعَمَل ِبَما َقاَل َأْو َدَعا ِإَلْيِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (12183)الهيثمي 
الطبراني، وفيه عبد هللا بن 

خراش، وثقه ابن حبان 
يخطئ، وضعفه : وقال

.الجمهور، وبقية رجاله ثقات

10822681

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َوِهَشاُم ْبُن  َحدَّ
اٍر، َقاََل َثِني َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُعَبْيِد هللِا، َعْن ُثَماَمَة ْبِن : َعمَّ ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ

َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى : ُعْقَبَة، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد، َأنَُّه َسِمَع َعْبَد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد، َيُقوُل
َما ِمْن َرُجٍل ِفي َقْوٍم َيْعَمُل ِفيِهْم ِبَمَعاِصي هللِا، ُهْم َأْكَثُر ِمْنُه »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

، َفُيَداِهُنوَن ِفي َشْأِنِه، ِإَلَّ َعاَقَبُهُم هللُا .«َوَأَعزُّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد، َلْم َنْكُتْبُه 

ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
يرتقي : (أم القرى)البغية 

بالمتابعات والشواهد إلى 
.الحسن لغيره

: (7/271)مجمع الزوائد 
فيه عبد العزيز بن عبيد هللا 

.وهو ضعيف

10832682

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َثَنا اْلُمِغيَرُة، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َعْن َحِبيِب ْبِن : َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد، َثَنا َأُبو اْلَيَماِن، َقاََل

َيُكوُن ِفي آِخِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَبْيٍد، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل
ِريَرِة : َيا َرُسوَل هللِا، َكْيَف َيُكوُن َذِلَك؟ َقاَل: َفِقيَل« الزََّماِن َقْوٌم ِإْخَواُن اْلَعاَلِنَيِة َأْعَداُء السَّ

«َذِلَك ِلَرْغَبِة َبْعِضِهْم ِإَلى َبْعٍض، َوَرْهَبِة َبْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض»

تفرد به أبو بكر بن أبي 
مريم عن حبيب بن عبيد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

: (22055)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

10842683

َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْقِرِئ َقاَل : ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتٍم َقاَل: َحدَّ
اٍر َقاَل ثنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعِن اْبِن ُعاَلَثَة، َعِن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّ

اِج، َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن َقاَل ِإَذا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَحجَّ
َظَهَر اْلَقْوُل، َوُخِزَن اْلَعَمُل، َواْئَتَلَفِت اْْلَْلُسُن، َوَتَناَقَضِت اْلُقُلوُب، َوَقَطَع ُكلُّ ِذي َرِحٍم 

ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم «َرِحَمُه، َفِعْنَد َذِلَك َلَعَنُهُم هللُا َفَأَصمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (12241)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

والكبير، وفيه جماعة لم 
.أعرفهم
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10852684

ِبيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، ثنا  ، ثنا الرَّ َوَأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب ِفيَما َكَتَب ِإَليَّ
، َعْن ُزَبْيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل ، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس اْلُماَلِئيِ  َقاَل : َأُبو َبْكٍر الزَّْهَراِنيُّ

ََل َيزَاُلوَن َمْدُفوًعا َعْنُهْم ِبـ ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َما َلْم ُيَباُلوا : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َها هللُا َعَلْيِهْم َفَقاَل، َما اْنَتَقَص ِمْن ُدْنَياُهْم  "َلْسُتْم ِمْن َأْهِلَها : َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َردَّ

َكَذا َرَواُه َعْن ُزَبْيٍد، َعِن اْبِن 
ُعَمَر، َوُأَراُه ُمْنَقِطًعا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

10862687

، َقاَل ُل اْلَمكِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَخالَّ ثنا َيْعُقوُب ْبُن ُحَمْيِد : َحدَّ
، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َأِبي : ْبِن َكاِسٍب، َقاَل ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َداُوَد اْلِمْخَراِفيُّ

َثُه، َأنَّ  ، َأنَّ ُمَحمََّد ْبَن َكْعٍب اْلُقَرِظيَّ َحدَّ ، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعْبِد هللِا اْْلَْيِليِ  اْلُحَسْيِن اْْلَْيِليِ 
َثُه، َأنَُّه َسِمَع ُشَرْيًحا َوُهَو َقاِضي ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َيُقوُل َقاَل : اْلَحَسَن ْبَن َأِبي اْلَحَسِن َحدَّ

َسُتَغْرَبُلوَن َحتَّى َتِصيُروا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َقاَل
َفَكْيَف ِبَنا َيا : َفَقاَل َقاِئٌل. «ِفي ُحَثاَلٍة ِمَن النَّاِس، َقْد َمِرَجْت ُعُهوُدُهْم، َوَخَرَجْت َأَماَناُتُهْم

َتْعَمُلوَن ِبَما َتْعِرُفوَن، َوَتْتُرُكوَن َما ُتْنِكُروَن، َوَتُقوُلوَن َأَحٌد َأَحٌد، اْنُصْرَنا »: َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
.«َعَلى َمْن َظَلْمَنا، َواْكِفَنا َمْن َبَغاَنا

ِد ْبِن   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
َكْعٍب َواْلَحَسِن َوُشَرْيٍح، َما 
َعِلْمُت َلُه َوْجًها َغْيَر َهَذا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (12223)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

.من لم أعرفهم

10872690

َثِني َنْصُر  َثِني َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة، َحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا ُموَسى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، َحدَّ َحدَّ
ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن ُعَمْيِر ْبِن اْْلَْسَوِد، َوَكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا 

ِ ََل َيُضرَُّها َمْن َخاَلَفَها »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ََل َتزَاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي َقاِئَمًة َعَلى َأْمِر َّللاَّ
ُ َأْقَواًما َوَيْرُزُقُهْم ِمْنُهْم  ُتَقاِتُل َأْعَداَءَها ُكلََّما َذَهَبْت َحْرٌب َنَشَبْت َحْرُب َقْوٍم آَخِريَن، َيْرِفُع َّللاَّ

اَعُة اِم»ُثمَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم « َحتَّى َتْأِتَيُهُم السَّ «ُهْم َأْهُل الشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (14/26)تخريج المسند 
.إسناده حسن

10882695

ٍد َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َعْوٌف : ثنا َهْوَذُة َقاَل: ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة َقاَل: َحدَّ
يِق، َعْن َأِبي َسِعيٍد َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل دِ  ، َعْن َأِبي الصِ  َقاَل َرُسوُل هللِا : اْْلَْعَراِبيُّ

َلُتْمََلَنَّ اْْلَْرُض ُظْلًما َوُعْدَواًنا، ُثمَّ َلَيْخُرَجنَّ ِمْن َأْهِل َبْيِتي، َأْو َقاَل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
.«ِمْن ِعْتَرِتي، َمْن َيْمَلُؤَها ِقْسًطا َوَعْدًَل َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوُعْدَواًنا

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي إلى الصحيح 
...لغيره

: (11313)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

10892698

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد اْلَحذَّاُء، ثنا  َحدَّ
، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن َأِبي ُمْسِلٍم  ، َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍ  ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َعْن َمْسَلَمَة ْبِن ُعَليٍ 

، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل َأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى : اْلَخْوََلِنيِ 
ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِلْحَيِتي َوَأَنا َأْعِرُف اْلُحْزَن ِفي َوْجِهِه َفَقاَل ِ َوِإنَّ ِإنَّا َّللَّ

ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، َفُقْلُت: َأَتاِني ِجْبِريُل آِنًفا َفَقاَل ِلي ِ َوِإنَّ ِ َوِإنَّا ِإَلْيِه : ِإنَّا َّللَّ َأَجْل، ِإنَّا َّللَّ
َتَك ُمْفَتَتَنٌة َبْعَدَك ِبَقِليٍل ِمْن َدْهٍر َغْيِر َكِثيٍر، : َراِجُعوَن، َفِممَّ َذاَك َيا ِجْبِريُل؟ َفَقاَل ِإنَّ ُأمَّ

َوِمْن َأْيَن َوَأَنا َتاِرٌك ِفيِهْم : ُكلٌّ َسيُكوُن، َفُقْلُت: ِفْتَنُة ُكْفٍر َأْو ِفْتَنُة َضاَلَلٍة؟ َفَقاَل: َفُقْلُت
َفِبِكَتاِب هللِا ُيْفَتُنوَن، َوَذِلَك ِمْن ِقَبِل ُأَمَراِئِهْم َوُقرَّاِئِهْم، َيْمَنُع النَّاَس اْْلَُمَراُء : ِكَتاَب هللِا؟ َقاَل

اْلُحُقوَق، َفَيْظِلُموَن ُحُقوَقُهْم َوََل ُيْعُطوَنَها، َفَيْقَتِتُلوا َوَيْفَتِتُنوا، َوَيتَِّبُع اْلُقرَّاُء َأْهَواَء اْْلَُمَراِء 
وَنُهْم ِفي اْلَغيِ  ُثمَّ ََل ُيْقِصُروَن، َفُقْلُت ِباْلَكفِ  : َكْيَف َيْسَلُم َمْن َسِلَم ِمْنُهْم؟ َقاَل: َفَيُمدُّ

ْبِر، ِإْن ُأْعُطوا الَِّذي َلُهْم َأَخُذوُه، َوِإْن ُمِنُعوُه َتَرُكوُه  "َوالصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (5498)

10902699
، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َضْمَرُة، َعِن اْبِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرَأى : َشْوَذٍب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة
«َأَلْم َأْنَه َعْن َهَذا؟ َلَعَن هللُا َمْن َفَعَل َهَذا»: َرُجَلْيِن َيَتَعاَطَياِن َبْيَنُهَما َسْيًفا َمْسُلوًَل َفَقاَل

من غرائب حديث ابن شوذب
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى

10912701
، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِسَناٍن، ثنا َأِبي،  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َحدَّ

، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
«ِإَذا َقاَتَل َأَحٌد َأَخاُه َفْلَيتَِّق اْلَوْجَه»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبَرْفِعِه َأُبو ُمَعاِوَيَة  ، َتَفرَّ

َوَرَواُه َأُبو ُنَعْيٍم، َمْوُقوًفا

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي إلى الصحيح 
...لغيره

: (11886)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

10922702

َثَنا َأُبو َيْعَلى، َوِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُخَبْيٍق ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب : َحدَّ
ْحَمِن ْبِن ،  ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْوِن ْبِن َأِبي ُجَحْيَفَة، َعْن َعْبِد الرَّ

ََل : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َكَذا َقاَل َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل، َسُمَرَة 
ُجُل َمْن ُأمَِّتي ِإَذا َأَراُدوا َقْتَلُه َيُقوُل ََل َتُبوَء ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن َكاْبِن آَدَم َفَيُكوُن : َيْعِجُز الرَّ

اِر َواْلَمْقُتوُل ِفي اْلَجنَِّة  "اْلَقاِتُل ِفي النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن ، َوَعْوٍن 

َحِديِث ُيوُسَف ْبِن َأْسَباٍط

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5708)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف
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10932704
ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب، ثنا َبكَّاُر ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َعْبُد  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : َأَتْيُت اْبَن ُعَمَر َفَسِمْعُتُه َيُقوُل: " اْلَوهَّاِب ْبُن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبيِه، َقاَل
اِر»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل «ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسْيَفْيِهَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِفي النَّ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ُمتََّفٌق 
َعَلْيِه ِمْن َحِديِث اْْلَْحَنِف ْبِن 
َقْيٍس َعْن َأِبي َبْكَرَة، َغِريٌب 
ِمْن َحِديِث ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن 

ُعَمَر، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن ِرَواَيِة 
َبكَّاٍر َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْبِنِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

يرتقي الحديث ...ضعيف
بالشواهد والمتابعات إلى 

.الحسن لغيره

10942707

، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ِإْسَحاُق  َثَنا َأُبو َغاِنٍم َسْهُل ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَفِقيُه اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
ْبُن َوْهٍب، َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َيِزيَد، َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد 

« َوَلْم َيْشَغْلُه ِبَزْوَجٍة َوََل َوَلٍد، ِإَذا َأَحبَّ هللُا َعْبًدا اْقَتَناُه ِلَنْفِسِه »: هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن ََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد

، َوِمْن َشاِهٍق ِإَلى َشاِهٍق ، َيْسَلُم ِلِذي ِديٍن ِديُنُه ِإَلَّ َرُجٌل َيِفرُّ ِبِديِنِه ِمْن َقْرَيٍة ِإَلى َقْرَيٍة 
«َوِمْن ُجْحٍر ِإَلى ُجْحٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (3270)

10952708

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ ِحيِم ْبُن : َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َثَنا َمْسَعَدُة ْبُن َصَدَقَة َأُبو اْلَحَسِن، َقاَل: َواِقٍد، َقاَل ، َعْن َأِبيِه، َعِن : َحدَّ ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ِبيِع ْبِن ُخَثْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الرَّ
َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َتِحلُّ ِفيِه اْلُعْزَلُة َوََل َيْسَلُم ِلِذي ِديٍن ِديُنُه ِإَلَّ َمْن َفرَّ ِبِديِنِه ِمْن »

َما »: ُثمَّ َقاَل« َشاِهٍق ِإَلى َشاِهٍق َوِمْن ُجْحٍر ِإَلى ُجْحٍر َكالطَّْيِر ِبِفَراِخِه َوَكالثَّْعَلِب ِبَأْشَباِلِه
اَلَة ِبِعْلٍم َوُيْؤِتي الزََّكاَة َوَيْعَتِزُل النَّاَس ِإَلَّ ِمْن  َأْتَقاُه ِفي َذِلَك الزََّماِن َراِعَي َغْنٍم َأَقاَم الصَّ
«َخْيٍر، َوَلَشاٌة َعْفَراُء َأْرَعاَها ِبَسْلٍع َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ُمْلِك َبِني النَِّضيِر َوَذِلَك ِإَذا َكاَن َكَذا َوَكَذا

ِبيِع َوِمْن  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الرَّ
َحِديِث الثَّْوِريِ  َلْم َيْرِوِه َعْنُه 
ِإَلَّ َمْسَعَدُة َوََل َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِمْن 
ِحيِم ْبِن َواِقٍد  َحِديِث َعْبِد الرَّ

َعاِلًيا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (3270)

10962710

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
َقاَل : هللِا ْبُن َرَجاٍء، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل

َوَمِن : ِقيَل، « َأَحبُّ َشْيٍء ِإَلى هللِا َتَعاَلى اْلُغَرَباُء»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َيْبَعُثُهُم هللُا َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَع ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَلْيِهَما ، اْلَفرَّاُروَن ِبِديِنِهْم »: اْلُغَرَباُء؟ َقاَل

اَلُم «السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1859)

10972711

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ي َأْحَمُد ْبُن َأِبي ُشَعْيٍب : ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َقاَل: َحدَّ ثنا َجدِ 
ثنا َخَلُف ْبُن َحْوَشٍب، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة، َعْن َسِعيِد ْبِن : ثنا َحِكيُم ْبُن َناِفٍع َقاَل: َقاَل

َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َيُقوُل: اْلُمَسيَِّب َقاَل
َمْن َأَعاَن َعَلى َقْتِل ُمْؤِمٍن َوَلْو ِبَشْطِر َكِلَمٍة َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْكُتوٌب َبْيَن : " َيُقوُل

"آِيٌس ِمْن َرْحَمِة هللِا : َعْيَنْيِه

َد ِبِه َحَكٌم َعْن  َغِريٌب، َتَفرَّ
َخَلٍف َرَواُه ِهاَلُل ْبُن اْلَعاَلِء 
ُموَن، َعْن َأْحَمَد ْبِن  َواْلُمَتَقدِ 

َسِعيِد ْبِن َأِبي ُشَعْيٍب

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

10982714

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن َقاَل ْحَمِن ْبُن ُيوُنَس : َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اللَّْيِث اْلَجْوَهِريُّ ثنا َعْبُد الرَّ
قِ يُّ ثنا َعَطاُء ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعِن اْبِن  الرَّ

ُقِتَل َقِتيٌل َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلْم ُيْعَلْم َمْن َقَتَلُه، : َعبَّاٍس َقاَل
َيا َأيَُّها »: َفُرِفَع َذِلَك ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحِمَد هللَا َوَأْثَنى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل

َماِء َوَأْهَل اْْلَْرِض  النَّاُس، ُيْقَتُل َقِتيٌل َبْيَن َأْظُهِرُكْم ََل ُيْعَلُم َمْن َقَتَلُه؟ َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ
«اْجَتَمُعوا َعَلى َقْتِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلَعذََّبُهُم هللُا َجِميًعا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب، 
َد ِبِه َعْنُه اْلَعاَلُء َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رجاله : (7/299)الهيثمي 
رجال الصحيح غير عطاء 

بن أبي مسلم وثقه ابن 
.حبان وضعفه جماعة

10992715

، َقاَل ْسَفَراِييِنيِ  َثَنا َشاِفُع ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبي َعَواَنَة اْلِْ ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز : َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: ثنا َعِليُّ ْبُن َحْرٍب، َقاَل: اْلَجْوَهِريُّ ثنا : ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َيْحَيى ْبِن اْلَمَدِنيُّ

َناِد، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْيٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، َقاَل َكاَن َرُسوُل : َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َأِبي الزِ 
ُثَنا َوَيُقوُل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َعِمَل َعَلى َوْجِه »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيِعُظَنا َوُيَحدِ 

ْرِك ِمْن َسْفِك َدٍم َحَراٍم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ  اْْلَْرِض َأَحٌد َقطُّ َعَماًل َأْعَظَم ِعْنَد هللِا َبْعَد الشِ 
«اْْلَْرَض َلَتُعجُّ ِإَلى هللِا ِمْن َذِلَك َعِجيًجا َتْسَتْأِذُنُه ِفيَمْن َعِمَل َذِلَك َعَلى َظْهِرَها ِلَتْخِسَف ِبِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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اِمِت، َعْن  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن الصَّ َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَُّبْيِريُّ َحدَّ
َكْيَف َأْنَت ِإَذا َجاَع النَّاُس، ََل : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َأِبي َذرٍ  

هللُا : ُقْلُت: َقاَل، َوََل ِمْن َمْسِجِدَك ِإَلى ِفَراِشَك ، َتْسَتِطيَع َأْن َتُقوَم ِمْن ِفَراِشِك ِإَلى َمْسِجِدَك 
َكْيَف َأْنَت ِإَذا اْقَتَتَل النَّاُس َحتَّى َتْغِرَق َأْسَماُر : ُثمَّ َقاَل، َتْصِبُر : َقاَل، َوَرُسوُلُه َأْعَلُم 

ْيِت َيْعِني َحَجًرا ِباْلَمِديَنِة  ُيْلَحُق : هللُا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل: ُقْلُت، َوَقْد َكاَنْت ِعْنَدُه َوْقَعٌة ، الزَّ
َوِإْن : َقاَل، َفِإْن ُدِخَل َعَليَّ : َقاَل، َتْدُخُل َبْيَتَك : ُقْلُت َفِإْن ُأِتَي َعَليَّ َقاَل، ِبَمْن َأْنَت ِمْنُهْم 

ْيِف ُقْلُت اَلَح : ِخْفَت َأَن َيْنَهَرَك ِسَفاُح السَّ "ِإًذا ُتَشاِرُكُه : َقاَل، َيا َرُسوَل هللِا َأَفاَل َنْحِمُل السِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُسَف َعْن 
اٍد َحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11012720

َثَنا ُسَلْيَماُن، ثنا ُموَسى، ثنا َعْمٌرو، ثنا ُمَحمٌَّد، ثنا َعْمٌرو، ثنا ُيوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة، َقاَل : َحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َسِمْعُت ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن، َعَلى اْلِمْنَبِر َيُقوُل

َأَتُقوُلوَن َأنِ ي ِمْن »: َوَخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َفَقاَل: َوَسلََّم َيُقوُل
ِلُكْم َمْوًتا، ُثمَّ َتْأُتوَن َأْفَراًدا َيْتَبُع َبْعُضُكْم »: َنَعْم، َقاَل: ُقْلَنا« آِخِرُكْم َمْوًتا؟ ََل َأَنا ِمْن َأوَّ

«َبْعًضا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

11022723

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب ْبِن : َحدَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َيْحَيى اْلَحْضَرِميُّ
َثِني ُعَمْيُر ْبُن َهاِنٍئ، َأنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َعاِفَيَة، َقاَل : ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ

اِر َتَهاُفَت »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِشَراُر ُأمَِّتي الَِّذيَن َيَتَهاَفُتوَن ِفي النَّ
«الذَُّباِب ِفي اْلَمَرِق

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَعاِوَيَة 
ُد ْبُن  َد ِبَرْفِعِه ُمَحمَّ َوُعَمْيٍر، َتَفرَّ

وَب َعْنُه َوَرَواُه اْْلَْوزَاِعيُّ . َأيُّ
َعْن ُعَمْيٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر 

َمْوُقوًفا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11032725

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل َثَنا ُعَمُر ْبُن اْلَحَسِن َأُبو َحْفٍص : َحدَّ
 ، اُت، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُعكَّاِشيُّ يَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكاِمِل ْبِن َمْيُموٍن الزَّ اْلَقاِضي اْلَحَلِبيُّ

، َقاَل : َمْن َهُهَنا ِمَن اْلُعَلَماِء؟ َقاُلوا: َقِدْمُت اْلَمِديَنَة ِفي ِخاَلَفِة ِهَشاٍم َفُقْلُت: َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ
، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن  َهُهَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، َوُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ

َعبَّاٍس، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن اْبِن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َفَدَخْلُت اْلَمْسِجَد َفَسلَّْمُت َفَأَخَذ ِبَيِدي َفَأْدَناِني ِمْنُه، : َوهللِا َْلَْبَدَأنَّ ِبَهَذا َقْبَلُكْم، َقاَل: َفُقْلُت
اِم، َفَقاَل: ِمْن َأيِ  ِإْخَواِنَنا َأْنَت؟ َفُقْلُت َلُه: َقاَل اِم؟ : َرُجٌل ِمْن َأْهِل الشَّ ِمْن َأيِ  َأْهِل الشَّ

ي َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل هللِا : َرُجٌل ِمْن َأْهِل ِدَمْشَق، َقاَل: َفُقْلُت َنَعْم، َأْخَبَرِني َأِبي، َعْن َجدِ 
ِللنَّاِس َثاَلَثُة َمَعاِقَل َفَمْعِقُلُهْم ِمَن اْلَمْلَحَمِة اْلُكْبَرى الَِّتي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

اِل َبْيُت اْلَمْقِدِس، َوَمْعِقُلُهْم ِمْن َيْأُجوَج  جَّ َتُكوُن ِبُعْمِق َأْنَطاِكيَِّة ِدَمْشَق، َوَمْعِقُلُهْم ِمَن الدَّ
«َوَمْأُجوَج ُطوُر َسْيَناَء

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

11042726

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة َقاَل : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َطاِهِر ْبِن َخاِلٍد، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل اُد ْبُن َسَلَمَة، َقاَل: َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَعْيِشيُّ َثَنا ُيوُنُس، َعِن اْلَحَسِن، : َثَنا َحمَّ

ُيوِشُك َأْن َيْمََلَ هللُا »: َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
وَن َفَيْقُتُلوَن ُمَقاِتَلَتُكْم َوَيْأُكُلوَن َفْيَئُكْم «َأْيِدَيُكْم ِمَن اْلَعَجِم، ُثمَّ َيْجَعَلُهْم ُأْسًدا ََل َيِفرُّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس َتَفرَّ
اٌد ِبِه َعْنُه َحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (20123)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

11052727

ِبيِع ِعيَسى  ، ثنا َأُبو الرَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْحَمَويِه اْْلَْهَواِزيُّ اْلَجْوَهِريُّ َحدَّ
، ثنا َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َواِقٍد،  اِقُد، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَمْرَوِزيُّ ْبُن َعِليٍ  النَّ

ا ُفِتَحْت َأَداِني ُخَراَساَن َبَكى ُعَمُر ْبُن : َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب َقاَل َلمَّ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َفَقاَل َما ُيْبِكيَك َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َوَقْد َفَتَح : اْلَخطَّاِب، َفَدَخَل َعَلْيِه َعْبُد الرَّ

َوَما ِلي ََل َأْبِكي، َوهللِا َلَوِدْدُت َأنَّ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َبْحًرا ِمْن : هللُا َعَلْيَك ِمْثَل َهَذا اْلَفْتِح؟ َقاَل
ِإَذا َأْقَبَلْت َراَياُت َوَلِد اْلَعبَّاِس ِمْن ِعَقاِب »: َناٍر، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َيُقوُل

ْساَلِم، َفَمْن َساَر َتْحَت ِلَواِئِهْم َلْم َتَنْلُه َشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة «ُخَراَساَن، َجاُءوا ِبَنْعِي اْلِْ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َزْيٍد َوَمْكُحوٍل
أم )محقق تقريب البغية 

.موضوع: (القرى
موضوعات ابن الجوزي 

.موضوع بال شك: (2/286)
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َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َقاَل ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ِزَياٍد، : َحدَّ
، ح َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل. َوُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُعَمِريُّ ثنا َعِليُّ ْبُن اْلُمَباَرِك : َوَحدَّ

، َقاُلوا ْنَعاِنيُّ ْحَمِن ْبِن َأَرْدَن، : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي ُأَوْيٍس، َقاَل: الصَّ ثنا ُزَفُر ْبُن َعْبِد الرَّ
َقاَل َرُسوُل : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َواِلَبَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

اَعُة َحتَّى َيْظَهَر اْلُفْحُش، »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ََل َتُقوُم السَّ
ُن اْْلَِميُن، َويْؤَتَمُن اْلَخاِئُن، َوَتْهِلُك اْلُوُعوُل، َوَتْظَهُر التُُّخوُت َيا : َقاَل. «َواْلُبْخُل، َوُيَخوَّ

اْلُوُعوُل ُوُجوُه النَّاِس، َوالتُُّخوُت الَِّذيَن َكاُنوا : َرُسوَل هللِا، َوَما اْلُوُعوُل، َوَما التُُّخوُت؟ َقاَل
اِس  ".َتْحَت َأْقَداِم النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، 
َد ِبِه ُزَفُر َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أقف عليه

رواه : (12438)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 
محمد بن سليمان بن والبة 
ولم أعرفه، وبقية رجاله 

.ثقات

11072733

ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلُمَساِوِر، ثنا َأِبي، َأْنَبَأَنا  َحدَّ
، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُحَذْيَفَة َقاَل اُن ْبُن ُعَبْيٍد، ثنا َحْمَزُة النَِّصيِبيُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َغسَّ

اَعِة َأْشَراٌط»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ُغُلوُّ َأْهِل اْلِفْسِق ِفي »: َوَما َأْشَراُطَها؟ َقاَل: ِقيَل« ِللسَّ
َفَما َتْأُمُرِني َيا َرُسوَل : َقاَل َأْعَراِبيٌّ« اْلَمَساِجِد، َوُظُهوُر َأْهِل اْلُمْنَكِر َعَلى َأْهِل اْلَمْعُروِف

«َدْع، َوُكْن ِحْلًسا ِمْن َأْحاَلِس َبْيِتَك»: هللِا؟ َقاَل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل، 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َحْمَزَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

11082735

، ثنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِنيِ  َحدَّ
َقَرْأُت ِفي ِكَتاِب اْبِن َعِليٍ  ِبَخطِ ِه َوَلْم َأْسَمْعُه ِمْنُه، َعْن َقَتاَدَة، َعْن : ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل

اِم ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َأِبي َمْعَشٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َهمَّ
اُلوَن، ِمْنُهْم َأْرَبُع ِنْسَوٍة، َوَأَنا َخاَتُم »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُكوُن ِفي ُأمَِّتي َكذَّاُبوَن َوَدجَّ

يَن، ََل َنِبيَّ َبْعِدي .«النَِّبيِ 

َد ِبِه  َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َتَفرَّ
ُمَعاِوَيُة َعْن َأِبيِه َمْوُجوًدا ِفي 

َث ِبِه َأْحَمُد ْبُن  ِكَتاِبِه، َحدَّ

َحْنَبٍل َعْن َعِليِ  ْبِن اْلَمِديِنيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (23358)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

11092736
َثِني َأِبي، ثنا َعِليُّ ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ

، ثنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، ِمْثَلُه اْلَمِديِنيِ 

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي بسابقه إلى 
.الصحيح لغيره

: (23358)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

11102740

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا ُعْثَماُن  َحدَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َطاُوٍس، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي هللُا  ْحَمِن اْلُجَمِحيُّ ْبُن َعْبِد الرَّ

اِل َفَقاَل: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل جَّ ٌة »: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الدَّ َتِلُدُه ُأمَّ
.«َمْقُبوَرٌة، َفَتْحِمُل النِ َساُء ِباْلَخطَّاِئيَن

َد ِبِه ُعْثَماُن اْلُجَمِحيُّ َعْن  َتَفرَّ
َعْبِد هللِا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2999)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11112741

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، َقاَل ثنا ُعَمُر ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاِس، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل: ُمَجاِلٍد، َقاَل ْعِبيِ  َسِمْعُت : ثنا َأِبي، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

ِإنِ ي َلَخاَتُم َأْلِف َنِبيٍ  َأْو َأْكَثَر، َوَما ِمْن َنِبيٍ  ِإَلَّ َوَقْد »: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
ْن ِْلََحٍد ِمْن َقْبِلي، ِإنَُّه َأْعَوٌر، َوِإنَّ هللَا َلْيَس  َن ِلي َماَلْم ُيَبيِ  اَل َوَأنَُّه َقْد ُبيِ  جَّ َتُه الدَّ َحذََّر ُأمَّ

.«ِبَأْعَوَر

 ، ْعِبيِ   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
َد ِبِه ُعَمُر ْبُن ِإْسَماِعيَل  َتَفرَّ

َعْن َأِبيِه، َعْن ُمَجاِلٍد

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 
يرتقي الحديث إلى ...ضعيف

.الحسن لغيره

رواه : (12536)الهيثمي 
البزار، وفيه مجالد بن سعيد 
وقد ضعفه الجمهور وفيه 

.توثيق

11122742

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُشْعَبُة، : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبِن : َعْن َحِبيِب ْبِن الزَُّبْيِر، َقاَل ُث، َعْن َعْبِد الرَّ َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َأِبي اْلُهَذْيِل ُيَحدِ 

َسِمْعُت ُأَبيَّ ْبَن َكْعٍب، َرِضَي هللُا َعْنُه : َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبِن َخبَّاٍب، َيُقوُل: َأْبَزى، َقاَل
اُل ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْو َقاَل َذَكَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َيُقوُل جَّ ُذِكَر الدَّ

اَل َفَقاَل جَّ ُذوا ِباَّلِل ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر»: َوَسلََّم الدَّ .«ِإْحَدى َعْيَنْيِه َكَأنََّها ُزَجاَجٌة َخْضَراُء، َوَتَعوَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا، 
َد ِبِه َحِبيٌب .َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

:  (21145)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

11132749

، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َسِعيِد  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَواِسِطيُّ
َعْن ، ْبِن اْلُمَسيِ ِب، ثنا ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َأِبي اْلِمْقَداِم َثاِبِت ْبِن ُهْرُمَز 

َلْيَس َأَحٌد َأَشدَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َعْبُد هللِا: َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َقاَل
اِل ِمْن َبِني َتِميٍم جَّ ََل َيْخُرُج َحتَّى ََل َيُكوَن َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلى اْلُمْؤِمِن »: َوَقاَل. «َعَلى الدَّ

«ُخُروًجا ِمْن َنْفِسِه

َد ِبِه ُمْصَعٌب َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
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11142750

َثَنا َأُبو َعْمٍرو، َثَنا اْلَحَسُن، َثَنا َأُبو ُعَمْيٍر، َثَنا َضْمَرُة، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َعْمٍرو  َحدَّ
، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل ، َعْن َعْمِرو ْبِن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميِ  ْيَباِنيِ  َخَطَبَنا َرُسوُل هللِا : " السَّ

اِل َوُخُروِجِه َوِفْتَنِتِه  جَّ ُثَنا َعِن الدَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم َفَكاَن َأْكَثُر ُخْطَبِتِه َما يَحدِ 
ِتِه َوَقاَل َفَيْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َفَيُكوُن ِفي ُأمَِّتي ِإَماًما ُمْقِسًطا َوَحَكًما َعْدًَل، َيُدقُّ »: َوُمدَّ

َدَقَة، َفاَل َيْسَعى َعَلى َشاٍة َوََل َبِعيٍر،  ِليَب َوَيْقُتُل اْلِخْنِزيَر، َوَيَضُع اْلِجْزَيَة، َوَيْتُرُك الصَّ الصَّ
ْحَناُء َوالتََّباُغُض، َوُتْنَزُع َحِميَُّة ُكلِ  َدابٍَّة َحتَّى ُيْدِخَل اْلَوِليُد َيَدُه ِفي َفِم اْلَحَنِش  َوُتْرَفُع الشَّ
ْئُب  ِبِل َكَأنَُّه َكْلُبَها، َوَيُكوُن الذِ  َفاَل َيُضرَُّه، َوَتْلَقى اْلَوِليَدُة اْْلََسَد َفاَل َيُضرَُّها، َوَيُكوُن ِفي اْلِْ
ْساَلِم َوُيْسَلُب  ِفي اْلَغَنِم َكَأنَُّه َكْلُبَها، َوُتْمََلُ اْْلَْرُض َعْدًَل َكَما ُمِلَئْت َجْوًرا، َوُتْمََلُ ِمَن اْلِْ

ِة  ْساَلُم، َوَتُكوُن اْْلَْرُض َكَفاُثوِر اْلِفضَّ اُر ُمْلَكُهْم َوََل َيُكوُن ُمْلٌك ِإَلَّ اْلِْ َيْعِني اْلَماِئَدَة - اْلُكفَّ
ِة  َفُر َعَلى اْلِقْطِف - ِمَن اْلِفضَّ َيْنُبُت َنَباُتَها َكَما َكاَنْت ُتْنِبُت َعَلى َعْهِد آَدَم، َيْجَتِمُع النَّ

اَنِة َفُتْشِبُعُهْم، َوَيُكوُن الثَّْوُر ِبَكَذا َوَكَذا ِمَن اْلَماِل  مَّ َفُر َعَلى الرُّ َفُيْشِبُعُهْم، َوَيْجَتِمُع النَّ
َرْيِهَماِت «َوَيُكوُن اْلَفَرُس ِبالدُّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي بالمتابعات 
.والشواهد إلى الحسن لغيره

11152754

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َحَناٍن، ثنا : َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َزْيِد ْبِن َواِقٍد، َعْن َمْكُحوٍل،  ، ثنا َأُبو َعْبِد الرَّ َمْشِقيُّ َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْلَعطَّاُر الدِ 

: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْليَماِن َقاَل
اَس ِفيَها َعَذاٌب َأِليٌم، : َلَتْقِصَدنَُّكْم َناٌر ِهَي اْلَيْوَم َخاِمَدٌة ِفي َواٍد ُيَقاُل َلُه َبْرُهوُت، َيْغَشى النَّ

َحاِب،  يِح َوالسَّ ْنَيا ُكلَُّها ِفي َثَماِنَيِة َأيَّاٍم، َتِطيُر َكَطْيِر الرِ  َتْأُكُل اْْلَْنُفَس َواْْلَْمَواَل، َتُدوُر الدُّ
َماِء َواْْلَْرِض َدِويٌّ َكَدِويِ  الرَّْعِد اْلَقاِصِف،  َحرَُّها ِباللَّْيِل َأَشدُّ ِمْن َحرِ َها ِبالنََّهاِر، َلَها َبْيَن السَّ

َيا َرُسوَل هللِا، َأَسِليَمٌة َيْوَمِئٍذ : ُقْلُت" ِهَي ِمْن ُرُءوِس اْلَخاَلِئِق ِبالنََّهاِر َأْدَنى ِمَن اْلَعْرِش 
َوَأْيَن اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت؟ َيْوَمِئٍذ ُهْم َشرٌّ ِمَن اْلُحُمِر، : " َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت؟ َقاَل

"َمْه َمْه : َيَتَساَفُدوَن َكَما َتَساَفُد اْلَبَهاِئُم، َوَلْيَس ِفيِهْم َرُجٌل َيُقوُل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َزْيٍد 
َد ِبِه َيْحَيى ْبُن  َوَمْكُحوٍل، َتَفرَّ
ْحَمِن  َسِعيٍد، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
ُد ْبُن َسِعيٍد، َوَيْحَيى  َوُهَو ُمَحمَّ

ْبُن َسِعيٍد، َوُموسى ْبُن 
ِإْبَراِهيَم اْلَمْرَوِزيُّ ِكاَلُهَما 

َضِعيَفاِن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11162757

، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث  َثَنا ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى النَّْيَساُبوِريُّ َحدَّ
َثِني  ، ثنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب الثِ َقُة، َحدَّ اْلَقطَّاُن، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو اْْلَُمِويُّ

اُهَما ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َيُقوُل اَن، َوَلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم َوآَخَراَن َسمَّ َسِمْعُت َأَبا : ِهَشاُم ْبُن َحسَّ
اِج  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َوَعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد هللِا : َيُقوُل- َيْعِني ُمَجاِهًدا - اْلَحجَّ

اَعُة َعَلى »: ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ََل َتُقوُم السَّ
«َأَحٍد َيُقوُل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا

َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح ِمْن 
َحِديِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َغِريٌب 
َعْن ُمَجاِهٍد َمْجُموًعا َعْنُهْم، 

وَب َد ِبِه َيْحَيى ْبُن َأيُّ َتَفرَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي بالمتابعات 
.والشواهد إلى الحسن لغيره

11172758
اٍر، ثنا ِشَهاُب ْبُن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ِخَراٍش، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
اَعُة ِإَلَّ َنَهاًرا»: َعَلْيِه َوَسلََّم «ََل َتُقوُم السَّ

َد ِبِه ِشَهاٌب  َعِن الثَّْوِريِ ،  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى

11182759

ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، ثنا َعبَّاُد ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َأيُّ َحاجِ  َبْيِت هللِا : " ُقْلُت َِلْبِن ُعَمَر: " َكِثيٍر، َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن ُمَجاِهٍد، َعْن َأِبيِه، َقاَل

ِنيًَّة َصاِدَقًة، َوَعْقاًل َواِفًرا، َوَنَفَقًة : َمْن َجَمَع َثاَلَث ِخَصاٍل: اْلَحَراِم َأْفَضُل َوَأْعَظُم َأْجًرا؟ َقاَل
ِإَذا َصَدَقْت ِنيَُّتُه، َوَكاَنْت َنَفَقُتُه : َصَدَق، َفُقْلُت: ِمْن َحاَلٍل، َفَذَكْرُت َذِلَك َِلْبِن َعبَّاٍس، َفَقاَل

ا َسَأْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى : ِمْن َحاَلٍل َفَما َيُضرُُّه ِقلَُّة َعْقِلِه، َفَقاَل اِج َسَأْلَتِني َعمَّ َيا َأَبا اْلَحجَّ
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َأَطاَع اْلَعْبُد َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَشْيٍء َأْفَضَل ِمْن »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل

ُه، َوََل ُعْمَرَتُه، َوََل  ُحْسِن اْلَعْقِل، َوََل َيْقَبُل هللُا َتَعاَلى َصْوَم َعْبٍد، َوََل َصاَلَتُه، َوََل ِحجَّ
ا َيُكوُن ِفيِه ِمْن َأْنَواِع اْلِبرِ  ِإَذا َلْم َيْعَمْل ِبَعْقٍل، َوَلْو َأنَّ َجاِهاًل َفاَق  َصَدَقَتُه، َوََل َشْيًئا ِممَّ

ا ُيْصِلُح «اْلُمْجَتِهِديَن ِفي اْلِعَباَدِة َكاَن َما ُيْفِسُد َأْكَثَر ِممَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُمَجاِهٍد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َعبَّاٍد َعْن َعْبِد اْلَوهَّاِب

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

ابن حجر العسقالني في 
: (3/215)المطالب العالية 

.موضوع

11192760

، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأيُّوَب ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَعطَّاُر،  يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َحدَّ
، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َرَجاٍء، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، ثنا  يَصِة، ثنا َعِليُّ ْبُن ِزَياٍد اْلَمُنوِفيُّ ِباْلَمصِ 

، َقاَل : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعَطاٌء، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
َقَسَم هللُا اْلَعْقَل َعَلى َثاَلَثِة َأْجزَاٍء، َفَمْن ُكنَّ ِفيِه َفُهَو اْلَعاِقُل، َوَمْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفاَل َعْقَل 

ْبِر َّللَِّ َعزَّ : َلُه ُحْسُن اْلَمْعِرَفِة ِباَّلِل َعزَّ َوَجلَّ، َوُحْسُن الطَّاَعِة َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوُحْسُن الصَّ
"َوَجلَّ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، ََل 
َأْعَلُم َعْنُه َراِوًيا ِإَلَّ اْبَن ُجَرْيٍج

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (5213)

كتاب اْلدب 
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11202761

، َقاَل يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  ثنا : ثنا َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَقطَّاُن، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز َأِبي َرَجاٍء، َقاَل ثنا َغاِلُب ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن : َعِليُّ ْبُن ِزَياٍد اْلَمُتوِثيُّ
اْلَجنَُّة ِماَئُة َدَرَجٍة، ِتْسَعٌة »: ُشَرْيٍح، َعْن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

.«َوِتْسُعوَن َدَرَجًة ِْلَْهِل اْلَعْقِل، َوَدَرَجٌة ِلَساِئِر النَّاِس الَِّذيَن ُهْم ُدوَنُهْم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشَرْيٍح، 
َد ِبِه َعْبُد اْلَعِزيِز َعْن َغاِلٍب َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

11212762

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن اْلُجَنْيِد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
 ، َعْبِدَك، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

َم هللُا َعزَّ َوَجلَّ اْلَعْقَل َعَلى : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل َقسَّ
ُحْسُن اْلَمْعِرَفِة : َوَمْن َلْم َيُكنَّ ِفيِه َفاَل َعْقَل َلُه، َفَمْن ُكنَّ ِفيِه َكُمَل َعْقُلُه ، َثاَلَثِة َأْجزَاَء 

ْبِر َعَلى َما َأَمَر هللُا َعزَّ َوَجلَّ ، َوُحْسُن الطَّاَعِة َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ، ِباَّلِل َعزَّ َوَجلَّ  "َوُحْسُن الصَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

إسناده فيه من لم أقف عليه 
.وبقية رجاله رجال الصحيح

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (5213)

11222763

، َثَنا َعِليُّ ْبُن  يِصيُّ ، َثَنا َأيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن اْلِمصِ  يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َحدَّ
، َعْن َأِبي  ِزَياٍد اْلُمْقِرُئ، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َحاِزٍم، َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة، َعِن اْلُقَرِظيِ 

ََل ِإيَماَن ِلَمْن ََل َأَماَنَة َلُه، َوََل ِديَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيَرَة، َقاَل
«ِلَمْن ََل َعْقَل َلُه

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه ُموَسى ْبُن  اْلُقَرِظيِ  َتَفرَّ

ُعَبْيَدَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

11232764

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َنْصُر ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َطِريٍف، َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمِر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َأنَّ َأَبا َبْكٍر 

يَق، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َخَرَج َذاَت َيْوٍم َفاْسَتْقَبَلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل  دِ  الصِ 
َفَكْيَف َلَنا ِباْلَعْقِل؟ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى : َقاَل، « ِباْلَعْقِل»: ِبَم ُبِعْثَت َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َلُه

َي ، ِإنَّ اْلَعْقَل ََل َغاَيَة َلُه »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َم َحَراَمُه ُسمِ  َوَلِكْن َمْن َأَحلَّ َحاَلَل هللِا َوَحرَّ
َي َعاِبًدا ، َعاِقاًل  َي َجَواًدا ، َفِإِن اْجَتَهَد َبْعَد َذِلَك ُسمِ  َفَمِن اْجَتَهَد ، َفِإِن اْجَتَهَد َبْعَد َذِلَك ُسمِ 

ِفي اْلِعَباَدِة َوَسَمَح ِفي َنَواِئِب اْلَمْعُروِف ِباَل َحظٍ  ِمْن َعْقٍل َيُدلُُّه َعَلى اتِ َباِع َأْمِر هللِا َعزَّ 
الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي ، َواْجِتَناِب َما َنَهى هللا َعْنُه َفُأوَلِئَك ُهُم اْْلَْخَسُروَن َأْعَماًَل ، َوَجلَّ 

ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا «اْلَحَياِة الدُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

ابن حجر في المطالب 
.موضوع: (3/215)العالية 

11242765

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص، َثَنا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص  َحدَّ
، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن، َعْن َأِبيِه، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليِ   اْلَعْبِسيُّ

َقاَل : ْبِن اْلُحَسْيِن، َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، ِرْضَواُن هللِا َتَعاَلى َعَلْيِهْم، َقاَل
ُد ِإَلى النَّاِس»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَماِن ِباَّلِل التََّودُّ «َرْأُس اْلَعْقِل َبْعَد اْلِْ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َجْعَفٍر َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11252766

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْتِح، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َصَدَقَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد النُّوِر اْلَخزَّاُز،  َحدَّ
، َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َعاِصِم ْبِن  ِل اْلُكوِفيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلُمَفضَّ

َم هللُا َوْجَهُه َقاَل : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َضْمَرَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َكرَّ
ْب ِإَلْيِه ِبَأْنَواِع اْلَعْقِل َتْسِبْقُهْم » اُس ِإَلى َخاِلِقِهْم ِفي َأْبَواِب اْلِبرِ  َفَتَقرَّ َب النَّ َيا َعِلي ِإَذا َتَقرَّ

ْنَيا َوِعْنَد هللِا ِفي اآْلِخَرِة َرَجاِت َوالزُّْلَفى ِعْنَد النَّاِس ِفي الدُّ «ِبالدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

11262767

، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِهَشاِم  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي  ي، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ  ، َثَنا َأِبي، َعْن َجدِ  اِنيُّ ْبِن َيْحَيى ْبِن َيْحَيى اْلَغسَّ

، َقاَل َيا َرُسوَل هللِا َما : " َجَلْسُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت: " َذرٍ  اْلِغَفاِريِ 
اَلُم؟ َفَقاَل َوَعَلى اْلَعاِمِل َما َلْم : َوَكاَن ِفيَها، َأْمَثاٌل ُكلَُّها : " َكاَنْت ُصُحُف ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

َوَساَعٌة ، َساَعٌة ُيَناِجي ِفيَها َربَُّه َتَعاَلى : َيُكْن َمْغُلوًبا َعَلى َعْقِلِه َأْن َيُكوَن َلُه َساَعاٌت
َوَساَعٌة َيْخُلو ِفيَها ِبَحاَجِتِه ِمَن ، َوَساَعٌة ُيَفكِ ُر ِفي ُصْنِع هللِا َتَعاَلى ، ُيَحاِسُب ِفيَها َنْفَسُه 

"اْلَمْطَعِم َواْلَمْشُروِب 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1352)ضعيف الترغيب 
.ضعيف جدا

11272768

، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأيُّوَب ْبِن َسْلَماَن اْلَعطَّاُر،  يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  - َحدَّ
يَصِة  ، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َرَجاٍء، َثَنا َماِلٌك، َعْن - ِباْلَمصِ  َثَنا َعِليُّ ْبُن ِزَياٍد اْلَمُتوِنيُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ُسَهْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َوَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاََل
«َأِطْع َربََّك ُتَسمَّى َعاِقاًل، َوََل َتْعِصِه ُتَسمَّى َجاِهاًل»: َوَسلََّم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن َأِبي 

َرَجاٍء

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (49)ضعيف الجامع 
.موضوع
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11282769

رَّاُج، َقاََل ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا، َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّ ثنا َأُبو : ثنا َأُبو َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ
يِصيُّ  ثنا َأْشَعُث ْبُن ُشْعَبَة َأُبو َأْحَمَد، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق ، َمْيُموٍن، ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا اْلِمصِ 

، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى  اْلَفزَاِريُّ
ُكْنُت َأْسِقي َوَرُجٌل َعْن َيِميِني، َوَرُجٌل َأَشبُّ ِمنِ ي َعْن ِشَماِلي، : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

ابَّ  "َأْعِط اْْلَْكَبَر : َأْي": َكبِ ْر : ِقيَل ِلي، َفَناَوْلُت الشَّ

َد ِبِه اْلَفزَاِريُّ  َوَعْنُه ،  َتَفرَّ
اْْلَْشَعُث

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11292770

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُنَعْيُم ْبُن ِجَياٍد، ثنا اْلَوِليُد ْبُن  َحدَّ
: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل، ُمْسِلٍم 

َأنَّى َسِمْعَت ِمَن : ُقْلُت ِلْلَوِليِد« اْلَبَرَكُة َمَع َأَكاِبِرُكْم»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِفي اْلَغْزِو: َقاَل، اْبِن اْلُمَباَرِك 

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن، يرتقي إلى الصحيح 
.لغيره

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (559)

11302771
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر  ثنا َعْبُد هللِا ، ثنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا ، َحدَّ

َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا ، ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد 
َر»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل «َأَمَرِني ِجْبِريُل َأْن ُأَيسِ 

 َرَواُه َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك 
َوَعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب َجِميًعا 

َعْن ُأَساَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

11312772

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن : ثنا َعْبَداُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمْرَوِزيُّ
، َقاََل: نا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َراَهَوْيِه، َقاَل ثنا َيْحَيى ْبُن : نا َأُبو ُهَرْيَرَة اْلَواِسِطيُّ

، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َمْيُموِن ْبِن َأِبي َشِبيٍب، : َيَماٍن، َقاَل ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
َأنََّها َكاَنْت ِفي َسَفٍر َفَأَمَرْت ِلَناٍس ِمْن ُقَرْيٍش ِبَغَداَء، َفَمرَّ َرُجٌل ِغِنيٌّ ُذو : َعْن َعاِئَشَة

: َفَنَزَل َفَأَكَل َوَمَضى، َوَجاَء َساِئٌل َفَأَمَرْت َلُه ِبَكْسَرٍة، َفَقاُلوا َلَها. اْدُعوُه: َهْيَئَة، َفَقاَلِت
اِئِل ِبَكْسَرٍة ، َوَأَمْرِت ِلَهَذا السَّ ِإنَّ َهَذا اْلَغِنيَّ َلْم َيْجُمْل »: َفَقاَلْت. َأَمْرِتيَنا َأْن َنْدُعَو َهَذا اْلَغِنيَّ

اِئَل َسَأَل َفَأَمْرُت َلُه ِبَما َأْرَضاُه، َوِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ِبَنا ِإَلَّ َما َصَنْعَنا ِبِه، َوِإنَّ َهَذا السَّ
اَس َمَناِزَلُهْم .«هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرَنا َأْن ُنْنِزَل النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َعْن 
َد ِبِه َعْنُه َيْحَيى  َحِبيٍب، َتَفرَّ

ْبُن َيَماٍن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11322773

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل ثنا ُعَمُر ْبُن اْلُحَصْيِن، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكِر ْبِن َحيَّاَن، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، : َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعَطاٍء، َعْن َيِزيَد ْبِن ِعَياٍض، َعِن الزُّْهِريِ 

اِر ْبِن َياِسٍر، َقاَل ُحْسُن اْلُخُلِق ُخُلُق هللِا »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعمَّ
«اْْلَْعَظُم

أم )محقق تقريب البغية 
..موضوع: (القرى

: (2715)ضعيف الجامع 
.موضوع

11332774

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل : ثنا َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن، َقاَل: ثنا ُموَسى ْبُن َزَكِريَّا، َقاَل: َحدَّ
َقاَل : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعَطاٍء، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل

يَن ِلَنْفِسِه َوََل َيْصُلُح ِلِديِنُكْم »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ هللَا اْسَتْخَلَص َهَذا الدِ 
ُنوا ِديَنُكْم ِبِهَما َخاُء َوُحْسُن اْلُخُلِق َأََل َفَزيِ  «ِإَلَّ السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِعْمَراَن 
َد ِبِه َأُبوُعَبْيَدَة  َواْلَحَسِن َتَفرَّ

َوُهَو َسِعيُد ْبُن َزْرِبيٍ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1551)ضعيف الجامع 
.موضوع

11342775

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل نا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن : َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، . ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو، ح: َشِبيٍب، َقاَل َوَحدَّ

ٍم، : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َوَسْعُد ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل ثنا َعْوُن ْبُن َسالَّ
اِر َأُبو َمْرَيٍم، َقاَل: َقاَل َثِني اْلَحَكُم، َعْن َمْيُموٍن، َعْن ُمَعاٍذ، َقاَل: ثنا َعْبُد اْلَغفَّ َبَعَثِني : َحدَّ

َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَيَمِن َفَلْم َيَزْل ُيوِصيِني، َحتَّى آِخَر َما َأْوَصاِني 
اِس ُخُلًقا َأْحَسُنُهْم ِديًنا»: َقاَل «َعَلْيَك ِبُحْسِن اْلُخُلِق؛ َفِإنَّ َأْحَسَن النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3748)ضعيف الجامع 
.موضوع

11352776

َثِني َعْبُدوُس ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد، ثنا ُنوُح ْبُن  َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
اِج ْبِن َأْرَطَأَة، َعْن َطْلَحَة  َمْيُموٍن اْلَمْضُروُب، ثنا َأُبو ِعْصَمَة ُنوُح ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َعِن اْلَحجَّ

ٍف، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل ِإنَّ هللَا »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن ُمَصرِ 
«َعزَّ َوَجلَّ َجَواٌد ُيِحبُّ اْلُجوَد، َوُيِحبُّ َمَعاِلَي اْْلَْخاَلِق، َوُيْبِغُض َسْفَساَفَها

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة 
َد ِبِه ُنوٌح ابن  َوُكَرْيٍب، َتَفرَّ

َأِبي ِعْصَمَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

11362778

َثَنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق اْلَبْغَداِديُّ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َحاِمٍد ، َحدَّ
 ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن اْلَوِليِد اْلُقَرِشيُّ ، النَّْيَساُبوِريُّ

َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ْبَن َعْبِد هللِا ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَبْلِخيُّ 
َيا َرُسوَل هللِا : َفَقاَل، َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : " َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

َيا َرُسوَل هللِا َما : َما َتْفِسيُر ُحْسِن اْلُخُلِق؟ َفَسَكَت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا َما : َتْفِسيُر ُحْسِن اْلُخُلِق؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل

ِإنََّما َتْفِسيُر ُحْسِن اْلُخُلِق »: َتْفِسيُر ُحْسِن اْلُخُلِق؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ْنَيا َيْرَضى َوِإْن َلْم ُيَصْبُه َلْم َيْسَخْط «َما َأَصاَب ِمَن الدُّ

ِد ْبِن   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
ِزَياٍد َوِإْبَراِهيَم َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

ْيِخ ْسَناِد َعْن َهَذا الشَّ ِبَهَذا اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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11372779

ْحَمِن ْبُن اْلَحاِرِث اْلَغَنِويُّ  َثَنا َأُبو َأْحَمَد َعْبُد الرَّ ثنا ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم اْلُمْقِرُئ ، َحدَّ
َمْشِقيُّ  ِ ْبُن ِإْدِريَس ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ  ، َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الدِ  َعْن ، ثنا َعْبُد َّللاَّ

ِ ْبِن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِ   ِه ، َعْبِد َّللاَّ َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل، َعْن َجدِ 
اَس ِبَأْمَواِلُكْم َفْلَيَسْعُهْم ِمْنُكْم َبْسُط َوْجٍه َوُحْسُن ُخُلٍق»: َعَلْيِه َوَسلََّم «ِإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (634)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف

11382780

ٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، : َحدَّ
َقاَل : َأْخَبَرَنا َداُوُد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي َثْعَلَبَة، َقاَل: َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َقاَل

ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمنِ ي َمْجِلًسا َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلًقا، »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ُقوَن «َوِإنَّ َأْبَعَدُكْم ِمنِ ي َأْسَوُأُكْم َأْخاَلًقا الثَّْرَثاُروَن اْلُمَتَفْيِقُهوَن اْلُمَتَشدِ 

 َرَواُه ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد َوَأُبو 
اُس، َعْن  َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َوالنَّ

َداُوَد َوَلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
َماُم َأْحَمُد  َث ِبِه اْلِْ َيِزيَد َحدَّ

ْبُن َحْنَبٍل َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

11392781

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َقاَل ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلُمْقِرُئ َقاَل. ِمْنَجاٌب، ح ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا : َوَحدَّ

ثنا َشِريٌك، َعْن : ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأْحَمُد ْبُن َأِبي َأَسٍد، َقاُلوا: اْلَحْضَرِميُّ َقاَل
ْرَداِء: َخَلِف ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن َقاَل َسِمْعِت ِمَن َرُسوِل هللِا : ُقْلُت ِْلُمِ  الدَّ

ُل َما ُيوَضُع ِفي اْلِميزَاِن اْلُخُلُق »: َسِمْعُتُه َيُقوُل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيًئا؟ َقاَلْت َأوَّ
«اْلَحَسُن

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

إسناده فيه من لم أقف عليه 
.وبقية رجاله رجال الصحيح

: (2140)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11402786
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن اْلِمْهَرَجاِن ِفي َجَماَعٍة، َقاُلوا ، َثَنا : َحدَّ َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ

، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن َعاِئَشَة،  َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا اْلَباِبِليُّ
ْؤُم ُسوُء اْلُخُلِق»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت «الشُّ

َد ِبَهِذِه اْْلََحاِديِث َعْن   َتَفرَّ
َحِبيٍب، َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي 

َمْرَيَم، َوَثْوُر ْبُن َيِزيَد

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف، يرتقي بالمتابعات 
.والشواهد للحسن لغيره

:  (24547)تخريج المسند 
إسناده ضعيف فيه انقطاع 

.وضعف

11412787

َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَفْتِح ُيوُسُف ْبُن ُعَمَر ْبِن َمْسُروٍر اْلَقوَّاُس، ثنا : َفِمْن َمَساِنيِدِه: َأْسَنَد اْلَحِديَث
، ثنا  وِفيُّ ، ثنا َأُبو َسِعيٍد َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى اْلَخزَّاُز اْلَبْغَداِديُّ الصُّ َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِمْصِريُّ
، ثنا َجاِبُر ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن  ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِغَفاِريُّ َعْبُد َّللاَّ

ُسوُء اْلُخُلِق ُشْؤٌم »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإْبَراِهيَم، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت
«َوِشَراُرُكْم َأْسَوُؤُكْم ُخُلًقا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3287)ضعيف الجامع 
.موضوع

11422793

، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم،  بِ يُّ ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد َّللاَِّ الضَّ َثَنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َأِبي  ، َثَنا َعْبُد الرَّ اِفِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َغاِلٍب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْدِريَس الشَّ

ِتَي َعاِئَشَة َتُقوُل: َبْكٍر، َأنَُّه َسِمَع اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َبْكٍر، َيُقوُل َقاَل : َسِمْعُت َعمَّ
ْفِق ُأْعِطَي َحظَُّه ِمْن َخْيَرِي »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن ُأْعِطَي َحظَُّه ِمَن الرِ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة  ْنَيا َواآْلِخَرِة، الدُّ ْفِق ُحِرَم َحظَُّه ِمْن َخْيَرِي الدُّ «َوَمْن ُحِرَم َحظَُّه ِمَن الرِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11432795

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َغْياَلَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَقاِضي َوِكيٌع، ثنا َعِليُّ ْبُن َأِبي ُدََلَمَة، ثنا  َحدَّ
، َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثيٍر، َعْن ُعَمَر، َعِن  َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِبي ُمِطيٍع اْْلََطَراُبُلِسيُّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل ِإنَّ ِلُكلِ  ِديٍن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الزُّْهِريِ 
ْساَلِم اْلَحَياُء «ُخُلًقا، َوِإنَّ ُخُلَق اْلِْ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، 
َد ِبِه َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش،  َتَفرَّ

َعْن َأِبي ُمِطيٍع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

.(940)السلسلة الصحيحة 

11442796
 ، ، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِبْشٍر اْلَكاِهِليُّ َقِطيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل السَّ َحدَّ

، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َثَنا َماِلٌك، َعْن ُسَميٍ 
ْساَلِم اْلَحَياُء»: َعَلْيِه َوَسلََّم «ِلُكلِ  ِديٍن ُخُلٌق َوُخُلُق اْلِْ

 اْخُتِلَف َعَلى َماِلٍك ِفيِه َعَلى 
َد ِبِه  َأَقاِويَل َفَحِديُث ُسَميٍ  َتَفرَّ
اْلَكاِهِليُّ َوَرَواُه ِعيَسى ْبُن 

ُيوُنَس، َعْن َماِلٍك، َعِن 
َد ِبِه  ، َعِن َأَنٍس َتَفرَّ الزُّْهِريِ 

َعْنُه اْبُن َسْهٍم َوَرَواُه َمْسَعَدُة 
ْبُن اْلَيَسِع، َعْن َماِلٍك، َعْن 
َسَلَمَة، َعْن َطْلَحَة ْبِن َيِزيَد 
ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
َيْنَفِرُد ِبِه َوِفي اْلُمَوطَِّأ َعْن 
َسَلَمَة َعْن َطْلَحَة ِمْن ُدوِن 

َأِبي ُهَرْيَرَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى
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11452798

اُم ْبُن َأْحَمَد الذُّْهِليِ  َقاََل َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َنِذيُر ْبُن ُجَناٍح اْلُمَحاَزِتيُّ َوَهمَّ ثنا َعِليُّ ْبُن : َحدَّ
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَياٍد  اِس اْلَبَجِليُّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعَبْيِد هللِا، ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، اْلَعبَّ

ِإَذا َلْم َتْسَتِح »: ِإنَّ آِخَر َما َأْدَرْكَنا ِمَن النُُّبوَِّة: " َقاَل ُحَذْيَفُة: َقاَل، َعْن ِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش 
«َفاْفَعْل َما ِشْئَت

 َرَواُه اْلَحَسُن ْبُن َحْفٍص َعْن 
ُأَراُه : ُفَضْيٍل ِمْثَلُه َوَقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ، َمْرُفوًعا 
اْلُفَضْيِل َواْلَحَسِن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11462799

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  ، َقاَل: َحدَّ َطِويُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى الشَّ
، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش، : َساِبٍق، َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعِن الثَّْوِريِ 

ِإَذا َلْم َتْسَتِح »: آِخُر َما َأْدَرْكَنا ِمْن َكاَلِم النُُّبوَِّة َأنَُّه َكاَن ُيَقاُل: َسِمْعُت ُحَذْيَفَة، َيُقوُل: َقاَل
.«َفاْفَعْل َما ِشْئَت

َكَذا َرَواُه اْلَحَسُن َعْن ُحَذْيَفَة، 
َوَتاَبَعُه َعَلْيِه ُفَضْيُل ْبُن 

ِعَياٍض َوَرَواُه َأُبو َماِلٍك َعْن 
، َعْن ُحَذْيَفَة ِرْبِعيٍ 

أم )محقق تقريب البغية 
صحيح، موقوف : (القرى

.على حذيفة

رجاله : (8/30)الهيثمي 
رجال الصحيح

11472812

، نا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، نا َأْحَمُد ْبُن ِرْشِديَن، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلُمْؤِمِن اْلِمْصِريُّ َحدَّ
، نا َيْحَيى ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي اْلَعْيزَاِر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة،  اِج اْلَمكِ يُّ ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحجَّ

ِإَذا َلِقَي »: َأْخَبَرِني َناِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َقاَل
«َأَحُدُكْم َأَخاُه ِفي النََّهاِر ِمَراًرا َفْلُيَسلِ ْم َعَلْيِه

ٍد، َلْم   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (6315)

11482813

ْحَمِن ْبِن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َمْعَداَن، ثنا َنْصُر ْبُن  َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم َعْبُد الرَّ َحدَّ
، ثنا النُّْعَماُن ْبُن َعْبِد َّللاَِّ، ثنا َأُبو ِظاَلٍل، َعْن َأَنٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َعِليٍ  اْلَجْهَضِميُّ

ِ، ِبَم َبِخَل النَّاُس؟  َقاَل: َقاُلوا« َبِخَل النَّاُس»: َصلَّى هللِا َعَلْيِه َوَسلََّم : َيا َرُسوَل َّللاَّ
اَلِم» «ِبالسَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2323)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11492814
َثَنا َأِبي  ثنا َأُبو اْلَبَقاِء ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ثنا َبِقيَُّة ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَبْغَداِديُّ ، َحدَّ
َقاَل َرُسوُل : َقاَل، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد ، ْبُن اْلَوِليِد 

اَلِم َفاَل ُتِجيُبوُه». هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َبَدَأ اْلَكاَلَم َقْبَل السَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد 
اْلَعِزيِز َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َبِقيََّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (6122)صحيح الجامع 
.حسن

11502815

َثَنا ِإْبَراِهيُم، َواْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن : َحدَّ َحدَّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن ، ُخَبْيٍق  ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن َعبَّاٍد اْلَبْصِريِ 

، َقاَل ِإَذا َمرَّ ِرَجاٌل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيَساٍر، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
وا َعَلى اْلَجاِلِسيَن َوَردَّ ِمْن َهُؤََلِء َواِحٌد َأْجزََأ َعْن َهُؤََلِء َوَعْن  ِبَقْوٍم َفَسلََّم َرُجٌل ِمَن الَِّذيَن َمرُّ

«َهُؤََلِء

اٍد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َزْيٍد َوَعبَّ
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ، 

ُيوُسَف

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

(1412)السلسلة الصحيحة 

11512817
َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن  ثنا َوِكيٌع، ثنا ، ثنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن ، َحدَّ

َمرَّ َعَلْيَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن : َقاَل، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس ، َحِبيٌب 
اَلُم َعَلْيُكْم َيا ِصْبَياُن»: ِصْبَياٌن َفَقاَل «السَّ

 َحِبيٌب ُهَو اْبُن ُحْجٍر

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي بالمتابعات 
.والشواهد إلى الصحيح لغيره

(2950)السلسلة الصحيحة 

11522819
ْحَمِن ْبِن ُعَمَر  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد، َعْن َعْبِد الرَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

 ِ ، َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد َّللاَّ ُرْسَتْه، ثنا اْبُن َمْهِديٍ 
ْرِم»: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل اَلِم َبِريٌء ِمَن الصِ  «اْلَباِدُئ ِبالسَّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َكَأنَُّه َغْيُر 

َمْحُفوٍظ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (2346)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11532822
ْثُت َعْن َأِبي َطاِلٍب  َفْيِليُّ ، ُحدِ  ثنا ِهَشاُم ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَعطَّاُر، ، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعْثَماَن النُّ

، َيْرَفُع ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ثنا َسْهُل ْبُن َهاِشٍم  ، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َعِن الزَُّبْيِديِ 
ٌم»: اْلَحِديَث َقاَل ٌم َوََل َعَلْيَهنَّ َسالَّ «َلْيَس ِللنِ َساِء َسالَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1430)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11542826

يِصيُّ  يِصيُّ ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد اْلِمصِ  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  ، َحدَّ
َثِني َأِبي  ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق ، ثنا ُسْفَياُن ، ثنا َعْبُد اْلَكِبيِر ْبُن اْلُمَعاَفى ْبِن ِعْمَراَن، َحدَّ

َعْن ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش ، ثنا َأِبي ، َعْن َعْبِد اْلَكِبيِر ، َعْن َعِليٍ  ، َعِن اْلَحاِرِث 
، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى ، َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ 

ُه َلُيْكَتُب َجبَّاًرا َوِإنَُّه »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اِئِم اْلَقاِئِم َوِإنَّ ُجَل َلُيْدِرُك ِباْلِحْلِم َدَرَجَة الصَّ ِإنَّ الرَّ
«َما َيْمِلُك ِإَلَّ َأْهَل َبْيِتِه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي إلى حسن 
.لغيره

: (1453)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11552827

، َقاَل َثَنا َأُبو َحْفٍص اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ اُج ْبُن ُنَصْيٍر، َقاَل: َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  : َثَنا َحجَّ
َثَنا ِهَشاٌم، َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

ََل َتْفَخُروا ِبآَباِئُكُم الَِّذيَن َماُتوا ِفي اْلَجاِهِليَِّة، َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَما ُيَدْحِرُج اْلُجْعُل »: َقاَل
«ِبَأْنِفِه َخْيٌر ِمْن آَباِئُكُم الَِّذيَن َماُتوا ِفي اْلَجاِهِليَِّة

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي إلى حسن 
.لغيره

: (2739)تخريج المسند 
.إسناده صحيح
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11562829

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل َثَنا اْلَعاَلُء ْبُن َسَلَمَة : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َجاِبٍر، : اْلَبْصِريُّ َقاَل ، َعِن اْلُجَرْيِريِ  َثَنا َشْيَبُة َأُبو ِقاَلَبَة اْلَقْيِسيُّ

َخَطَبَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسَط َأيَّاِم التَّْشِريِق : " َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ِة اْلَوَداِع، َفَقاَل اُس َأََل ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َأََل ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َأََل ََل َفْضَل »: ِفي َحجَّ َيا َأيَُّها النَّ

، َوََل ِْلَْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، َوََل ِْلَْحَمَر َعَلى َأْسَوَد ِإَلَّ ِبالتَّْقَوى، ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  ِلَعَجِميٍ  َعَلى َعَرِبيٍ 
اِهُد اْلَغاِئَب»: َبَلى َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َقاُلوا« ِعْنَد هللِا َأْتَقاُكْم، َأََل َهْل َبلَّْغُت؟ «َفْلُيَبلِ ِغ الشَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َنْضَرَة، 
َعْن َجاِبٍر، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َأِبي ِقاَلَبَة َعِن 
اْلُجَرْيِريِ  َعْنُه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه وبقية 
.رجاله ثقات

: (2964)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

11572830

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَبْيٍد اْلِعْجِليُّ َحدَّ
، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا اْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن  الطُّوِسيُّ

: َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«ِإنَُّكْم َلَتْعِقُلوَن َأْفَضَل اْلِعَباَدِة التََّواُضَع»

َد ِبَرْفِعِه اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن   َتَفرَّ
ِمْسَعٍر، َوَرَواُه َأُبو ُمَعاِوَيَة، 

َوَوِكيٌع، َفَلْم َيْرَفَعاُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11582831

َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َغاِلٍب، ِفي ِكَتاِبِه ِإَلى َوْفٍد َلِقيُتُه ثنا َعِليُّ ْبُن ِعيَسى، ثنا َأْحَمُد 
ِبيِع الزَّاِهُد، ثنا ِإْبَراِهيُم  ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ  ثنا َأُبو ُسَلْيَماَن، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َأِبي الرَّ

َقاَل : َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َعْجاَلَن، َيْذُكُر َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل، ْبُن َأْدَهَم 
ِ َرَفَعُه هللُا»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َتَواَضَع َّللَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم ََل 
َأْعِرُف َلُه َطِريًقا َغْيَرُه َوَأُبو 

اَراِنيُّ ُسَلْيَماَن ُهَو الدَّ

السلسلة الصحيحة 
.حسن: (2328)

11592832
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُخَنْيٍس  ، ثنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد اْلُعَمِريُّ ، ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ ، َحدَّ

َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد 
«َتَواَضُعوا َوَجاِلُسوا اْلَمَساِكيَن َتُكوُنوا ِمْن ُكَبَراِء هللِا َوَتْخُرُجوَن ِمَن اْلِكْبِر»: َوَسلََّم َيُقوُل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َناِفٍع َوَعْبِد 
ََل َأْعَلُم َرَواُه َعْنُه ، اْلَعِزيِز 

َغْيُر َخاِلِد ْبِن َيِزيَد اْلُعَمِريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2495)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11602833

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد اْلُعَوْيُس، َثَنا َخَلُف ْبُن  َحدَّ
، َعْن َأِبي  ، َثَنا َعْبُد اْلَغُفوِر ْبُن َسْعٍد اْْلَْنَصاِريُّ َرْخِسيُّ ْحَمِن السَّ َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َعْبِد الرَّ
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ، َعْن زَاَذاَن، َعْن َسْلَماِن اْلَفاِرِسيِ  اِنيِ  مَّ : َهاِشٍم الرُّ

ْنَيا َدَرَجًة َفاْرَتَفَع ِإَلَّ َوَضَعُه هللُا ِفي اآْلِخَرِة َدَرَجًة َأْكَبَر » َما ِمْن َعْبٍد ُيِحبُّ َأْن ُيْرَفَع ِفي الدُّ
[21: اْلسراء] {َوَلآْلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل}: ُثمَّ َقاَل« ِمْنَها َوَأْطَوَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (344)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

11612834

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن  َحدَّ
، َعْن  ، َعْن ُنَصْيِر ْبِن َسِعيٍد اْْلَْسَلِميِ  ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِغَفاِريُّ اْلُمَؤمَِّل التَِّميِميُّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُسَوْيٍد، َعْن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َقاَل
وَرِة ِفي َحَسٍب ََل ُيِشيُنُه، ُمَتَواِضًعا َكاَن ِمْن َخاِلِصي هللِا َعزَّ َوَجلَّ » َمْن َكاَن َحَسَن الصُّ

.«َيْوَم اْلِقَياَمِة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11622835

اِد ْبِن ُسْفَياَن، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن اْلَمْرُزَباِن،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َحدَّ
، ِمْن َأْهِل اْلَفَرِع، َعْن  ، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد اْْلَْسَلِميُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلِغَفاِريُّ

، َعْن َجاِبٍر، َقاَل ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  ْيَرِفيِ  اٍم الصَّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َبسَّ
وَرِة ِفي َحَسٍب ََل ُيِشيُنُه »: َوَسلََّم ُمَتَواِضًعا َكاَن ِمْن َخاِلِصي هللِا َعزَّ ، َمْن َكاَن َحَسَن الصُّ

«َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َجْعَفٍر 
ِد ْبِن َعِليٍ  َوِمْن َحِديِث  ُمَحمَّ
َد ِبِه اْلِغَفاِريُّ َعِن  اٍم، َتَفرَّ َبسَّ

اْْلَْسَلِميِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11632836

ٍم اْلَعطَّاُر، ثنا  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َكْيَساَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َسالَّ
َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن : ُسْفَياُن، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعاِبِس ْبِن َرِبيَعَة، َقاَل

اُس َتَواَضُعوا : اْلَخطَّاِب، َيُقوُل َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َيا َأيَُّها النَّ
ِ َرَفَعُه هللُا»: َيُقوُل اْنَتِعْش َرَفَعَك هللُا َفُهَو ِفي َنْفِسِه َصِغيٌر َوَفى »: َوَقاَل« َمْن َتَواَضَع َّللَّ

َفُهَو ِفي َنْفِسِه ، اْخَسْأ َخَفَضَك هللُا »: َوَقاَل« َوَمْن َتَكبََّر َخَفَضُه هللُا، َأْعُيِن النَّاِس َعِظيٌم 
«َوِفي َأْعُيِن النَّاِس َصِغيٌر َحتَّى َيُكوَن َأْهَوَن ِمْن َكْلٍب، َكِبيٌر 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
ٍم َد ِبِه َسِعيُد ْبُن َسالَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (1295)

11642837

، َثَنا َعْبُد هللِا  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوٍح اْلُجْندْيَساُبوِريُّ َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلُجْرَجاِنيُّ َحدَّ
ْبُن ُمَحمٍَّد، ِإَماُم َمْسِجِد ُتْسَتَر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِزَياٍد اْلَقُصوِصيُّ َأُبو َسْهٍل، َثَنا ُمَضُر اْلَعاِبُد، 

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َزْيٍد، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
يُن ََل ُيَذلُّ، َوَمْن »: َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َأَعزَّ ِديَنُه َأَعزَّ َنْفَسُه، َوَمْن َأَعزَّ َنْفَسُه َأَذلَّ ِديَنُه َوالدِ 

«َسمََّن َنْفَسُه َهُزَل ِديُنُه َوَمْن َسمََّن ِديَنُه َسِمَن َلُه ِديُنُه َوَسِمَنْت َلُه َنْفُسُه

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

.عليه
[إسناده ضعيف]
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11652838

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد، َثَنا َخَلُف ْبُن َعْبِد  َحدَّ
َثْتَنا َعاِئَشُة، َرِضَي هللُا : اْلَحِميِد، َثَنا َعْبُد اْلَغُفوِر، َعْن َأِبي َهاِشٍم، َعْن زَاَذاَن، َقاَل َحدَّ

، َفَكِرْهُت َأْن َأْقَبَلُه ِمْنَها : َعْنَها َقاَلْت َدَخَلْت َعَليَّ اْمَرَأٌة ِمْسِكيَنٌة َوَمَعَها َشْيٌء ُتْهِديِه ِإَليَّ
َفَهالَّ َقِبْلِتيِه َوَكاَفْأِتيَها، َفَأَرى َأنََّك »: َرْحَمًة َلَها، َفَقاَل ِلي َنِبيُّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

.«َحَقْرِتيَها، َفَتَواَضِعي َيا َعاِئَشُة؛ َفِإنَّ هللَا ُيِحبُّ اْلُمَتَواِضِعيَن َوُيْبِغُض اْلُمْسَتْكِبِريَن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث زَاَذاَن َوَأِبي 
َهاِشٍم، َواْسُم َأِبي َهاِشٍم 

، َلْم  َيْحَيى ْبُن ِديَناٍر اْلَواِسِطيُّ
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َخَلٍف 

َعْن َعْبِد اْلَغُفوِر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11662839

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى اْْلَِديُب َثَنا ُعَمْيُر ْبُن ِمْرَداٍس، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُبَكْيٍر،  َحدَّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة،  َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا اْلُعَمِريُّ

وِف َوُمَجاَلَسُة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َبَراَءٌة ِمَن اْلِكْبِر َلُبوُس الصُّ
كُّ ِمْن ُمَحمَِّد ْبِن ُبَكْيٍر« ُفَقَراِء اْلُمْسِلِميَن َوُرُكوُب اْلِحَماِر، َواْعِتَقاُل اْلَعْنِز َأْو َقاَل اْلَبِعيِر، الشَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َلْم َنْسَمْعُه 
َمْرُفوًعا ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلَقاِسِم 

َعْن َزْيٍد َوَرَواُه َوِكيُع ْبُن 
اْلَجرَّاِح َعْن َخاِرَجَة ْبِن 
ُمْصَعٍب، َعْن َزْيٍد ُمْرَساًل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (2324)

11672840

، َثَنا  ، َثَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر اْلُمَزِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِ يُّ َحدَّ
َثِني َأِبي ُسَلْيَماُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعِليِ  ْبِن  َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َعْنُهْم َقاَل
«َمْن َأْمَسَك ِبِرَكاِب َأِخيِه اْلُمْسِلِم ََل َيْرُجوُه َوََل َيَخاُفُه ُغِفَر َلُه»

 ،  َهَذا َحِديٌث ِمْن َحِديِث َعِليٍ 
َد ِبِه َعِليٌّ َوَعْنُه ُسَلْيَماُن،  َتَفرَّ
َوَعْنُه اْبُنُه َجْعَفٌر، َما َكَتْبَناُه 

ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َحْفِص ْبِن 

ُعَمَر اْلُمَزِنيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5486)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11682841

َث َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَفاَرَياَناِنيُّ  ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َوَحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثيٍر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنٍس 

ِليَن َواآْلِخِريَن: " َوَسلََّم َيُقوُل َمْن َكاَن : ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َناَدى ُمَناٍد َعَلى ُرُؤوِس اْْلَوَّ
ا َغْيَر َخاِئٍف َواْدُخُلوا  َراِط آَمنًّ ْنَيا َفْلَيُقْم َوْلَيْمِض َعَلى الصِ  َخاِدًما ِلْلُمْسِلِميَن ِفي َداِر الدُّ

َة َأْنُتْم َوَمْن ِشْئُتْم ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َفَلْيَس َعَلْيُكْم ِحَساٌب َوََل َعَذاٌب  َوَقاَل َصلَّى هللُا " اْلَجنَّ
ْنَيا ُهَو َسيِ ُد اْلَقْوِم ِفي اآْلِخَرِة»: َعَلْيِه َوَسلََّم «َيا َوْيَح الخادِم ِفي الدُّ

َد ِبِه اْلَفاَرَياَناِنيُّ  َهَذا ِممَّا َتَفرَّ
اًعا  ِبَوْضِعِه َوَكاَن َوضَّ

َمْشُهوًرا ِباْلَوْضِع

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
تفرد الفارياني : (2/508)

بوضعه وكان وضاعا 
.مشهورا بالوضع

11692842

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َخَلٍف : َحدَّ َثَنا َحبُّوُش ْبُن ِرْزِق هللِا اْلِمْصِريُّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا : اْلَبْصِريُّ َقاَل َقاِشيِ  اُف، َعْن َيِزيَد الرَّ َثَنا َأُبو ُيوُنَس اْلَخصَّ

َمْن َخَدَم ُمْؤِمًنا َأْو َخفَّ َلُه ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ا َعَلى هللِا َأْن ُيْخِدَمُه َوَصْيًفا ِفي اْلَجنَِّة «َشْيٍء ِمْن َحَواِئِجِه َكاَن َحقًّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (4562)

11702845
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُيوُسَف،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َداُوَد، َحدَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َحدَّ َحدَّ

َثَنا ُسْفَياُن  َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َحدَّ
«َوَأَنا َأْقِسَم، َأَنا َأُبو اْلَقاِسِم، َوهللُا ُيْعِطي ، ََل َتْجَمُعوا َبْيَن اْسِمي َوُكْنَيِتي »: َوَسلََّم َقاَل

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه َعْنُه ِإْسَحاُق َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (9598)تخريج المسند 
حديث صحيح، وهذا إسناد 

.جيد

11712848
ْحَمِن ْبُن  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْنَدْه، َثَنا ُبْنَداٌر، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

، َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َخْيَثَمَة َقاَل اُه »: َمْهِديٍ  َكاَن اْسُم َأِبي َعِزيزًا َفَسمَّ
ْحَمِن .«َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْبَد الرَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  

َد ِبِه اْبُن َمْهِديٍ  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده صحيح: (القرى
تخريج صحيح ابن حبان 

.إسناده صحيح: (5828)

11722849

َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة  ثنا ِبْشُر ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَمَر ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ، َحدَّ
ِريِ   اُد ْبُن َسَلَمَة ، السَّ َأنَّ َأَمًة، ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب : َأَراُه َعْن َأَنٍس، َعْن َثاِبٍت ، ثنا َحمَّ

اَها ُعَمُر َجِميَلٌة َفَأَبْت  َبْيِني َوَبْيَنِك : َفَقاَل ُعَمُر، َكاَن َلَها اْسٌم ِمْن َأْسَماِء اْلَعَجِم َفَسمَّ
« َأْنِت َجِميَلٌة»: َفَقاَل، َفَأَتَيا النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

َثَها َعَلى ُرْغِم َأْنِفِك : َفَقاَل ُعَمُر "َحدَّ

 َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ َلْم َيْرِوِه 
اٍد، ِإَلَّ ِبْشٌر َعْن َحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
فيه المسكوت عنه، : (القرى

.وبقية رجاله ثقات
[إسناده ضعيف]

11732850
، َعْن َأِبي  َثِني ُمَحمٌَّد اْلُقَشْيِريُّ َثَنا ِإْبَراِهيُم، ثنا َعْبُد َّللاَِّ، ثنا ِإْسَحاُق، ثنا َبِقيَُّة، َحدَّ َحدَّ

َنَهى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَصاَفَح اْلُمْشِرُكوَن َأْو »: الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل
َب ِبِهْم «ُيَكنَّْوا َأْو ُيَرحَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي الزَُّبْيِر 

َد ِبِه َبِقيَُّة َعِن اْلُقَشْيِريِ  َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
السلسلة الضعيفة 

.موضوع: (4705)

11742864

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ : ثنا ُشَعْيُب ْبُن َسَلَمَة، َقاَل: ثنا اْبُن ُعَفْيٍر اْْلَْنَصاِريُّ
ثنا ُموَسى َيْعِني اْبَن ُعْقَبَة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن : ثنا ِعْصَمُة ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل

َما ِمْن َعْبٍد َيُكفُّ َبَصَرُه َعْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلْت: َعاِئَشَة
«َمَحاِسِن اْمَرَأٍة َوَلْو َشاَء َأْن َيْنُظَر ِإَلْيَها َنَظَر ِإَلَّ َأْدَخَل هللُا َتَعاَلى َقْلَبُه ِعَباَدًة َيِجُد َحاَلَوَتَها

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (5971)
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11752867

َثَنا َزْيُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َأِبي ِباَلٍل اْلُمْقِرُئ  ثنا َعِليُّ ْبُن ِبْشِر ْبِن َساَلَمَة، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ، َحدَّ
، ثنا ِعْمَراُن ْبُن ُعَيْيَنَة  َعْن َناِفٍع، َعِن ، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد ، ُيوُسَف اْلِمْصِريُّ

ُجَلْيِن ِإَلَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، اْبِن ُعَمَر  ُجُل ِإَلى الرَّ ََل َيْجِلُس الرَّ
«َعَلى ِإْذٍن ِمْنُهَما ِإَذا َكاَنا َيَتَناَجَياِن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد 
اْلَعِزيِز َوِعْمَراَن َأِخي ُسْفَياَن 
َد ِبِه ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف  َتَفرَّ

ِفيَما َذَكَرُه َأُبو اْلَحَسِن اْلَحاِفُظ 

اَرُقُطِنيُّ الدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11762873

َثِني َأِبي، ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة،  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َأِبي  َصاِفيُّ ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَوِليِد الرُّ

ْرَداِء َقاَل َمْن َسِمَع ِمْن َرُجٍل َحِديًثا ََل َيْشَتِهي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الدَّ
.«َأْن ُيْذَكَر َعْنُه َفُهَو َأَماَنٌة، َوِإْن َلْم َيْسَتْكِتْمُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا، َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ ُعَبْيُد هللِا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

:  (27509)تخريج المسند 
إسناده ضعيف لضعف ُعبيد 

افي،  هللا بن الوليد الَوصَّ
وعبد هللا بن عبيد ابِن ُعمير 
لم يذكروا له سماعًا من أبي 

.الدرداء

11772874

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ثنا : ثنا َأُبو ُمْسِلٍم، َقاَل: َحدَّ
اِئِب، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، : اْلَحَكُم ْبُن َمْرَواَن، َقاَل ثنا ُفَراُت ْبُن السَّ

َنَهى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَِّميَمِة، َوَنَهى َعِن اْلِغيَبِة َواَِلْسِتَماِع »: َقاَل
«ِإَلى اْلِغيَبِة

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي بالمتابعات 
..والشواهد إلى الحسن لغيره

: (122)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا

11782877

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا الُحَسْيُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ، ثنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق ، َحدَّ
اِح، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ، اْلُمَباَرِك  بَّ ِه ، ثنا اْلُمَثنَّى ْبُن الصَّ َأنَُّهْم ، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

ََل َنْأُكُل َحتَّى َيْطَعَم َوََل َنْرَحُل : َفَقاُلوا، َذَكُروا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاًل 
َثَنا : اْغَتْبُتُموُه َفَقاُلوا: " َحتَّى َيْرَحَل َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َرُسوَل هللِا ِإنََّما َحدَّ

"َحْسُبَك ِإَذا َذَكْرَت َأَخاَك ِبَما ِفيِه : ِبَما ِفيِه َفَقاَل

 َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ َلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن 

َد ِبِه َعْنُه اْلُمَثنَّى ، ُشَعْيٍب  َتَفرَّ
اِح بَّ ْبُن الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11792878

َثَنا َأُبو َبْكِر َعْبُد هللِا ْبُن َيْحَيى ْبِن ُمَعاِوَيَة الطَّْلِحيُّ  ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفٍر اْلَقتَّاُت ، َحدَّ
ُل . ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َصاِلٍح، ح َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلُفَضْيِل اْلُمَعدِ  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب ، َوَحدَّ

ٌد، َقاََل ، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر ، َعْن ُسَلْيَماَن ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض : ثنا ُمَسدَّ
ا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َفَهاَجْت ِريٌح ُمْنِتَنٌة َفَقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل ُكنَّ

ٌد: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإنَّ َناًسا ِمَن الُمَناِفِقيَن اغتابوا َناًسا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َوَقاَل ُمَسدَّ
ٌد يُح َوَقاَل ُمَسدَّ يُح ِلَذِلَك : ِمَن اْلُمْسِلِميَن َفِلَذِلَك َهاَجْت َهِذِه الرِ  "َفُبِعَثْت َهِذِه الرِ 

 َفَمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل 
َعِن اْْلَْعَمِش َرَواُه َعْنُه 

ُموَن اْلُمَتَقدِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

11802879

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا يُّ : َحدَّ َثَنا َأُبو ، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد  َثَنا َمكِ يُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُزَهْيٍر ، َعاِصٍم النَِّبيُل، ح َوَحدَّ

: َقاَلْت، َثَنا َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد ، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َأِبي ِزَياٍد : َقاََل، 
ا َعَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َذبَّ َعْن َعَرِض َأِخيِه ِباْلِغيَبِة َكاَن َحقًّ

اِر «هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيِقَيُه ِمَن النَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (27609)تخريج المسند 
إسناده ضعيف لضعف ُعبيد 

وهو -هللا بن أبي زياد 
اح . وشهِر بن حوشب- القدَّ

.وبقية رجاله ثقات

11812882

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  َحدَّ ثنا َأُبو َرِبيَعَة َفِهُد ْبُن َعْوٍف ثنا اْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َزَكِريَّا ، َِ
َثُه َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ، ، اْلُمَباَرِك، َعْن َيْحَيى ْبِن ِإْسَماِعيَل  َأنَّ ِإْسَماِعيَل ْبَن َيْحَيى، َحدَّ

َمْن َقاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما ََل َيْعَلُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن َأِبيِه 
ا َقاَل  َوَمْن َرَمى ُمْؤِمًنا ِبَشْيٍء ُيِريُد َشْيَنُه ، َحَبَسُه هللُا َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ

ا َقاَل «َأْسَكَنُه هللُا َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ

 َكَذا َرَواُه ِفْهٌر َوَلْم َيْذُكْر 
ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن 

ِحيُح َما َرَواُه َأَسٌد  َوالصَّ
اُن َوُهَو َحِديٌث َغِريٌب  َوِحبَّ

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َعْن َسْهٍل َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

11822883
، َثَنا َمْرَواُن  َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ َحدَّ

، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل ، َثَنا َأُبو َداُوَد النََّخِعيُّ ْنَجاِريُّ َقاَل : ْبُن ُمَحمٍَّد السِ 
اَرُتُه»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمِن اْغَتاَب َأَخاُه َفاْسَتْغَفَر َلُه َفُهَو َكفَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد  َأِبي َحاِزٍم َعْن َسْهٍل َتَفرَّ
َعْنُه َأُبو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن 
َخِعيُّ َوُهَو َذاِهُب  ُعَمَر النَّ

اْلَحِديِث

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (1518)
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11832884

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، : َحدَّ يُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
، َقاَل: َقاَل ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْلَحَسِن، َعْن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَْنَصاِريُّ

َمْن َكاَن َذا ِلَساَنْيِن ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
ْنَيا َجَعَل هللُا َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِلَساَنْيِن ِمْن َناٍر «الدُّ

 َلْم َنْكُتْبُه َعاِلًيا ِمْن َحِديِث 
ِإْسَماِعيَل ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

اْْلَْنَصاِريِ  َوَرَواُه اْلِكَباُر َعْن 
ِإْسَماِعيَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13152)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 
. مقدام بن داود وهو ضعيف
ورواه البزار بنحوه وأبو 
يعلى، وفيه إسماعيل بن 
.مسلم المكي وهو ضعيف

11842889

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  َحدَّ
ِعيَسى، َثَنا اْبُن اْلُمَباَرِك، َثَنا الزَُّبْيُر ْبُن َسِعيٍد، َعْن َصْفَواَن، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن 

ُجَل َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ُيْضِحُك ِبَها »: َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ الرَّ
ا «ُجَلَساَءُه َيْهِوي ِبَها َأْبَعَد ِمَن الثَُّريَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن، 
َد ِبِه الزَُّبْيُر َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (9220)تخريج المسند 
حسن لغيره، وهذا إسناد 

ضعيف لضعف الزبير بن 
.سعيد

11852897

اِئُغ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ
اِج، َمْوَلى َثْعَلَبَة  َعْن ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك، ثنا اْلُمِغيَرُة ْبُن ، اْلُمَباَرُك، ثنا ِمْسَعٌر، َعِن اْلَحجَّ

 ، َأَما ِإنََّك َقْد َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل َلُه َزْيُد ْبُن َأْرَقَم" ُشْعَبَة، َعْن َعِليٍ 
"َوَسلََّم َكاَن َيْنَهى َعْن َشْتِم اْلَهْلَكى، َفِلَم َتُسبُّ َعِليًّا َوَقْد َماَت؟ 

 َرَواُه النَّاُس َعِن اْلُمَباَرِك، 
َعْن ِمْسَعٍر، َوَرَوى َأْيًضا 

َوِكيٌع، َعْن ِمْسَعٍر

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أقف عليه

: (19288)تخريج المسند 
.صحيح وهذا إسناد ضعيف

11862898

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َوَغْيُرُه، َقاُلوا ، َقاَل: َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَعاَلِء : َثَنا َجْعَفٌر اْلِفْرَياِبيُّ
، َقاَل َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا : اْلِحْمِصيُّ

يَك َصَرَخ ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، : ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ الدِ 
ََل َتْلَعْنُه َوََل َتُسبَُّه؛ َفِإنَُّه »: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. اللُهمَّ اْلَعْنُه: َفَقاَل َرُجٌل

اَلِة .«َيْدُعو ِإَلى الصَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح َعْن 
َعْوٍن، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد 

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل هللِا، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (2798)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

11872904

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  ، َحدَّ اِريُّ ، ثنا النَّجَّ َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد اْلَفاِرِسيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن، َمْوَلى آِل َطْلَحَة  َثَنا ُسْفَياُن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ ، َعْن ، ُيوُسَف، َحدَّ َعِن الزُّْهِريِ 

ََل َتَهاَجُروا »: َعْن َأِبي َأيُّوَب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َعَطاِء ْبِن َيِزيَد 
َفِإْن َتَكلََّما َوِإَلَّ َأْعَرَض هللُا ، ِهْجَرُة اْلُمْؤِمِن َثاَلٌث ، َوُكوُنوا ِعَباَد هللِا ِإْخَواًنا ، َوََل َتَداَبُروا 

«َعْنُهَما َحتَّى َيَتَكلََّما

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  

َد ِبِه اْلِفْرَياِبيُّ َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده صحيح: (القرى
: (1648)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

11882905

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  التَّْيِميُّ َأْنَبَأَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة، : َحدَّ
َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، َقاَل: ثنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم، َقاَل: َقاَل ثنا : ثنا ُشْعَبُة، َقاَل: ثنا َعْبُد الصَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ُسَلْيَماُن َيْعِني اْْلَْعَمَش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
ْساَلِم »: َعَلْيِه َوَسلََّم ْساَلِم َفاْهَتَجَرا، َكاَن َأَحُدُهَما َخاِرًجا ِمَن اْلِْ َلْو َأنَّ َرُجَلْيِن َدَخاَل ِفي اْلِْ

.«َحتَّى َيْرِجَع، َيْعِني الظَّاِلَم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َوُشْعَبَة، َلْم َيْرَفْعُه ِإَلَّ َعْبُد 

َمِد الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (12970)الهيثمي 
البزار، ورجاله رجال 

.الصحيح

11892907

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن : َحدَّ
، ثنا ُسْفَياُن، َعْن  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ْحَمِن ْبُن ُعَمَر ْبِن ُرْسَتْه، ثنا َعْبُد الرَّ َمْنَدْه، ثنا َعْبُد الرَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
اَلِم َبِريٌء»: َوَسلََّم ْرِم : َيْعِني. «اْلَباِدُئ ِبالسَّ "ِمَن الصَّ

َد ِبِه َعِن الثَّْوِريِ   َغِريٌب َتَفرَّ

ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َعْبُد الرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى
: (2364)ضعيف الجامع 

.ضعيف

11902910

َوْيِه َقاََل ِ ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َشبُّ َثَنا َأُبو َعْبِد َّللاَّ ثنا َأُبو : َحدَّ
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َعْمٍرو َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َحِكيٍم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب اْلَفَرِجيُّ

، َعْن : َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُقَرْيٍب اْْلَْصَمِعيُّ َقاَل َثِني َأِبي، ثنا َأُبو َمْعَشٍر، َعْن َسْعٍد اْلَمْقُبِريِ  َحدَّ
«ُسْرَعُة اْلَمْشِي ُتْذِهُب َبَهاَء اْلُمْؤِمِنيَن»: َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
منكر : قال الخطيب: (القرى

..جدا

: (55)السلسلة الضعيفة 
.منكر جدا

11912914
، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُبْهُلوٍل، ثنا  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم اْْلَْكَفاِنيُّ َحدَّ
، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر،  ُسَوْيُد ْبُن َعْمٍرو اْلَكْلِبيُّ

ْوَط َحْيُث َيَراُه َأْهُل اْلَبْيِت»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل «َعلِ ُقوا السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الصحيحة 
.إسناده حسن: (1446)
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11922915

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُحَمْيٍد، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن  َحدَّ
ُبْهُلوٍل، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َعْمٍرو، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن 

َوَأِخْفُهْم ، ََل َتْرَفِع اْلَعَصا َعْن َأْهِلَك »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر، َقاَل
«ِفي هللِا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن 
َد ِبِه ، ِديَناٍر َواْلَحَسِن  َتَفرَّ

َعْنُه ُسَوْيٌد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (13218)الهيثمي 
الطبراني في الصغير 

واْلوسط، وفيه الحسن بن 
صالح بن حي، وثقه أحمد 

وغيره وضعفه النووي 
وغيره، وإسناده على هذا 

.جيد

11932916

ْنِديِ  ْبِن َبْحٍر، َقاَل َثَنا َأْحَمُد ْبُن السِ  ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتٍم ُعَبْيٌد اْلِعْجِليُّ : َحدَّ
، َعْن َأِبي َرَجاٍء : ثنا ِبْشُر ْبُن اْلَوِليِد، َقاَل: اْلَحاِفُظ َقاَل ثنا َزَكِريَّا ْبُن َحِكيٍم اْلَحَبِطيُّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َقْوُس ُقَزَح : ََل َتُقوُلوا: " اْلُعَطاِرِديُّ
"َقْوُس هللِا َعزَّ َوَجلَّ َفُهَو َأَماٌن ِْلَْهِل اْْلَْرِض : َفِإنَّ ُقَزَح َشْيَطاٌن َوَلِكْن ُقوُلوا

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َرَجاٍء، َلْم َيْرَفْعُه ِفيَما َأْعَلُم 

ا ْبُن َحِكيٍم ِإَلَّ َزَكِريَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (872)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

11942917

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َقاَل ، : َحدَّ ِبيِع الزَّْهَراِنيُّ ثنا َأُبو الرَّ
اِمِت  اِج، ثنا َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ْلُت ْبُن اْلَحجَّ ثنا الصَّ

َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشُكو ِإَلْيِه اْلَوْحَشَة، َفَأَمَرُه َأْن يتَِّخَذ َزْوَج »: َقاَل
«َحَماٍم

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، َتَفرَّ
ْلُت َعْن َثْوٍر ِبِه َعْنُه الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (6262)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 
الصلت بن الحجاج، وهو 

.ضعيف

11952918
اِح، ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة، ثنا ُسْفَياُن  بَّ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّ

، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيٍس، َعْن َجِريٍر، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : الثَّْوِريُّ
«َأْسَرُع اْْلَْرِض َخَراًبا ُيْسَراَها ُثمَّ ُيْمَناَها»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َلْم 
َنْكُتْبُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

َأِبي ُحَذْيَفَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (839)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11962919

، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر،  ٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َنْصٍر التِ ْرِمِذيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْلَحَسِن ْبِن  َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َيِزيَد اْلَمكِ يُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل
ْن ِفي النَّاِس ِمَن هللِا، ََل ِمْن َرُسوِلِه: " َوَسلََّم ْدِر : اْخُرْج َفَأذِ  ".َلَعَن هللُا َقاِطَع السِ 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ٍد َعْن َأِبيِه  اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ
َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َعْمٌرو َوََل 

َعْنُه ِإَلَّ ِإْبَراِهيُم َوُهَو 

اْلَمْعُروُف ِباْلَجْوِزيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه :(13277)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
.متروك

11972921

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعتَّاٍب، َثَنا  َحدَّ
ٌق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  اْبِن اْلَحَنِفيَِّة، َعْن َعِليٍ  َرِضَي  ْحَمِن، َثَنا َعالَّ َعْنَبَسُة ْبُن َعْبِد الرَّ

اْلُكْرِسيُّ ُلْؤُلٌؤ، َواْلَقَلُم ُلْؤُلٌؤ، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
«َوُطوُل اْلَقَلِم َسْبُعِماَئِة َسَنٍة، َوُطوُل اْلُكْرِسيِ  َحْيُث ََل َيْعَلُمُه اْلَعاِلُموَن

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ، َتَفرَّ ِد ْبِن َعِليٍ  ُمَحمَّ

ٍق، َوُيْعَرُف  َعْنَبَسُة َعْن َعالَّ
ِبَأِبي ُمْسِلٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع:  (القرى

: (4298)ضعيف الجامع 
.موضوع

11982923

، ثنا َوْهُب هللِا ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْرٍس اْلِمْصِريُّ َحدَّ
َثِني َعَطاٌء، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس،  ، َحدَّ ِرْزٍق َأُبو ُهَبْيَرَة، ثنا ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، ثنا اْْلَْوزَاِعيُّ

ِ َتَعاَلى َمَلًكا َلْو ِقيَل َلُه: " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل اْلَتِقِم : ِإنَّ َّللَّ
ْبَع ِبَلْقَمٍة َواِحَدٍة َلَفَعَل، َتْسِبيُحُه ُسْبَحاَنَك َحْيُث ُكْنَت  ْبَع َواْْلََرِضيَن السَّ َماَواِت السَّ "السَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
اْْلَْوزَاِعيِ  َعْن َعَطاٍء، َلْم 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ِبْشِر ْبِن 
َبْكٍر

رواه : (254)قال الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

تفرد به وهب : والكبير، وقال
ولم أر من : قلت. بن رزق

.ذكر له ترجمة

: (1956)ضعيف الجامع 
.ضعيف

11992924

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ
َثِني ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َأِبي : ُمْسِهٍر، َقاَل َحدَّ

، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : اْلِجنُّ َعَلى َثاَلَثِة َأْصَناٍف: " َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِ 
"ِصْنٌف َلُهْم َأْجِنَحٌة َيِطيُروَن ِفي اْلَهَواِء، َوِصْنٌف َحيَّاٌت َوِكاَلٌب، َوِصْنٌف َيِحلُّوَن َوَيْظَعُنوَن 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده قوي: (6156)

12002926

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا  ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِشيَرَوْيِه، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َحدَّ
َثِني َثْوٌر ، َأْنَبَأَنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد  ْحَمِن ْبِن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر ، َحدَّ َمْدُحَك : َقاَل، َعْن َعْبِد الرَّ

َوَمَدَح َرُجٌل اْبَن : َقاَل- َأْي َشِديًدا - َأَخاَك ِفي َوْجِهِه َكِإْمَراِرَك َعَلى َحْلَقِه ُموَسى َرِهيًصا 
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِفي َوْجِهِه َفَقاَل

اِحيَن التَُّراَب»: َيُقوُل ُثمَّ َأَخَذ اْبُن ُعَمَر التَُّراَب َفَرَمى ِبِه ِفي َوْجِه « اْحُثوا ِفي ُوُجوِه اْلَمدَّ
َهَذا ِفي َوْجِهَك َثاَلَث َمرَّاٍت: اْلَماِدِح َوَقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َبِقيََّة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (5769)

12012927
اُس ْبُن اْلَوِليِد ْبِن َمْزَيٍد،  ، َثَنا اْلَعبَّ ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا الطَّاِئيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ

َعِن النَِّبيِ  ، َأْخَبَرِني َأِبي، َثَنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ُعَمَر 
اِحيَن التَُّراَب»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل «اْحُثوا ِفي ُوُجوِه اْلَمدَّ

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد َتَفرَّ
ِبِه اْلَوِليُد

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
فيه : (أم القرى)البغية 

المسكوت عليه ورجاله رجال 
.الصحيح

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (5769)
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12022931

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل َثِني ِإْبَراِهيُم : َحدَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ
، َقاَل ثنا َأُبو اْلَيَماِن، َعْن َسِعيِد ْبِن ِسَناَن، َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن : ْبُن َسِعيٍد الطََّبِريُّ

ِبيِع ْبِن ُخَثْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َعِن الرَّ
َوَسِمَع « ََل َيْسَتِمُع هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُمَسمِ ٍع َوََل ُمَراِئي َوََل ََلٍه َوََل ُماَلِعٍب»: َوَسلََّم َقاَل

«ََل َصاَلَة َلُه َحتَّى ُيَصلِ َي ِمْثَلَها َثاَلَث َمرَّاٍت»: َرُجاًل َيَتَغنَّى ِمَن اللَّْيِل َفَقاَل

ِبيِع َما   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الرَّ
ْسَناِد َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12032932

اِئُغ، ثنا َماِلُك ْبُن ِإْسَماِعيَل،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ
اِئِب، َعِن اْبِن َعبَّاٍد، َعْن َأِبيِه، َقاَل َجاَء َرُجٌل : ثنا َمْسُعوُد ْبُن َسْعٍد، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

َثاَلَث « ََل»: َأََل ُأْنِشُدَك َقاَل النَِّبيُّ: ِمْن َبِني َلْيٍث ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
ِإْن َكاَن َأَحٌد ِمَن »: َمرَّاٍت َفَأْنَشَدُه الرَّاِبَعَة ِمْدَحًة َلُه َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َعَراِء َأْحَسَن َفَقْد َأْحَسْنَت «الشُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه راو : (8/122)الهيثمي 
لم يسم وعطاء بن السائب 

  . اختلط

12042933

َثَنا َأُبو اْلَفْتِح َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَواِعُظ اْلِحْمِصيُّ  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْحَيى، ثنا ، َحدَّ
ٍر، ثنا َمْسَلَمُة، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،  اٍد، ثنا َحاِضُر ْبُن ُمَطهَّ ُمَحمَُّد ْبُن َشدَّ

ْعِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ِإنَّ ِمَن الشَّ
«َلِحْكَمًة

َلْم َنْكُتْبُه ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َعْن ِهَشاٍم ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

رواه : (13325)الهيثمي 
البزار والطبراني في اْلوسط 
بأسانيد، وأحد أسانيد البزار 
رجاله رجال الصحيح، غير 

علي بن حرب الموصلي وهو 
.ثقة

12052934

َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد اْْلَِديُب، ِإْماَلًء  ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ، َحدَّ
ْهَقاُن ، َسِعيٍد  اِد ْبِن َزْيٍد اْلُكوِفيُّ ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر الدِ  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّ

َقاَل : َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن 
ْعِر َلِحْكَمًة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ِإنَّ ِمَن الشَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي ُحَصْيٍن 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن لغيره: (القرى

12062937

 ، َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد هللِا اْلَهْمَداِنيُّ َحدَّ
َكاَن »: ثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن َساِلٍم اْْلَْفَطِس، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل

ْعَر َويْضَحُكوَن، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى  َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْنِشُدوَن الشِ 
ُم «هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َمَعُهْم َيَتَبسَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َساِلٍم َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

12072938

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن َقاَل ثنا َسِعيُد ْبُن َأْشَعَث : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َحدَّ
اُن َقاَل مَّ ثنا َثاِبٌت، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ثنا َأُبو َعْبِد هللِا َقاَل: السَّ

ُفوِف َوَيُقْلَن :َوَسلََّم َمرَّ ِبَجَواٍر ِمَن اْْلَْنَصاِر َوُهنَّ َيْضِرْبَن ِبالدُّ
[البحر الرجز]

اِر  َيا َحبََّذا ُمَحمٌَّد ِمْن َجاِر... َنْحُن َجَواٍر ِمْن َبِني النَّجَّ
.«اللُهمَّ َباِرْك ِفيِهنَّ»: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َأُبو َعْبِد هللِا : َقاَل َأُبو ُنَعْيٍم
ِإنَُّه : ُمْخَتَلٌف ِفيِه، َفِقيَل

اُن ْبُن َأِبي ِسَناٍن، َوِقيَل : َحسَّ
ِإنَُّه ُرَشْيٌد، َوِكاَلُهَما َبْصِريَّاِن، 

َوُهَو ِبُرَشيٍد ِفيَما َأَرى َأْشَبُه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه وبقية 
رواته ثقات

رواه : (16541)الهيثمي 
أبو يعلى من طريق رشيد، 
عن ثابت، ورشيد هذا قال 

.مجهول: الذهبي

12082941

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي َقاَل ثنا : ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َصاَلَبَة َقاَل: َحدَّ
ٌد، ثنا َحْزُم ْبُن َأِبي َحْزٍم، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِسَياٍه َقاَل َقاَل َرُسوُل : َسِمْعُت َأَنًسا َيُقوُل: ُمَسدَّ

َمْن َسرَُّه َأْن ُيَمدَّ َلُه ِفي ُعْمرِِه، َوُيَباَرَك َلُه ِفي ِرْزِقِه، َفْلَيَبرَّ »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َواِلَدْيِه، َوْلَيِصْل َرِحَمُه

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

عليه، والمسكوت عنه، 
.وللحديث أصل عند اْلئمة

رواه : (13390)الهيثمي 
أحمد، ورجاله رجال 

.الصحيح

12092942
، َثَنا َماِلُك  َفاِعيُّ ، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُقَتْيَبَة الرِ  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِ يُّ َحدَّ

وا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبُن َأَنٍس، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َبرُّ
وا َتِعفُّ ِنَساُؤُكْم ُكْم َأْبَناُؤُكْم، َوِعفُّ «آَباَءُكْم َيَبرُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعْن 
َد ِبِه َعِليُّ ْبُن  َأِبي الزَُّبْيِر َتَفرَّ

ُقَتْيَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2330)ضعيف الجامع 
.ضعيف

12102944

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْسُروٍق، ثنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا  َحدَّ
اِك، َعْن َعاِئٍد، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة،  مَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّ ِ اْلَعزَّاِنيُّ َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد َّللاَّ

ُ َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت اْعَمْل : ُيَقاُل ِلْلَعاقِ : " َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي َّللاَّ

"اْعَمْل َما ِشْئَت َفِإنِ ي َأْغِفُر َلَك : َما ِشْئَت ِمَن الطَّاَعِة َفِإنِ ي ََل َأْغِفُر َلَك، َوُيَقاُل ِلْلَبارِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

كتاب البر والصلة
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12112945

َثِني َأِبي، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا  ِ ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
َقاَل : ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

ُه، َمْلُعوٌن »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ َأَباُه، َمْلُعوٌن َمْن َسبَّ ُأمَّ
َه َأْعَمى ِمْن َطِريٍق،  ِ، َمْلُعوٌن َمْن َغيََّر ُتُخوَم اْْلَْرِض، َمْلُعوٌن َمْن َكمَّ َمْن َذَبَح ِلَغْيِر َّللاَّ

«َمْلُعوٌن َمْن َوَقَع َعَلى َبِهيَمٍة، َمْلُعوٌن َمْن َعِمَل ِبَعَمِل َقْوِم ُلوٍط

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1875)تخريج المسند 
.إسناده حسن

12122947

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َيْحَيى بُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َوُمطَِّلُب ْبُن ُشَعْيٍب، : َحدَّ
، َقاُلوا ْمِليُّ ، َقاَل: َوَمْسُعوُد ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّ ْمِليُّ َثِني َأُبو َخاِلٍد : ثنا ِعْمَراُن ْبُن َهاُروَن الرَّ َحدَّ

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: اْْلَْحَمُر، َقاَل ْعِبيِ  َثِني َداُوُد ْبُن َأِبي ِهْنِد، َعِن الشَّ َقاَل َرُسوُل : َحدَّ
َياَر َوُيْثِمُر َلُهُم اْْلَْمَواَل، َوَما َنَظَر ِإَلْيِهْم »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ هللَا َلَيْعُمُر ِلَقْوٍم الدِ 
.«ِبَصَلِتِهْم َأْرَحاَمُهْم»: َوَكْيَف َذِلَك َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: ِقيَل. «ُمْنُذ َخَلَقُهْم ُبْغًضا َلُهْم

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ، َتَفرَّ ْعِبيَّ َداُوَد َوالشَّ

ْمِليُّ َعْن َأِبي َخاِلٍد ِعْمَراُن الرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13457)الهيثمي 
.الطبراني وإسناده حسن

12132948

 ، َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  اُج ْبُن اْلِمْنَهاِل، ح َوَحدَّ ثنا َخِليَفُة، ، ثنا َأُبو ُمْسِلٍم، ثنا َحجَّ

اِر، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، َقاُلوا َثِني ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ َسِمْعُت ُمَحمََّد : ثنا ُشْعَبُة، َحدَّ
ُث َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ، ُيَحدِ  َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ْبَن َكْعٍب اْلُقَرِظيَّ

ِحِم ِلَساًنا َيْوَم اْلِقَياَمِة َتْحَت اْلَعْرِش َتُقوُل: " َيُقوُل ، َيا َربِ  ُظِلْمُت ، َيا َربِ  ُقِطْعُت : ِإنَّ ِللرَّ
"َوَأْقَطُع َمْن َقَطَعِك؟ ، َأََل َتْرَضْيَن َأنِ ي َأِصُل َمْن َوَصَلِك : َفُيِجيُبَها َربَُّها، َياَربِ  ُأِسيَء ِإَليَّ 

اِر َمِديِنيُّ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ ُمَحمَّ
َواَيِة ، ِمَن اْْلَْنَصاِر  َد ِبالرِ  َتَفرَّ

َعْنُه ُشْعَبُة

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف : (القرى

.يرتقي إلى الحسن لغيره
[حسن لغيره]

12142954

 ، ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َنْهَشٍل اْلَبْلِخيُّ وِفيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َباَلَوْيِه الصُّ َحدَّ
ِحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َسِعيِد  ثنا َأِبي، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َعْبُد الرَّ

َمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«َسَقى َواِلَدُه َشْرَبَة َماٍء ِفي ِصَغرِِه َسَقاُه هللُا َسْبِعيَن َشْرَبًة ِمْن َماِء اْلَكْوَثِر َيْوَم اْلِقَياَمِة

- َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َأْو َسِعيٍد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

12152955

ُل، ثنا َأُبو َبْرَزَة اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحاِسُب، ثنا  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيُّوَب اْلُمَعدِ  َحدَّ
: " َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

َلُه َفَقاَل ، َجاَء َأُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه اْبُنُه  َفَقبَّ
«َواْلَحَسَنُة َعَشَرٌة، اْلُقْبَلُة َحَسَنٌة »: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (1359)

12162956

َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ، : َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَْزِديُّ
، َقاَل: َقاَل َثَنا َأيُّوُب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، : َثَنا َعاِصُم ْبُن ِهاَلٍل اْلَباِرِقيُّ

َمْن َكاَنْت َلُه َثاَلُث َبَناٍت َأْو »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل
ُة َيا َرُسوَل هللِا، : ُقْلَنا« ِمْثُلُهنَّ ِمَن اْْلََخَواِت َفَكَفَلُهنَّ َوَعاَلُهنَّ َوَسَتَرُهنَّ َوَجَبْت َلُه اْلَجنَّ

"َوَلْو ُقْلَنا َواِحَدٌة َلَقاَل َواِحَدٌة : َقاُلوا« َواْثَنَتاِن»: َواْثَنَتاِن، َقاَل

وَب،   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأيُّ
َد ِبِه  َعْن َأِبي اْلُمْنَكِدِر، َتَفرَّ

َعاِصٌم

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف، : (القرى

يرتقي بالمتابعات والشواهد 
إلى الحسن لغيره

[حسن لغيره]

12172957

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحاِسُب ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ : َحدَّ
ثنا َطْلَحُة ْبُن َزْيٍد، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي : ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َعْمٍرو اْْلَُمِويُّ َقاَل: َقاَل

َبَها »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل َمْن َكاَنْت َلُه ِبْنٌت، َفَأدَّ
َفَأْحَسَن َتْأِديَبَها، َوَعلََّمَها َفَأْحَسَن َتْعِليَمَها، َوَأْسَبَغ َعَلْيَها ِمْن َنَعِم هللِا الَِّتي َأْسِبَغ َعَلْيِه، 

اِر «َكاَنْت َلُه ِسْتًرا َوِحَجاًبا ِمَن النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
، َعْن َطْلَحَة َد ِبِه اْْلَُمِويُّ َتَفرَّ

أم ) محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف، : (القرى

يرتقي إلى الحسن لغيره
[حسن لغيره]

12182958

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َقاَل ٍف، َقاَل: َحدَّ ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم : ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَطرِ 
ْحَمِن ْبُن َفَضاَلَة، َقاَل: َقاَل ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك: ثنا َعْبُد الرَّ : ثنا َبْكُر ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزِنيُّ

َأنَّ اْمَرَأًة َدَخَلْت َعَلى َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َوَمَعَها َصِبيَّاِن َلَها َفَأْعَطْتَها َعاِئَشُة 
ِهَما  ْبَياِن َتْمَرَتْيِهَما ُثمَّ َنَظَرا ِإَلى ُأمِ  َثاَلَث َتَمَراٍت َفَأْعَطْت ُكلَّ َصِبيٍ  ِمْنُهَما َتْمَرًة َفَأَكَل الصِ 
ْتَها ِنْصَفْيِن َفَأْعَطْت َذا ِنْصًفا َوَذا ِنْصًفا َفَدَخَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َفَأَخْذِت التَّْمَرَة َفَشقَّ

َما َأْعَجَبِك »: َوَسلََّم َفَأْخَبْرُتُه َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َعْنَها َفَقاَل َلَها النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ْيَها «ِمْن َذِلَك َفِإنَّ هللَا َقْد َرِحَمَها ِبَرْحَمِتَها َصِبيَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ْحَمِن  َبْكٍر َوِمْن َحِديِث َعْبِد الرَّ

َد ِبِه َعْنُه ُمْسِلُم ْبُن  َتَفرَّ
ْحَمِن ُهَو  ِإْبَراِهيَم، َوَعْبُد الرَّ

َأُخو ُمَباَرٍك ُيْجَمُع َحِديُثُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (89)صحيح اْلدب المفرد 
.صحيح
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12192959

، َقاَل ْنِديِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن السِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ُلَوْيٌن : ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َعْوٍف، َقاَل: َحدَّ
ثنا ُحَدْيُج ْبُن ُمَعاِوَيَة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعِن اْلَحَسِن ْبِن : َقاَل

، َقاَل َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعَها اْبَناَها، َفَسَأَلْتُه َفَأْعَطاَها : َعِليٍ 
ِت التَّْمَرَة ِباْثَنْيِن  ِهَما َفَشقَّ َثاَلَث َتَمَراٍت، َفَأْعَطْت ُكلَّ َواِحٍد َتْمَرًة َفَأَكاَلَها، ُثمَّ َنَظَرا ِإَلى ُأمِ 

َرِحَمَها هللُا »: َفَأْعَطْت ُكلَّ َواِحٍد ِنْصَف َتْمَرٍة، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
.«ِبَرْحَمِتَها اْبَنْيَها

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َد ِبِه  ِإْسَحاَق َوَشِقيٌق، َتَفرَّ

ُحَدْيٌج

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13500)الهيثمي 
الطبراني في الصغير 

والكبير، وفيه خديج بن 
معاوية الجعفي، وهو 

.ضعيف

12202961
، َثَنا ُموَسى ْبُن َسْهٍل،  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَهَرِويُّ َحدَّ

، َعْن َماِلٍك، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر، َقاَل : َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلُحَنْيِنيِ 
«َخْيُر ُبيوِتُكْم َبْيٌت ِفيِه َيِتيٌم ُمْكَرٌم»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

، َعْن َماِلٍك  َد ِبِه اْلُحَنْيِنيُّ  َتَفرَّ
َعْن ُعَمَر: َوَقاَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2906)ضعيف الجامع 
.ضعيف

12212964

َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  ثنا َعْبُد هللِا ، ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َصاِلٍح ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َجْعَفٍر ، َحدَّ
َعِن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َيِزيَد ، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب ، ْبُن اْلُمَباَرِك 

َمْن َمَسَح َرْأَس »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة 
ْت َيُدُه َعَلْيَها َحَسَنٌة «َيِتيٍم َكاَن َلُه ِبُكلِ  َشْعَرٍة َمرَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي ُأَماَمَة 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه 
َث ِبِه َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم  َحدَّ

وَب ،  ِمْثَلُه، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12222965
ُف ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ثنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب اْلَعالَّ ثنا َيْحَيى ، َحدَّ

ِمْثَلُه، ْبُن َأيُّوَب 
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى

12232966

، ثنا  ، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َمْهِديٍ  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليٍ  اْلُعَمِريُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َعاِمٍر اْلَخزَّاِز، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا  َبِعيُّ َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضُّ

ِممَّ َأْضِرُب ِمْنُه َيِتيِمي؟ : " َقاَل َرُجٌل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ا ُكْنَت َضاِرًبا ِمْنُه َوَلَدَك، َغْيَر َواٍف َماَلَك ِبَماِلِه، َوََل ُمَتَأثِ ٍل ِمْن َماِلِه َماًَل»: َقاَل .«ِممَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو َعْن 
َد ِبِه اْلَخرَّاُز،  َجاِبٍر، َتَفرَّ

َواْسُمُه َصاِلُح ْبُن ُرْسُتَم، ِمْن 
ِثَقاِت َأْهِل اْلَبْصَرِة

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن يرتقي بالمتابعات إلى 
الصحيح لغيره

رواه : (13528)الهيثمي 
الطبراني في الصغير، وفيه 
معلى بن مهدي، وثقه ابن 
حبان وغيره وفيه ضعف، 

.وبقية رجاله ثقات

12242967

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة،  ، َثَنا ُمَعلَّى : ِفي َجَماَعٍة، َقاُلوا- َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعِليٍ  اْلُعَمِريُّ
، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي َعاِمٍر اْلَخزَّاِز، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن  ْبُن َمْهِديٍ 

ا ُكْنَت َضاِرًبا َوَلَدَك َغْيَر »: َيا َرُسوَل هللِا ِممَّ َأْضِرُب َيِتيِمي؟ َقاَل: َجاِبِر، َأنَّ َرُجاًل، َقاَل ِممَّ
«َواٍق َماَلَك ِبَماِلِه َوََل ُمَتَأثِ اًل ِمْن َماِلِه َماًَل

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (13528)الهيثمي 
الطبراني في الصغير، وفيه 
معلى بن مهدي، وثقه ابن 
حبان وغيره وفيه ضعف، 

.وبقية رجاله ثقات

12252973

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَجاِشٍع، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأِبيِه، َعْن َعَباَيَة ْبِن ِرَفاَعَة، َعْن  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  َيْعُقوَب، َثَنا َعْبُد الرَّ

َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُمَحمَِّد ْبِن َمْسَلَمَة، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل
ُجُل ُدوَن َجارِِه»: َيُقوُل «ََل َيْشَبُع الرَّ

َغِريٌب َلْم َنْكُتْبُه ِمْن َحِديِث 
ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ِإَلَّ ِبَهَذا 

ْحَمِن َد ِبِه َعْبُد الرَّ ْسَناِد َتَفرَّ اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (13556)الهيثمي 
أحمد وأبو يعلى ببعضه، 

ورجاله رجال الصحيح، إَل 
أن عباية بن رفاعة لم 

.يسمع من عمر

12262974

 ، َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِعيَسى اْلِبْسَطاِميُّ َحدَّ
، َعِن  ْحَمِن ْبِن ُفَضْيٍل، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُفَدْيٍك، َعْن َعْبِد الرَّ

اْلِجيَراُن : " اْلَحَسِن، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
اِن، َوَجاٌر َلُه َثاَلَثُة ُحُقوٍق : َثاَلَثٌة ا، َوَجاٌر َلُه َحقَّ َجاٌر َلُه َحقٌّ َواِحٌد َوُهَو َأْدَنى اْلِجيَراِن َحقًّ

ا اْلَجاُر الَِّذي َلُه َحقٌّ َواِحٌد َفاْلَجاُر اْلُمْشِرُك ََل َرِحَم َلُه َوَلُه  ا، َفَأمَّ َوُهَو َأْفَضُل اْلِجيَراِن َحقًّ
ْساَلِم، َوَحقُّ  اِن َفاْلَجاُر اْلُمْسِلُم ََل َرِحَم َلُه، َوَلُه َحقُّ اْلِْ ا الَِّذي َلُه َحقَّ َحقُّ اْلِجَواِر، َوَأمَّ
ْساَلِم َوَحقُّ اْلِجَواِر  ا الَِّذي َلُه َثاَلَثُة ُحُقوٍق َفَجاَر ُمْسِلٌم ُذو َرِحٍم َلُه َحقُّ اْلِْ اْلِجَواِر، َوَأمَّ

ِحِم َوَأْدَنى َحقِ  اْلِجَواِر َأْن ََل ُتْؤِذي َجاَرَك ِبُقَتاِر ِقْدِرَك ِإَلَّ َأْن َتْقَدَح َلُه ِمْنَها  "َوَحقُّ الرَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، َعِن 
اْلَحَسِن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث اْبِن َأِبي ُفَدْيٍك

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (2674)ضعيف الجامع 
.ضعيف

12272975
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ، ثنا اْلَوِليُد ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي اْلَحَواِريِ  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِرْشِديَن ، َحدَّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َعْن ُأمِ  َسَلَمَة َقاَلْت، َعْن َأِبي َسَلَمَة ، َعْن َيْحَيى ، ثنا َشْيَباُن 
«ََل َقِليَل ِمْن َأَذى اْلجاِر»: َعَلْيِه َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2077)ضعيف الجامع 
.ضعيف

12282979

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى  ثنا ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن اْلَماَسْرِجِسيُّ ، َحدَّ
: َقاَل، ثنا َأُبو َحاِزٍم ، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َثاِبٍت ، اْلَحَسُن ْبُن ِعيَسى، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك 

ُث عِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْلُمْؤِمُن ِمَن َأْهِل »: َسِمْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد، ُيَحدِ 
يَماِن َكَما َيْأَلُم اْلَجَسُد ِللرَّْأِس يَماِن ِبَمْنِزَلِة الرَّْأِس ِمَن اْلَجَسِد َيْأَلُم اْلُمْؤِمُن ِْلَْهِل اْلِْ .«اْلِْ

َد ِبِه ُمْصَعٌب َعْن َأِبي   َتَفرَّ
َحاِزٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (22877)تخريج المسند 
.صحيح لغيره
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12292980
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َزَكِريَّا، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُكراٍز، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُصْهَباَن  َحدَّ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْْلَْسَلِميُّ
«اْطُلُبوا اْلَخْيَر ِعْنَد ِحَساِن اْلوُجوِه»

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َجاِبٍر َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُسَلْيَماَن 

َعْن ُعَمَر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

رواه : (13730)الهيثمي 
البزار، والطبراني في 

اْلوسط، وفيه عمر بن 
.صهبان وهو متروك

12302982

، َقاََل َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِعيٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن َمْسُروٍق الطُّوِسيُّ َثَنا : َحدَّ
، َعْن َعْبَدَة،  ، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  ، َثَنا َعْبُد هللِا َأُبو ُعْثَماَن اْلِحْمِصيُّ ْمِتيُّ اَن السَّ ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّ

َعِم »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل ُهُم ِبالنِ  ِ ِعَباًدا َخصَّ ِإنَّ َّللَّ
َلَها َعْنُهْم َوَجَعَلَها ِفي َغْيِرِهْم «ِلَمَناِفِع اْلِعَباِد ُيِقرَُّها ِفيِهْم َما َبَذُلوَها، َفِإْن َمَنُعوَها َحوَّ

 َأُبو ُعْثَماَن ُهَو َعْبُد هللِا ْبُن 
َد َعِن  َزْيٍد اْلَكْلِبيُّ َتَفرَّ

اْْلَْوزَاِعيِ  ِبَهَذا اْلَحِديِث، 
َوَرَواُه َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس 

، َعْن َأِبي ُعْثَماَن  بِ يُّ الضَّ
اُه ُمَعاِوَيُة ْبُن َيْحَيى، َوَسمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13714)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

والكبير، وفيه محمد بن 
حسان السمتي، وثقه ابن 

معين وغيره وفيه لين، ولكن 
شيخه أبو عثمان عبد هللا 
بن زيد الحمصي، ضعفه 

.اْلزدي

12312983
َثِني َأْحَمُد ْبُن ُيوُنِس، َثَنا  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْعَداِن، َحدَّ َحدَّ

، ِمْثَلُه ُمَعاِوَيُة ْبُن َيْحَيى َأُبو ُعْثَماَن، َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده حسن: (القرى

12322984

اِقُد، َقاَل َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْبَراِهيَم النَّ : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ِإْبَراِهيَم، : َثَنا َأُبو ُصَهْيٍب النَّْضُر ْبُن َسِعيٍد، َقاَل

اْلَخْلُق ُكلُُّهْم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
.«ِعَياُل هللِا، َوَأَحبُّ اْلَخْلِق ِإَلى هللِا َمْن َأْحَسَن ِإَلى ِعَياِلِه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَكِم 
َد ِبِه ُموَسى َوِإْبَراِهيَم، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

12332985

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُرْسُتَم، َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، َثَنا ُموَسى  َحدَّ
، َثَنا َماِلُك ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َيا َرُسوَل : ِقيَل: ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَوقَِّريُّ

اِس ِللنَّاِس»: هللِا َأيُّ اْلِعَباِد َأَحبُّ ِإَلى هللِا؟ َقاَل : َفَأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَل: ِقيَل« َأْنَفُع النَّ
ُروِر َعَلى َقْلِب اْلُمْؤِمِن» ِإْشَباُع َجْوَعِتِه »: َوَما ُسُروُر اْلُمْؤِمِن؟ َقاَل: ِقيَل« ِإْدَخاُل السُّ

َوَتْنِفيُس ُكْرَبِتِه، َوَقَضاُء َدْيِنِه، َوَمْن َمَشى َمَع َأِخيِه ِفي َحاَجِتِه َكاَن َكِصَياِم َشْهٍر 
َواْعِتَكاِفِه َوَمْن َمَشى َمَع َمْظُلوٍم ُيِعيُنُه َثبََّت هللُا َقَدَمْيِه َيْوَم َتِزلُّ اْْلَْقَداُم، َوَمْن َكفَّ َغَضُبُه 

يِ َئ ُيْفِسُد اْْلَْعَماَل َكَما ُيْفِسُد اْلَخلُّ اْلَعَسَل «َسَتَر هللُا َعْوَرَتُه، َوِإنَّ اْلُخُلَق السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلَهْيَثِم، 

.َعِن اْلُمَوقَِّريِ 

أم )محقق تقريب البغية 
...الحديث موضوع: (القرى

: (176)صحيح الجامع 
.حسن

12342986

، َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَهْيَثِم، َثَنا َعِليُّ  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
، َثَنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس،  ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَخوَّاِص، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَهْيَثِم اْلِغَفاِريُّ

، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َواْلُعَمِريُّ
«َقَضى ِْلَِخيِه َحاَجًة ُكْنُت َواِقًفا ِعْنَد ِميزَاِنِه َفِإْن َرَجَح َوِإَلَّ َشَفْعُت َلُه

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه اْلِغَفاِريُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (751)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

12352987

ٍد، َوَأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم، َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َيْحَيى : َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل، ْبُن َهاِشٍم  َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ُروَر َعَلى َأِخيَك اْلُمْسِلِم »: َصلَّىاَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ، ِإنَّ ِمْن ُموِجَباِت اْلَمْغِفَرِة ِإْدَخاَلَك السُّ
«َوَتْنِفيَس ُكْرَبِتِه، َوِإْشَباَع َجْوَعِتِه 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َما َكَتْبُتُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

َيْحَيى ْبِن َهاِشٍم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (3206)

12362988

ْهَقاُن َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الدِ  ُكْنُت َأْمِشي َمَع َأِبي اْلُحَسْيِن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد : َحدَّ
وِفيُّ َفُقْلُت َلُه َقِطيِ  : النُّوِريِ  اْلَمْعُروِف ِباْبِن اْلَبَغِويِ  الصُّ ِريِ  السَّ َما الَِّذي َتْحَفُظ َعِن السَّ

، َعِن اْْلَْعَمِش، : َفَقاَل اِك، َعِن الثَّْوِريِ  مَّ ، َعِن اْبِن السَّ ِريُّ َعْن َمْعُروٍف اْلَكْرِخيِ  ثنا السَّ
َمْن َقَضى ِْلَِخيِه اْلُمْسِلِم َحاَجًة َكاَن َلُه »: َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َ ُعْمَرُه ْهَقاُن« ِمَن اْْلَْجِر َكَمْن َخَدَم َّللاَّ ِريِ  : َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الدِ  َفَذَهْبُت ِإَلى السَّ
َقِطيِ  َفَسَأْلُتُه َفَقاَل َخَرْجُت ِإَلى اْلُكوَفِة َفَرَأْيُت َرُجاًل : َسِمْعُت َمْعُروَف ْبَن َفْيُروَز َيُقوُل: السَّ

اِك َفَقاَل مَّ ، َعِن اْْلَْعَمِش، ِمْثَلُه: ِمَن الزُّهَّاِد ُيَقاُل َلُه اْبُن السَّ َثِني الثَّْوِريُّ َحدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

الذهبي في ميزان اَلعتدال 
.موضوع: (3/679)

12372990

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا . ح، ثنا ُهَرْيُم ْبُن ِمْسَعٍر التِ ْرِمِذيُّ ، ثنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ ، َحدَّ َوَحدَّ
ِر  ثنا : َقاََل، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ
َقاَل : َقاَل، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم ، ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض 

َوِإْن ، َوِإْن َشاَوْرُتُه َنَفَعَك ، اْلُمْؤِمُن ِإْن َماَشْيُتُه َنَفَعَك »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َوُكلُّ َشْيٍء ِمْن َأْمرِِه َمْنَفَعٌة، َشاَرْكُتُه َنَفَعَك 

َد ِبِه  َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ َتَفرَّ
َلْيٌث َعْن ُمَجاِهٍد َوُهَو َثاِبٌت 
َصِحيٌح َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َحِديِث اْبِن 
ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (5905)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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12382991

َثَنا َأِبي  ثنا اْلُحَسْيُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيٍد ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ، َحدَّ
ْحَمِن، ثنا اْلَوِليُد ْبُن َصاِلٍح  َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ، َعْن َأِبي ُمَحمٍَّد اْلُخَراَساِنيُّ ، ْبُن َعْبِد الرَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل، َأِبي َروَّاٍد 
اِر َيْوَم اْلِقَياَمِة » َمْن َمَشى َمَع َأِخيِه ِفي َحاَجٍة َفَناَصَحُه ِفي هللِا َجَعَل هللُا َبْيَنُه َوَبْيَن النَّ

َماِء َواْْلَْرِض «َسْبَعَة َخَناِدَق َواْلَخْنَدُق َكَما َبْيَن السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَعِزيِز 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلَوِليِد 

ْبِن َصاِلٍح

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12392993

َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َوُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َشِريٍك، َثَنا : َحدَّ
، َعْن َمْعَمٍر، َعْن  ْنَعاِنيُّ َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َثْوٍر الصَّ

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل
«َكِريٌم ُيِحبُّ اْلَكَرَم َوَمَعاِلَي اْْلَْخاَلِق، َوُيْبِغُض َسْفَساَفَها

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َحاِزٍم 
َد ِبِه َعْن َأِبي  َوَسْهٍل، َتَفرَّ
َحاِزٍم َمْعَمٌر، َوَعْن ُفَضْيٍل 

َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1801)صحيح الجامع 
.صحيح

12402994

َن، َقاَل َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعالَّ ثنا ُجَباَرُة ْبُن : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُعَمَر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َقاَل: َحدَّ
ثنا ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبَة، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن : ُمَغلِ ٍس، َقاَل

اْلَخْلُق ُكلُُّهْم ِعَياُل هللِا َوَأَحبُُّكْم ِإَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبِد هللِا، َقاَل
«هللِا َمْن َأْحَسَن ِإَلى ِعَياِلِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَكِم َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ ُموَسى ْبُن ُعَمْيٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

12412996

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد، : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ْبِن ُموَسى، َقاَل: َحدَّ
َثِني اْبُن َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل: َقاَل َقاَل : َحدَّ

ََل يزَاُل هللُا َتَعاَلى ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َعْوِن َأِخيِه، َوهللُا ُيِحبُّ ِإَغاَثَة اللْهَفاِن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن َعْوٍن 
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َمْرُفوًعا َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأْزَهَر

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي الى حسن 
.لغيره

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6807)

12422997

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
، َقاَل: ْبُن اْلَعاَلِء، َقاَل ، َمْوَلى : َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَباَن اْْلَْوِديُّ اُد ْبُن ُعْثَماَن اْلُقَرِشيُّ َثَنا َحمَّ

، َعْن َفْرَقٍد، َعْن ُشَمْيٍط َمْوَلى : اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  َقاَل َثِني َيِزيُد ْبُن َأِبي ِزَياٍد اْلَبْصِريُّ َحدَّ
: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثْوَباَن، َعْن َثْوَباَن، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل

َمْن َفرََّج َعْن ُمْؤِمٍن َلْهَفاَن َغَفَر هللُا َلُه َثاَلًثا َوَسْبِعيَن َمْغِفَرًة، َواِحَدًة ُيْصِلُح ِبَها َأْمَر »
«ُدْنَياُه َوآِخَرِتِه، َوِثْنَتْيِن َوَسْبِعيَن ُيَوفِ يَها هللُا َتَعاَلى َيْوَم اْلِقَياَمِة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َفْرَقٍد َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (750)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

12432998

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َخَلٍف : َحدَّ َثَنا َحبُّوُش ْبُن ِرْزِق هللِا اْلِمْصِريُّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا : اْلَبْصِريُّ َقاَل َقاِشيِ  اُف، َعْن َيِزيَد الرَّ َثَنا َأُبو ُيوُنَس اْلَخصَّ

َمْن َخَدَم ُمْؤِمًنا َأْو َخفَّ َلُه ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ا َعَلى هللِا َأْن ُيْخِدَمُه َوَصْيًفا ِفي اْلَجنَِّة «َشْيٍء ِمْن َحَواِئِجِه َكاَن َحقًّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه

: (5481)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

12442999

، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن  َثَنا فاروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
يُّ : َأْحَمَد، ِفي آَخِريَن، َقاُلوا ٍم اْلَعطَّاُر ، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  ، َثَنا َثْوٌر ، َثَنا َسِعيُد ْبُن َسالَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن 
«اْسَتِعيُنوا َعَلى ِإْنَجاِح َحَواِئِجُكْم ِباْلِكْتَماِن، َفِإنَّ ُكلَّ ِذي ِنْعَمٍة َمْحُسوٌد»

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َسِعيٍد 

َعاِلًيا

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي إلى حسن 
.لغيره

رواه : (13737)الهيثمي 
الطبراني في الثالثة، وفيه 

سعيد بن سالم العطار، قال 
َل بأس به، وكذبه : العجلي

أحمد وغيره، وبقية رجاله 
ثقات، إَل أن خالد بن معدان 

.لم يسمع من معاذ

12453000

يُّ  ، َوَأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  ، ثنا َأِبي َخاِلٍد َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلُقَرِشيُّ َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
ٍم اْلَعطَّاُر، ثنا َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن : َقاََل ثنا َسِعيُد ْبُن َسالَّ

اْسَتِعيُنوا َعَلى َحَواِئِجُكْم ِباْلِكْتَماِن، َفِإنَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َجَبٍل َقاَل
«ُكلَّ ِذي ِنْعَمٍة َمْحُسوٍد

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، َتَفرَّ
َث ِبِه َعْمُرو  ِبِه َعْنُه َثْوٌر َحدَّ

، َعْن  ْبُن َيْحَيى اْلَبْصِريُّ
ُشْعَبَة، َعْن َثْوٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13737)الهيثمي 
الطبراني في الثالثة، وفيه 

سعيد بن سالم العطار، قال 
َل بأس به، وكذبه : العجلي

أحمد وغيره، وبقية رجاله 
ثقات، إَل أن خالد بن معدان 

.لم يسمع من معاذ
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12463001

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْْلَْشَعِث، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفًّى، َثَنا  َحدَّ
، َعْن َأِبي  ْيَباِنيُّ َثِني َيْحَيى ْبُن َأِبي َعْمٍرو السَّ ، َحدَّ َثِني اْْلَْوزَاِعيُّ َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َحدَّ

ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَم ِفيَنا َفَحِمَد هللَا َوَأْثَنى : َمْرَيَم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
َيُكوُن َأَحُدُكْم َأِميًرا : " َيا َرُسوَل هللِا، َوَما اْْلَْقَراُد؟ َقاَل: ُقْلَنا« ِإيَّاَي َواْْلَْقَراَد»: َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل

اْقُعْد َحتَّى َنْنُظَر ِفي َحاَجِتَك َفُيْتَرُكوَن : َأْو َعاِماًل َفَتْأِتي اْْلَْرَمَلُة َواْلَيِتيُم َواْلِمْسِكيُن َفُيَقاُل
ِريُف َفُيْقِعُدُه  ُجُل اْلَغِنيُّ الشَّ ِديَن ََل ُتْقَضى َلُهْم َحاَجٌة َوََل ُيْؤَمُروَن َفَيْنَصِرُفوَن، َوَيْأِتي الرَّ ُمَقرَّ

ُلوا : َحاَجِتي َكَذا َوَكَذا َفَيُقوُل: َما َحاَجُتَك؟ َفَيُقوُل: ِإَلى َجاِنِبِه ُثمَّ َيُقوُل "اْقُضوا َحاَجَتُه َوَعجِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12473002

ِر، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ، َقاَل: َحدَّ َثَنا َهاِشُم : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر اْلَحرَّاِنيُّ
، َقاَل ، َعْن َهاُروَن، : ْبُن اْلَقاِسِم اْلَحرَّاِنيُّ ، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُعَكاِشيُّ

يَق، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َيُقوُل: َعْن َقِبيَصَة، َقاَل دِ  َقاَل َرُسوُل هللِا : َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر الصِ 
َمْن َسرَّ ُمْؤِمًنا َيُسرُّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َعظََّم ُمْؤِمًنا َفِإنََّما ُيَعظِ ُم »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«هللَا َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َأْكَرَم ُمْؤِمًنا َفِإنََّما ُيْكِرُم هللَا َتَعاَلى

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
َعْن َهاُروَن َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث اْلُعَكاِشيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12483003
ُم ْبُن َقْيٍس، َعْن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َسالَّ َحدَّ

: َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َأِبيِه َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َماِء» .«اْرَحْم َمْن ِفي اْْلَْرِض َيْرَحْمَك َمْن ِفي السَّ

 َرَواُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن 
، َعْن َأِبي  وَب اْْلَْفِريِقيِ  َأِبي َأيُّ

ِإْسَحاَق َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (13674)الهيثمي 
أبو يعلى، والطبراني في 
الثالثة، ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح، إَل أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه، 

.فهو مرسل

12493004

، َثَنا َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى، َثَنا اْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد اْْلَْنَصاِريُّ َحدَّ
، َعْن  َوْهٍب، َأْنَبَأَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َساِلٍم، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعْبِد ْبِن َعِليٍ 

: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
َماِء» «اْرَحْم َمْن ِفي اْْلَْرِض َيْرَحْمَك َمْن ِفي السَّ

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي بشاهده إلى 
حسن لغيره

رواه : (13674)الهيثمي 
أبو يعلى، والطبراني في 
الثالثة، ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح، إَل أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه، 

.فهو مرسل

12503008

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبِد هللِا ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحْلَواِنيِ  ، َحدَّ
ْحَمِن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُجَناَدَة ، ْبِن اْلُمَباَرِك، َعْن َسْعِد ْبِن َأيُّوَب  َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل َيْحُلُب : " اْلُحُبِليِ 
َوابِ  : َشاًة َفَقاَل ".ِإَذا َحَلْبَت َفَأْبِق ِلَوَلِدَها َفِإنََّها ِمْن َأَبرِ  الدَّ

 َغِريٌب ِبَهِذِه اللَّْفَظِة َلْم َنْكُتْبُه 
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن اْلُمَباَرِك

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

رواه : (13743)الهيثمي 
الطبراني في الكبير 

واْلوسط، ورجال الكبير 
رجال الصحيح غير عبد هللا 

.بن جبارة وهو ثقة

12513013

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم : َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن  ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُحَمْيٍد، ثنا َصاِلُح ْبُن َأِبي اْْلَْخَضِر، َعِن الزُّْهِريِ  يُّ اْلَكشِ 

َمْن َأْوَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
ِمْنُكْم َمْعُروًفا َفْليَكاِفْئ ِبِه َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفْلَيْذُكْرُه َفَمْن َذَكَرُه َفَقْد َشَكَرُه، َوَمْن َتَشبََّع ِبَما َلْم 

«َيَنْل َكاَن َكاَلِبِس َثْوَبْي ُزوٍر

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ 
َد ِبِه َصاِلٌح، َوَرَواُه اْبُن  َتَفرَّ

اْلُمَباَرِك َعْن َصاِلٍح ِمْثَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13641)الهيثمي 
أحمد، والطبراني في 

اْلوسط، وفيه صالح بن أبي 
اْلخضر وقد وثق على 

ضعفه، وبقية رجال أحمد 
.ثقات

12523015

، َقاَل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَحاِفُظ اْلَواِسِطيُّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن : َحدَّ
ثنا ِإْسَماِعيُل : ثنا َبكَّاُر ْبُن َأْسَوَد، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ُعْتَبَة، َقاَل: َسِعيٍد، َقاَل

اُط، َقاَل َبَلَغ اْلَحَسَن ْبَن ُعَماَرَة َأنَّ اْْلَْعَمَش َوَقَع ِفيِه َفَبَعَث ِإَلْيِه ِبِكْسَوٍة َفَمَدَحُه : اْلَحنَّ
َثِني، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن : َذَمْمَتُه ُثمَّ َمَدْحَتُه، َفَقاَل: اْْلَْعَمُش، َفِقيَل ِلَْلَْعَمِش ِإنَّ َخْيَثَمَة َحدَّ

ُجِبَلِت اْلُقُلوُب َعَلى ُحبِ  َمْن َأْحَسَن ِإَلْيَها، »: َمْسُعوٍد َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َوُبْغِض َمْن َأَساَء ِإَلْيَها

 َغِريُب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َعْن َخْيَثَمَة َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (2625)ضعيف الجامع 
.موضوع

12533018

ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  َثَنا َعْبُد َّللاَّ اَن ، َحدَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأِبي َحسَّ
َعْن َسْهِل ، َعْن َأِبيِه ، َعِن اْبِن َأِبي َحاِزٍم ، ثنا َأُبو ُخَزْيَمَة َبكَّاُر ْبُن ُشَعْيٍب ، اْلَحَواِريِ  

ََل َتْصَحْب َأَحًدا ََل َيَرى َلَك ِمَن اْلَفْضِل »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َسْعٍد َقاَل
«َكَما َتَرى َلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4785)السلسة الضعيفة 
.ضعيف جدا
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12543021

، ثنا َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُعَمُر ْبُن اْلُحَسْيِن اْْلَْنَماِطيُّ اْلَبْغَداِديُّ َحدَّ
ٍه، َعْن َطاُوٍس، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى  ِإْدِريَس، ثنا َأِبي، َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ 

َم هللُا : َعْنُه َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِلَعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َكرَّ
ْنَيا َبَرَكٌة ِفي »: َوْجَهُه ، اْسَتْكِثْر ِمَن اْلَمَعاِرِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن، َفَكْم ِمْن َمْعِرَفٍة ِفي الدُّ َيا َعِليُّ
َفَمَضى َعِليٌّ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َفَأَقاَم ِحيًنا ََل َيْلَقى َأَحًدا ِإَلَّ اتََّخَذُه ِلآْلِخَرِة، ُثمَّ . «اآْلِخَرِة

: َفَقاَل« َما َفَعْلَت ِفيَما َأَمْرُتَك؟»: َجاَء ِمْن َبْعُد، َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
اَلُم َفَأَتى َعِليٌّ النَِّبيَّ « اْذَهْب َفاْبُل َأْخَباَرُهْم»: َقْد َفَعْلُت َيا َرُسوَل هللِا، َفَقاَل َلُه َعَلْيِه السَّ

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمَنكِ ٌس َرْأَسُه، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو 
ُم ََل َوالَِّذي َبَعَثَك : َفَقاَل َلُه َعِليٌّ. «َما َأْحِسُب َيا َعِليُّ َثَبَت َمَعَك ِإَلَّ َأْبَناُء اآْلِخَرِة»: َيَتَبسَّ

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإَلَّ }: َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. ِباْلَحقِ  اْْلَِخالَّ
، َأْقِبْل َعَلى َشْأِنَك، َواْمِلْك ِلَساَنَك، َواْعِقْل َمْن ُتَعاِشُرُه [. 67: الزخرف] {اْلُمتَِّقيَن َيا َعِليُّ

".ِمْن َأْهِل َزَماِنَك َتُكْن َساِلًما َغاِنًما 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُوٍس 
َد ِبِه َوْهٌب، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ  َتَفرَّ

ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.موضوع: (القرى

12553022

َثَنا َأُبو النَّْضِر َشاِفُع ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َعَواَنَة َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن  َحدَّ
ِبيُع، َعِن  ، َثَنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َثَنا الرَّ اْلَواِسِطيُّ

َمْن َأْكَرَمُه َأُخوُه »: اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
وا َعَلى هللِا َكَراَمَتُه «اْلُمْسِلُم َفْلَيْقَبْل َكَراَمَتُه َفِإنََّما ِهَي ِمْن َكَراَمِة هللِا، َفاَل َتُردُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
ِبيُع َد ِبِه الرَّ َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم اقف : (القرى

.عليه
[إسناده ضعيف]

12563023
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، نا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َوَعْمُرو ْبُن  َحدَّ

ثنا َبِقيَُّة، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َمْريَم، َعْن َأِبي َعِطيََّة اْلَمْذُبوِح، َعْن َأِبي : ُعْثَماَن، َقاََل
ْرَداِء، َقاَل «َأْخُبْر َتْقُلْه»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الدَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2110)

12573024
، ثنا َعْبُد هللِا  ُل، ثنا َأُبو ِباَلٍل اْْلَْشَعِريُّ َلَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ْبُن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن َأِبيِه، َعْن َوَبَرَة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
ْه، َوَتَوقَّْه»: َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَرُجٍل «َتَنقَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2469)

12583026
َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، ثنا اْلُمَسيِ ُب ْبُن َواِضٍح، ثنا  َحدَّ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َقاَل : ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريُّ
«ُمَداَراُة النَّاِس َصَدَقٌة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َد ِبِه ُيوُسُف َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف: (القرى
السلسلة الضعيفة 

.ضعيف: (4508)

12593027

ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا اْلَخِليُل ْبُن َزَكِريَّاَء، ثنا ِهَشاٌم  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
 ، اٍل اْلُمَراِديِ  ، َعْن َعاِصِم ْبِن َبْهَدَلَة، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّ ْسُتَواِئيُّ الدَّ

ا َنَظَر ِإَلْيِه َرُسوُل هللِا : َقاَل ا َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفٍر َفَأْقَبَل َرُجٌل، َفَلمَّ ُكنَّ
ُجُل»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ا َدَنا ِمْنُه َأْدَنى . «ِبْئَس َأُخو اْلَعِشيَرِة َوِبْئَس الرَّ َفَلمَّ

ا َقاَم َوَذَهَب َقاُلوا ِبْئَس َأُخو اْلَعِشيَرِة »: َيا َرُسوَل هللِا، ِحيَن َأْبَصْرَتُه ُقْلُت: َمْجِلَسُه، َفَلمَّ
ُجُل ِإنَُّه ُمَناِفٌق »: ُثمَّ َأْدَنْيَت َمْجِلَسُه؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. «َوِبْئَس الرَّ

.«ُأَداِريِه َعْن ِنَفاِقِه، َفَأْخَشى َأْن ُيْفِسَد َعَليَّ َغْيَرُه

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َعاِصٍم َوِهَشاٍم، َتَفرَّ

اَء اْلَخِليُل ْبُن َزَكِريَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12603029

َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمْسِلٍم، َقاََل ثنا اْلَحَسُن ْبُن : َحدَّ
ثنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة َقاَل: َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد اْلَفَسِويُّ َقاَل

ُدوِسيُّ َقاَل ثنا َمْيُموُن ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِسَياٍه، َعْن َأَنٍس َرِضَي هللُا َعْنُه، : السَّ
َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َأَتى َأًخا َلُه ِفي هللِا َتَعاَلى َيُزوُرُه : " َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َماِء َأْن ِطْبَت َوَطاَبْت َلَك اْلَجنَُّة، َوِإَلَّ َقاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِفي َمَلُكوِت : ِإَلَّ َناَدى ُمَناٍد ِمَن السَّ
ِه ِبِقًرى ُدوَن اْلَجنَِّة : َعْرِشِه ".َعْبِدي زَاَرِني َوَعَليَّ ِقَراُه، َوَلْن َيْرَضى هللُا َتَعاَلى ِلَوِليِ 

اُك ْبُن َحْمَزَة، َعْن  حَّ َرَواُه الضَّ
اِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َمْيُموِن  َحمَّ

ْبِن ِسَياٍه، ِمْثَلُه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه 
.ورواته رواة الحسن
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12613030

، ثنا َسْلُم ْبُن َقاِدٍم، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ َحدَّ
، ح  ، َعْن َأِبي َرِزيٍن اْلُعَقْيِليِ  َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي ُموَسى، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َبِقيَُّة، َحدَّ
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  َوَحدَّ
، ثنا َعِليُّ ْبُن َهاِشٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َرِزيٍن  بِ يُّ ِإْسَحاَق الضَّ

َأَشَعْرَت َأنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َخَرَج َيُزوُر َأَخاُه ِفي : " َقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
اللُهمَّ ِصْلُه َكَما َوَصَل ِفيَك، َفِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْفَعَل : هللِا َشيََّعُه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َيُقوُلوَن

َيا َأَبا َرِزيٍن، ُزْرِني ِفي هللِا َفِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا زَاَر َأَخاُه ِفي »: َلْفُظ َبِقيََّة َوَلْفُظ َعِليٍ " َذِلَك َفاْفَعْل 
هللِا َوَكلَّ هللُا ِبِه َسْبِعيَن َأْلَف َمَلٍك، َفِإْن َكاَن َصَباًحا َصلَّْوا َعَلْيِه َحتَّى ُيْمِسَي، َوِإْن َكاَن 

«َمَساًء َصلَّْوا َعَلْيِه َحتَّى ُيْصِبَح، َفِإْن َقَدْرَت َأْن ُتْعِمَل َجَسَدَك ِفي َذِلَك َفاْفَعْل

 َرَواُه اْلَوِليُد ْبُن َمْزَيٍد، َعْن 
ُعْثَماَن ْبِن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، 
َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي َرِزيٍن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3664)

12623031
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى، َوِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا : َحدَّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َثاِبٍت، َعِن َأَنٍس، َقاَل
"هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُزوُر اْْلَْنَصاَر َوُيَسلِ ُم َعَلى ِصْبَياِنِهْم َوَيْمَسُح ِبُرُءوِسِهْم َوَيْدُعو َلُهْم 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (4947)صحيح الجامع 
.صحيح

12633032

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُسَرْيُج : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، : ْبُن النُّْعَماِن، َقاَل اِنيِ  مَّ ثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن َأِبي َهاِشٍم الرُّ

َأََل ُأْخِبُرُكْم ِبِرَجاِلُكْم ِمْن َأْهِل : " َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ِة ِهيُد، َواْلَمْوُلوُد، َوَرُجٌل َيُزوُر َأَخاَه ِفي َناِحَيِة اْلِمْصِر، ََل : اْلَجنَّ يُق، َوالشَّ دِ  ، َوالصِ  النَِّبيُّ

 ِ ".َيُزوُرُه ِإَلَّ َّللَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، َتَفرَّ
ِبِه َعْنُه َأُبو َهاِشٍم َوُهَو 

. َيْحَيى ْبُن ِديَناٍر اْلَواِسِطيُّ
َوَرَواُه َسِعيُد ْبُن َزْيٍد َأُخو 

اٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد،  َحمَّ
َعْن َأِبي َهاِشٍم

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

.عليه والحديث ضعيف
[إسناده ضعيف]

12643033
َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُنَعْيٍم، : ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َحدَّ

ثنا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد، َعْن َأِبي َهاِشٍم، ِبِه: َقاَل

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

.عليه والحديث ضعيف
[إسناده ضعيف]

12653034
ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َأُبو َعاِصٍم، َوَأُبو ُنَعْيٍم َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا : َحدَّ

: َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«ُزْر ِغبًّا َتْزَدْد ُحبًّا»

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه : (13345)الهيثمي 
: َل نعلم في: البزار وقال

حديثا « زر غبا تزدد حبا»
وفيه طلحة بن . صحيحا

.عمرو، وهو متروك

12663035
 ، ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمُة، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْنَبَأَنا اْلُجَرْيِريُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ

، َعِن النَِّبيِ  صل ى هللا عليه وسلم َقاَل َياَفُة »: َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  الضِ 
اٍم َفَما زَاَد َفُهَو َصَدَقٌة «َثاَلَثُة َأيَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

: (5219)صحيح الجامع 
.صحيح

12673036

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَجْعِد، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َثَنا َحمَّاُد  َحدَّ
: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبُن َزْيٍد، َعْن َلْيٍث، َعْن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

ْيُف » ْيِف َعَلى َمْن ُيِضيُفُه َثاَلٌث َفَما َكاَن َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُهَو َصَدَقٌة َفْلَيْرَتِحِل الضَّ َحقُّ الضَّ
«َعْنُهْم َوََل َيُؤَمنَُّهْم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12683038

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ُل ، ثنا َعمِ ي َسِعيُد ، ثنا اْلِمْقَداُم ، َحدَّ َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ، ثنا اْلُمَفضَّ
َناِد ، ْبُن َعْجاَلَن  َعِن اْْلَْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َعْن َأِبي الزِ 

َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم ، َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه »: َوَسلََّم َقاَل
اٍم َفَما زَاَد َفُهَو َصَدَقٌة َوََل َيِحلُّ ، اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه  َياَفُة َثاَلَثُة َأيَّ َجاِئَزُتُه َيْوٌم َوَلْيَلٌة َوالضِ 

َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا أْو ، َلُه َأْن َيْثِوَي ِعْنَدُه َحتَّى ُيْحِرَجُه 
«ِلَيْصُمْت

ُل َعِن اْبِن  َد ِبِه اْلُمَفضَّ  َتَفرَّ
َعْجاَلَن ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

.ضعيف يرتقي بالمتابعات

12693039

، ثنا ُعَبْيُد هللِا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَياٍد اْلُبْرُجِميُّ َحدَّ
َأَصاَب النَِّبيَّ َصلَّى هللُا : ْبُن ُموَسى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل

َعَلْيِه َوَسلََّم َضْيٌف، َفَأْرَسَل ِإَلى َأْزَواِجِه َيْبَتِغي ِعْنَدُهنَّ َطَعاًما َفَلْم َيِجْد ِعْنَد َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ 
َفُأْهِدَيْت َلُه َشاٌة « اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك َوَرْحَمِتَك، َفِإنَُّه ََل َيْمِلُكَها ِإَلَّ َأْنَت»: َفَقاَل

ْحَمَة»: َمْصِليٌَّة، َفَقاَل «َهِذِه ِمْن َفْضِل هللِا َوَنْحُن َنْنَتِظُر الرَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
 ، َد ِبِه اْلُبْرُجِميُّ َوُزَبْيٍد، َتَفرَّ

َعْن ُعَبْيِد هللِا

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه وبقية 
.رجاله ثقات

: (1278)صحيح الجامع 
.صحيح
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12703040

، ثنا  َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ح َوَحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ثنا َأْحَمُد ْبُن : َوَخَلُف ْبُن ُعَمَر، َوَقاُلوا، َوَأُبو ُحَصْيٍن ، اْلَحْضَرِميُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا 

َيا : ُقْلُت: " َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َأِبيِه، َقاَل، ُيوُنَس، ثنا ُسْفَياُن، 
«ََل َبْل َأْقرِِه»: َأَفَأْجِزيِه؟ َقاَل، َفَمرَّ ِبي ، َمَرْرُت ِبَرُجٍل َفَلْم ُيِضْفِني، َوَلْم َيْقِرِني ، َرُسوَل هللِا 

َد ِبِه َعْن َأِبي ِإْسَحاَق  َتَفرَّ
الثَّْوِريُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

12713041
ْحَمِن ْبُن  َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ُم ْبُن َأِبي ُمِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسُمَرَة، َقاَل َقاَل : َعْمِرو ْبِن َجَبَلَة، َثَنا َسالَّ
«اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمٌن»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ٍم َلْم  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسالَّ
َنْكُتْبُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

رواه : (13162)الهيثمي 
الطبراني من طريقين في 

إحداهما إسماعيل بن مسلم 
وهو ضعيف، وفي اْلخرى 
عبد الرحمن بن عمرو بن 

.جبلة وهو متروك

12723045

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلِد ْبِن َحيَّاَن، ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن  َحدَّ
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة،  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِبْشٍر اْلَهْمَداِنيُّ اْلُجْعِفيُّ

َوُبَكاُء َأْهِل اْْلَْرِض َجِميًعا َيْعِدُل ِبُبَكاِء آَدَم َما ، َلْو َكاَن ُبَكاُء َداُوَد »: َعْن َأِبيِه، َرَفَعُه َقاَل
«َعدَل

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبَرْفِعِه َعْنُه َأْحَمُد  ، َتَفرَّ

َوَرَواُه اْلَقاِسُم ْبُن َأْحَمَد َعْنُه 
َفَأْرَسَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (785)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

12733048

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َحدَّ
، َثَنا ِإْسَراِئيُل، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح،  َمْشِقيُّ ُم ْبُن ُسَلْيَماَن الدِ  َتْوَبَة، َثَنا َسالَّ

ا ُأْلِقَي ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َلمَّ
اِر َقاَل اَلُم ِفي النَّ "َحْسِبَي هللُا َوِنْعَم اْلَوِكيُل : السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف، : (القرى

يرتقي بسابقه إلى الحسن 
.لغيره

[حسن لغيره]

12743049

، َثَنا  َفاِعيُّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد الرِ  َحدَّ
، َعْن َعاِصِم اْبِن َبْهَدَلَة، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن  ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا َأُبو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ

اَلُم ِفي : " َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ا ُأْلِقَي ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ َلمَّ
اِر َقاَل َماِء : النَّ "َوَأَنا ِفي اْْلَْرِض َواِحٌد َأْعُبُدَك ، اللُهمَّ ِإنََّك َواِحٌد ِفي السَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (4767)ضعيف الجامع 
.ضعيف

12753050

اُر  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا النَّجَّ َحدَّ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمٍرو، َعِن  ، ثنا َمْرَواُن اْلِغَفاِريُّ قِ يُّ ، ثنا َفيَّاُض ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّ قِ يُّ الرَّ
اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَقْبِر ُموَسى َعَلْيِه 

اَلُم َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِ ي ِفيِه .السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو َعِن 
َد ِبِه َمْرَواُن اْبِن ُجَرْيٍج، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

فيه : (8/208)الهيثمي 
فياض بن محمد وجماعة لم 

.أعرفهم

12763052

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد اْْلَْزَرُق ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُزْرَعَة ، َحدَّ
َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َماِلٍك، َعْن ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ، اْلُحَسْيُن ْبُن َيْحَيى اْلُحْسِني 

َما ِمْن َحيِ  َيُموُت َفُيِقيُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
َوَمَرْرُت ِبُموَسى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل« ِفي َقْبرِِه ِإَلَّ َأْرَبِعيَن َصَباًحا

اَلُم َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي َوُهَو َقاِئٌم ِفي َقْبرِِه َبْيَن َعاِئِلِه َوَعِويِلِه «َعَلْيِه السَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلُحْسِني

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (201)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

كتاب ذكر اْلنبياء
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12773053

ٍد، َقاََل َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَّ وُب : َحدَّ ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، ثنا َأيُّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك،  ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُموَسى، ثنا َرَباُح ْبُن َزْيٍد، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِ  اْلَجَباِبِريُّ

اَلُم َكاَن َيْمِشي َذاَت : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل ِإنَّ ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َعَلْيِه السَّ
اُر َجلَّ َجاَلُلُه َيا ُموَسى، َفاْلَتَفَت َيِميًنا َوِشَماًَل َفَلْم َيِجْد َأَحًدا، ُثمَّ : َيْوٍم ِفي الطَِّريِق، َفَناَداُه اْلَجبَّ

َيا ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن، َفاْلَتَفَت َيِميًنا َوِشَماًَل َفَلْم َيِجْد َأَحًدا، ُثمَّ اْرَتَعَدْت َفَراِئُصُه، ُثمَّ : َناَداُه الثَّاِنَيَة
ِ َساِجًدا، : َيا ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َأَنا هللُا ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأَنا، َفَقاَل: ُنوِدَي الثَّاِلَثَة َلبَّْيَك َلبَّْيَك، َفَخرَّ َّللَّ

َيا ُموَسى ِإْن َأْحَبْبَت َأْن َتْسُكَن ِفي : اْرَفْع َرْأَسَك َيا ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن، َفَرَفَع َرْأَسُه، َفَقاَل: َفَقاَل
ْوِج  ِحيِم، َوُكْن ِلَْلَْرَمَلِة َكالزَّ ِظلِ  َعْرِشي َيْوَم ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلِ ي، َيا ُموَسى ُكْن ِلْلَيِتيِم َكاْْلَِب الرَّ

اْلَعُصوِب، َيا ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن اْرَحْم ُتْرَحْم، َيا ُموَسى َكَما َتِديُن ُتَداُن، َيا ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َنبِ ْئ 
اَر، َوَلْو َكاَن ِإْبَراِهيُم َخِليِلي َوُموَسى  ٍد َأْدَخْلُتُه النَّ َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َلِقَيِني َوُهَو َجاِحٌد ِلُمَحمَّ

َيا ُموَسى َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي َما َخَلْقُت َخْلًقا َأْكَرَم َعَليَّ ِمْنُه َكَتْبُت : َوَمْن ُمَحمٌَّد؟ َقاَل: َكِليِمي، َقاَل
ْمَس َواْلَقَمَر ِبَأْلَفْي َأْلِف َسَنٍة،  َمَواِت َواْْلَْرَض َوالشَّ اْسَمُه َمَع اْسِمي ِفي اْلَعْرِش َقْبَل َأْن َأْخُلَق السَّ

ٌد َوُأمَُّتُه، َقاَل ُموَسى َمٌة َعَلى َجِميِع َخْلِقي َحتَّى َيْدُخَلَها ُمَحمَّ َوَمْن : َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي ِإنَّ اْلَجنََّة ُمَحرَّ
وَن : ُأمَُّة ُمَحمٍَّد؟ َقاَل اُدوَن َيْحَمُدوَن هللَا ُصُعوًدا َوُهُبوًطا َوَعَلى ُكلِ  َحاٍل، َيُشدُّ ُأمَُّتُه اْلَحمَّ

َهاِر، ُرْهَباٌن ِباللَّْيِل، َأْقَبُل ِمْنُهُم اْلَيِسيَر، َوُأْدِخُلُهُم  ُروَن َأْطَراَفُهْم، َصاِئُموَن ِبالنَّ َأْوَساَطُهْم، َوُيَطهِ 
َها ِمْنَها، َقاَل: َفاْجَعْلِني َنِبيَّ ِتْلَك اْْلُمَِّة، َقاَل: اْلَجنََّة ِبَشَهاَدِة َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َقاَل اْجَعْلِني : َنِبيُّ

، َقاَل اْسَتْقَدْمَت َواْسَتْأَخُروا َيا ُموَسى، َوَلِكْن َسَأْجَمُع َبْيَنَك َوَبْيَنُه ِفي َداِر : ِمْن ُأمَِّة َذِلَك النَِّبيِ 
"اْلَجاَلِل 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  الزُّْهِريِ 

َحِديِث َرَباِح ْبِن َمْعَمٍر َوَرَباُح 
اِبِريُّ  َفَمْن َفْوَقُه ُعُدوٌل، َواْلَجَب

ِفي َحِديِثِه ِليٌن َوَنَكاَرٌة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

12783054

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُيوُسُف اْلَقطَّاُن، َثَنا َعِليُّ  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل : ْبُن َعاِصٍم، َعِن اْلَفْضِل ْبِن ِعيَسى، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل

اَلُم ِمَن الطُّوِر َكلََّمُه ِبَغْيِر : " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ا َكلََّم هللُا َتَعاَلى ُموَسى َعَلْيِه السَّ َلمَّ
َيا : َيا َربِ  َهَذا َكاَلُمَك الَِّذي َكلَّْمَتِني ِبِه، َقاَل: اْلَكاَلِم الَِّذي َكلََّمُه ِبِه َيْوَم َناَداُه، َفَقاَل ُموَسى

ا َرَجَع ُموَسى َعَلْيِه  ُموَسى ِإنََّما َكلَّْمُتَك ِبُقوَِّة َعَشَرِة آََلِف ِلَساٍن َوِلي ُقوَُّة اْْلَْلِسَنِة ُكلِ َها، َفَلمَّ
اَلُم ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َقاُلوا َلُه ْحَمِن، َقاَل: السَّ ََل َأْسَتِطيُع َأَلْم َتَروا ِإَلى : ِصْف َلَنا َكاَلَم الرَّ

َواِعِق ُتْقِبُل ِفي َأْجَلى َجاَلٍء َيْسَمُعوَنُه، َفِإنَُّه َقِريٌب ِمْنُه َوَلْيَس ِبِه  "َأْصَواِت الصَّ

َد ِبَها   َهِذِه اْْلََحاِديُث ِممَّا َتَفرَّ
ِد ْبِن  اْلَفْضُل، َعْن ُمَحمَّ

اْلُمْنَكِدِر َوَلْم ُيَتاَبْع َعَلْيِه، َوَما 
َرَواُه َعْنُه َأُبو َعاِصٍم 

اَداِنيُّ َفِمْن َمَفاِريِدِه َعِن  اْلَعبَّ
اْلَفْضِل، َواْسُمُه َعْبُد هللِا ْبُن 
ُعَبْيِد هللِا اْلُمرِ يُّ َبْصِريٌّ َسَكَن 
َعبَّاَداَن َوِفيِه َوَفى اْلَفْضِل 

َضْعٌف َوِليٌن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

12793055

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد،  ثنا َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن : َقاَل- ِإْماَلًء َوِقَراَءًة - َحدَّ
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ ، ح َوَحدَّ اْلَعاَلِء ْبِن ِزْبِريٍق اْلِحْمِصيُّ

ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن : ْبِن َرِزيٍن اْلَعطَّاُر، َقاََل
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َيْحَيى التَّْيِميُّ

ُه ِإَلى اْلُكتَّاِب ِلُيَعلِ َمُه اْلُمَعلِ ُم : " َعَلْيِه َوَسلََّم ا َأْسَلَمْتُه ُأمُّ اَلُم َلمَّ َفَقاَل ، ِإنَّ ِعيَسى َعَلْيِه السَّ
اَلُم، اْكُتْب ِبْسِم هللِا : َلُه اْلُمَعلِ ُم ََل : َما ِبْسِم هللِا؟ َقاَل اْلُمَعلِ ُم: َفَقاَل َلُه ِعيَسى َعَلْيِه السَّ

، َوهللُا ِإَلُه اآْلِلَهِة ، ُمْلُكُه : َوِميٌم، َسَناُؤُه : َوِسيٌن، َبَهاُء هللِا : َباٌء: َفَقاَل َلُه، َأْدِري 
ْنَيا َواآْلِخَرِة  ْحَمُن َرْحَماُن الدُّ ِحيُم َرِحيُم اآْلِخَرِة ، َوالرَّ َواْلَباُء ، آََلُء هللِا : اْْلَْلُف: َأْبَجُد، َوالرَّ

اِئُم : َداٌل، ِجيٌم َجَماُل هللِا ، َبَهاُء هللِا  َز، هللُا الدَّ َوْيٌل ِْلَْهِل : َواْلَواُو، اْلَهاُء اْلَهاِوَيُة : َهوَّ
اِر  هللُا الطَّاِلُب ِلُكلِ  َحقٍ  : َوالطَّاُء. هللُا اْلَحِليُم: اْلَحاُء: ُحطِ ي، َوالزَّاُي َواٍد ِفي َجَهنََّم ، النَّ

َيُه  اِر َوُهَو اْلَوَجُع : َواْلَياُء، َحتَّى ُيَؤدِ  هللُا : ََلٌم، هللُا اْلَكاِفي : َكاٌف: َكَلُمْن، َأْي َأْهُل النَّ
اِدُق : ِسيٌن: َسْعَفْص. اْلَبْحُر: ُنوٌن، هللُا اْلَمِلُك : ِميٌم، اْلَعِليُم  هللُا اْلَعاِلُم : َواْلَعْيُن، هللُا الصَّ

َمُد : َوَصاٌد، هللُا اْلَفْرُد : َواْلَفاُء،  ْنَيا الَِّذي : َقاٌف: َقْرَشْت، هللُا الصَّ اْلَجَبُل اْلُمِحيُط ِبالدُّ
َمَواُت ْت ِمْنُه السَّ اُس َلَها : َوالرَّاُء. اْخَضرَّ يُن، َرَأى النَّ "َتمَّْت َأَبًدا : َوالتَّاُء، َشْيٌء َّللَِّ : َوالشِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش  َتَفرَّ

َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َيْحَيى، 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع:(1/329)

12803056

ْحَمِن  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن اْلَحَسِن اْلُعَطاِرِديُّ َحدَّ
، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن  ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ْبِن َغْزَواَن، ثنا اْْلَْشَجِعيُّ

اُس َيُعوُدوَن َداُوَد َعَلْيِه »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل" اْبِن ُعَمَر،  َكاَن النَّ
اَلُم َيُظنُّوَن ِبِه َمَرًضا  «َوَما ِبِه َشْيٌء ِإَلَّ اْلَخْوُف ِمَن هللِا، َواْلَحَياُء، السَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  

َد ِبِه َعْنُه اْْلَْشَجِعيُّ َتَفرَّ
أم )محقق تقريب البغية 

.إسناده ضعيف جدا: (القرى
: (4151)ضعيف الجامع 

.موضوع
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12813057

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َأُبو ُحَذْيَفَة ُموَسى ْبُن : ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َحدَّ
اِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن : َمْسُعوٍد َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ

َكاَن َنِبيُّ هللِا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد ِإَذا : " اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُه َرَأى َشَجَرًة َناِبَتًة َبْيَن َيَدْيِه َفَقاَل َلَها : َقاَل. اْلَخْرُنوُب: َما اْسُمِك؟ َقاَلْت: َقاَم ِفي ُمَصالَّ

اللُهمَّ َعمِ  َعَلى اْلِجنِ  َمْوِتي َحتَّى : َقاَل ُسَلْيَماُن. ِلَخَراِب َهَذا اْلَبْيِت: ِْلَيِ  َشْيٍء َأْنُبُت؟ َقاَلْت
ْنُس َأنَّ اْلِجنَّ ََل َتْعَلُم اْلَغْيَب، َقاَل ُأ َعَلْيَها، َفَأَكَلْتَها اْْلََرَضُة : َتْعَلَم اْلِْ َفَنَحَتَها َعًصى َيَتَوكَّ

ْنُس َأنَّ اْلِجنَّ َلْو َكاُنوا  ، َفَحذَُّروا َأْكَلَها اْْلََرَضَة َفَوَجُدوُه َحْوًَل، َفَتَبيََّنِت اْلِْ َفَسَقَطْت، َفَخرَّ
َفَكاَن اْبُن َعبَّاٍس َيْقَرُؤَها َهَكَذا، . »َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا َحْوًَل ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن 

.«َفَشَكَرِت اْلِجنُّ اْْلََرَضَة َفَكاَنْت َتْأِتيَها ِباْلَماِء َحْيُث َكاَنْت

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد َتَفرَّ
ِبِه َعَطاٌء

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6573)

12823058
وَخ، َثَنا َحمَّاُد ْبُن  َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َثَنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، َثَنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ َحدَّ

َأَتْيُت َعَلى ُيوُسَف »: َسَلَمَة، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َوَقْد ُأْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: (1062)صحيح الجامع 
.صحيح

12833060

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َيْحَيى ْبُن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َوَحدَّ َحدَّ
ُف، َقاََل وَب اْلَعالَّ ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، ثنا َناِفُع ْبُن َيِزيَد، َأْخَبَرِني ُعَقْيٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، : َأيُّ

وَب َصلَّى هللُا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل ِإنَّ َنِبيَّ هللِا َأيُّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َلِبَث ِبِه َباَلُؤُه َثَماِن َعْشَرَة َسَنًة َفَرَفَضُه اْلَقِريُب َواْلَبِعيُد ِإَلَّ َرُجَلْيِن ِمْن ِإْخَواِنِه َكاَنا 

وُب َذْنًبا َما َأْذَنَبُه : َيْغُدَواِن ِإَلْيِه َوَيُروَحاِن، َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبِه َذاَت َيْوٍم َتْعَلْم َوهللِا َلَقْد َأْذَنَب َأيُّ
ُمْنُذ َثَماِن َعْشَرَة َسَنًة َلْم َيْرَحْمُه هللُا َفَيْكَشَف : َوَما َذاَك؟ َقاَل: َأَحٌد ِمَن اْلَعاَلِميَن، َفَقاَل َلُه َصاِحُبُه

وُب ُجُل َحتَّى َذَكَر َذِلَك َلُه، َفَقاَل َأيُّ وَب َلْم َيْصِبِر الرَّ ََل َأْدِري َما َتُقوََلِن : َما ِبِه، َفَلمَّا َراَح ِإَلى َأيُّ
ُر َعْنُهَما  ُجَلْيِن َيَتَناَزَعاِن َفَيْذُكَراِن هللَا َفَأْرِجُع ِإَلى َبْيِتي َفُأَكفِ  َغْيَر َأنَّ هللَا َتَعاَلى َيْعَلُم َأنِ ي َأُمرُّ ِبالرَّ

، َقاَل َوَكاَن َيْخُرُج ِإَلى َحاَجِتِه، َفِإَذا َقَضى َحاَجَتُه َأْمَسَكْتُه اْمَرَأُتُه : َكَراِهَيَة َأْن ُيْذَكَر هللُا ِإَلَّ ِفي َحقٍ 
وَب َأِن  ى ِإَلى َأيُّ اْرُكْض ِبَرِجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل }ِبَيِدِه َحتَّى َيْبُلَغ، َفَلمَّا َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْبَطَأ َعَلْيَها، َوَأْوَح

ْتُه َتْنُظُر َوَقْد َأْقَبَل َعَلْيَها َقْد َأْذَهَب هللُا َما ِبِه ِمَن اْلَباَلِء، [ 42: ص] {َباِرٌد َوَشَراٌب َفاْسَتْبَطَأْتُه َفَتَلقَّ
َأْي َباَرَك هللُا ِفيَك َهْل َرَأْيَت َنِبيَّ هللِا َهَذا اْلُمْبَتَلى، َوهللِا َعَلى : َوُهَو َأْحَسُن َما َكاَن، َفَلمَّا َرَأْتُه َقاَلْت

َأْنَدٌر ِلْلَقْمِح َوَأْنَدٌر : َفِإنِ ي َأَنا ُهَو َوَكاَن َلُه َأْنَدَراِن: َذِلَك َما َرَأْيُت َأْشَبَه ِبِه ِمْنَك ِإْذ َكاَن َصِحيًحا َقاَل
ِعيِر، َفَبَعَث هللُا َسَحاَبَتْيِن، َفَلمَّا َكاَنْت ِإْحَداُهَما َعَلى َأْنَدِر اْلَقْمِح َأْفَرَغْت ِفيِه الذََّهَب َحتَّى  ِللشَّ

ِعيِر اْلَوِرَق َحتَّى َفاَض  "َفاَض، َوَأْفَرَغِت اْْلُْخَرى ِفي َأْنَدِر الشَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الزُّْهِريِ  َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َعِقيٌل، َوُرَواُتُه 
َد ِبِه  ُمتََّفٌق َعَلى َعَداَلِتِهْم، َتَفرَّ

َناِفٌع

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

12843062

 ، ، َثَنا َزَكِريَّا ْبُن َعِديٍ  َثَناُه َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َشاَذاَن اْلَجْوَهِريُّ َحدَّ
َثَنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّْنِجيُّ َعْن ِزَياِد ْبِن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َصْفَواَن ْبِن 

ُبِعْثُت َعَلى َأَثِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُسَلْيٍم، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل
، ِمْنُهْم َأْرَبَعُة آََلِف َنِبيٍ  ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل «َثَماِنَيِة آََلِف َنِبيٍ 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِزَياٍد َتَفرَّ
ا َوَرَواُه َأْحَمُد ْبُن  ِبِه َزَكِريَّ

ٍد،  َحاِزٍم َعْن َصْفَواَن، َوُمَحمَّ
َعْن َأَنٍس، َمْقُروًنا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

السلساة الضعيفة 
.ضعيف: (6090)

12853063

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َقاَل ، : َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُزَهْيٍر اْلُحْلَواِنيُّ
، َعْن : َثَنا َمكِ يُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم، َقاَل: َقاَل َقاِشيِ  ، َعْن َيِزيَد الرَّ َبِذيُّ َثَنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدَة الرَّ

َأْرَبَعَة : َبَعَث هللُا َثَماِنَيَة آََلِف َنِبيٍ : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنٍس َقاَل
اِس  "آََلٍف ِإَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َوَأْرَبَعَة آََلٍف ِإَلى َساِئِر النَّ

 َوَرَواُه َصْفَواُن ْبُن ُسَلْيٍم، 
َعْن َيِزيَد َنْحَوُه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (13808)الهيثمي 
أبو يعلى، وفيه موسى بن 
عبيدة الربذي وهو ضعيف 

.جدا

12863064

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا  َحدَّ
ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُمَجمِ ٍع، َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، َعْن 

، َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُموَسى اْْلَْشَعِريِ  َقاِشيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا : َيِزيَد الرَّ
ْوَحاِء َسْبُعوَن َنِبيًّا ُحَفاًة َعَلْيِهُم اْلِعَبا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْخَرِة ِمَن الرَّ «َلَقْد َمرَّ ِبالصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه أبو : (5348)الهيثمي 
يعلى والطبراني في الكبير، 
وفيه يزيد الرقاشي، وفيه 

.كالم

12873066

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َخاِلُد ْبُن ُمَحمٍَّد َأُبو َواِئٍل، َثَنا َعْوُن ْبُن  َحدَّ
ُعَماَرَة، َثَنا َحْفُص ْبُن ُجَمْيٍع، َعْن َعْبِد اْلَكِريِم، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 

َهَداُء ُقوَّاُد َأْهِل اْلَجنَِّة َوَحَمَلُة »: َيْرَفُعُه َقاَل النَِّبيُّوَن َواْلُمْرَسُلوَن َساَدُة َأْهِل اْلَجنَِّة َوالشُّ
ِة «اْلُقْرآِن ُعَرَفاُء َأْهِل اْلَجنَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (5986)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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12883067

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ، َثَنا َأُبو اْلَيَماِن ، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا ، َحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : َقاَل، َعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُسَوْيٍد ، َأِبي َمْرَيَم 

يَن ِفي ُأمِ  اْلِكَتاِب »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِإنِ ي َعْبُد هللِا ِفي ُأمِ  اْلِكَتاِب، َوَخاَتُم النَِّبيِ 
ُئُكْم ِبَتْأِويِل َذِلَك، َأنا َدْعَوُة َأِبي ِإْبَراِهيَم، َوِبَشاَرُة ِعيَسى  َوِإنَّ آَدَم َلُمْنَجِدٌل ِفي ِطيَنِتِه، َوَسُأَنبِ 
َهاُت  اِم َوَكَذِلَك ُأمَّ ي الَِّتي َرَأْت َأنَُّه َخَرَج ِمْنَها ُنوٌر َأَضاَءْت َلُه ُقُصوُر الشَّ َقْوَمُه، َوُرْؤَيا ُأمِ 

يَن ِمْن َمْدَيَن «النَِّبيِ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

 (17163)تخريج المسند 
: صحيح لغيره دون قوله:
بي ين " وكذلك ترى أمهات النَّ

"صلوات هللا عليهم

12893068

َثِني َأُبو َعِليِ  ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم، ثنا : َأْخَبَرَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل َحدَّ
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُبَدْيٍل، َعْن َعْبِد هللِا  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ، ثنا َعْبُد الرَّ اَذُكوِنيُّ ُسَلْيَماُن الشَّ

، َعْن َمْيَسَرَة اْلَفجِر، َقاَل : َيا َرُسوَل هللِا َمَتى ُكِتْبَت َنِبيًّا َقاَل: " ُقْلُت: ْبِن َشِقيٍق اْلُعَقْيِليِ 
ُكِتْبُت َنِبيًّا َوآَدُم َبْيَن ، َدُعوُه »: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َمْه : َفَقاَل النَّاُس

وِح، َواْلَجَسِد «الرُّ

 ُبَدْيٌل َهَذا ُهَو ُبَدْيُل ْبُن 
َد ِبِه ، َمْيَسَرَة  َواْلَحِديُث َتَفرَّ

اَذُكوِنيُّ ...الشَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه، وبقية 
.رجاله ثقات

: (20596)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

12903069

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن  َحدَّ
، َثَنا َعبَّاُس . َمِعيٍن ح ِ اْلَحْضَرِميُّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي ُحَصْيٍن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َوَحدَّ

، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َسْعٍد، َعْن ُبَدْيٍل، َعْن : ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم، َقاََل ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ثنا َعْبُد الرَّ
ِ ْبِن َشِقيٍق، َعْن َمْيَسَرَة، َقاَل ِ َمَتى ُكْنَت َنِبيًّا؟ َقاَل: ُقْلُت: َعْبِد َّللاَّ َوآَدُم َبْيَن »: َيا َرُسوَل َّللاَّ

وِح َواْلَجَسِد «الرُّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه، وبقية 
.رجاله ثقات

: (20596)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

12913070

، َقاَل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَحاِفُظ اْلَواِسِطيُّ ، : َحدَّ َثَنا ُنوُح ْبُن ُمَحمٍَّد اْْلَْيِليُّ
َثَنا ُهَشْيُم ْبُن َبِشيٍر، َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن اْلَحَسِن، : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعَرَفَة، َقاَل: َقاَل

ِمْن َكَراَمِتي َعَلى َربِ ي َعزَّ »: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َوَجلَّ َأنِ ي ُوِلْدُت َمْخُتوًنا َوَلْم َيَر َأَحٌد َسْوَأِتَي

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس، 
َعِن اْلَحَسِن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

: (5310)ضعيف الجامع 
.ضعيف

12923071

 ، ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َحْمَزَة الزَُّبْيِريُّ ْوَفِليُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن النَّ َحدَّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه، َقاَل َراَوْرِديُّ َدَعا ُعَمُر ْبُن : ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّ

َة َفَوَجَد اْلَعبَّاَس َوَعِقياًل  فَّ اْلَخطَّاِب َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َفَسارَُّه ُثمَّ َقاَم َعِليٌّ َفَجاَء الصُّ

َأْخَبَرِني ُعَمُر َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ : َواْلُحَسْيَن َفَشاَوَرُهْم ِفي َتَزوُِّج ُأمِ  ُكْلُثوٍم ُعَمَر ُثمَّ َقاَل َعِليٌّ
«ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمْنَقِطٌع َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلَّ َسَبِبي َوَنَسبي»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

أم )محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

عليه، وهو حسن ببقية 
.رواته

[إسناده ضعيف]

12933072

اُط،  ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َسْهِل اْلَحنَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن : ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر، َقاَل

َيْنَقِطُع َيْوَم اْلِقَياَمِة ُكلُّ »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: اْلَخطَّاِب، َيُقوُل
«َسَبٍب، َوَنَسٍب ِإَلَّ َسَبِبي، َوَنَسِبي

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَيْيَنَة 
َعْن َجْعَفٍر، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ، 

ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه، وهو 
.حسن ببقية رواته

: (4527)صحيح الجامع 
.صحيح

12943075

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، ثنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، ثنا ِمْسَعٌر،  َحدَّ
ْحَمِن ْبَن َعْوٍف، َقاَل ُمرَّ َعَلى النَِّبيِ  : " ثنا َسْعُد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َأنَّ َعْبَد الرَّ

َفِإنِ ي ُكْنُت أْجَتِنيِه ، َعَلْيُكْم ِبَما اْسَودَّ ِمْنُه »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَتْمٍر ِمْن َأَراٍك َفَقاَل
«َما ِمْن َنِبيٍ  ِإَلَّ َوَقْد َرَعاَها»: َأَو ُكْنَت َراِعًيا؟ َقاَل، َيا َرُسوَل هللِا : َقاُلوا« َوَأَنا َأْرَعى اْلَغَنَم

،  َهَكَذا َرَواُه َوِكيٌع، َوَغْيُرُه 
َدُه ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن  َوَجوَّ

ِمْسَعٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

أبو : (8/232)الهيثمي 
. سلمة لم يسمع من أبيه

12953076

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َحيَّاَن َأُبو ُمَحمٍَّد، ثنا َأُبو َحْفٍص اْلَحَلِبيُّ ُعَمُر ْبُن اْلَحَسِن  ثنا َأُبو ، َحدَّ
، ثنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن َأِبي  يِصيُّ َخْيَثَمَة اْلِمصِ 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبيِه، َقاَل َمرَّ ِبَنا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : " َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َفَذَكَرُه« َعَلْيُكْم ِبَما اْسَودَّ ِمْنُه»: َفَقاَل، َوَنْحُن َنْجِني َثَمَر اْْلََراِك 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف، ويرتقي بسابقه إلى 
.الحسن لغيره

أبو : (8/232)الهيثمي 
. سلمة لم يسمع من أبيه

كتاب فضل نبينا 
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12963077

َثَنا َعْبُد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن ُزَهْيٍر، َثَنا َأُبو ، َحدَّ
ُكَرْيٍب، َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  اْبِن 

َم هللُا َوْجَهُه َقاَل ِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َكرَّ َكُثَر َعَلى َماِرَيَة : " اْلَحَنِفيَِّة، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
، اْبِن َعمٍ  َلَها، َكاَن َيُزوُرَها، َوَيْخَتِلُف  ُأمِ  ِإْبَراِهيَم اْبِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ِقْبِطيٍ 

ْيَف »: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلي، ِإَلْيَها  َفاْنَطِلْق ِإَلْيِه َفِإْن ، ُخْذ َهَذا السَّ
ِة اْلُمْحَماِة : ، َفُقْلُت«َوَجْدَتُه ِعْنَدَها َفاْقُتْلُه كَّ َيا َرُسوَل هللِا َأُكوُن ِفي َأْمِرَك ِإْذ َأْرَسَلْتِني َكالسِ 

اِهُد َيَرى َما ََل َيَرى اْلَغاِئُب؟ َقاَل َبِل »: ََل ُيْثِنيِني َشْيٌء َحتَّى َأْمِضَي ِلَما َأْرَسَلْتِني ِبِه َأِو الشَّ
اِهُد َيَرى َما ََل َيَرى اْلَغاِئُب ْيَف َفَوَجْدُتُه ِعْنَدَها َفاْخَتَرْطُت «الشَّ ًحا السَّ ، َفَأْقَبْلُت ُمَتَوشِ 

ا َأْقَبْلُت َنْحَوُه َعَرَف َأنِ ي ُأِريُدُه، َفَأَتى َنْخَلًة َفَرَقى ِفيَها، ُثمَّ َرَمى ِبَنْفِسِه َعَلى  ْيَف، َفَلمَّ السَّ
َجاِل َقِلياًل َوََل َكِثيًرا، َفَأْغَمْدُت  َقَفاُه، َوَشَغَر ِبِرْجَلْيِه، َفِإَذا ُهَو َأَجبُّ َأْمَسُح، َما َلُه َما ِللرِ 

ِ الَِّذي َيْصِرُف َعنَّا »: َسْيِفي، ُثمَّ َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل اْلَحْمُد َّللَّ
.«َأْهَل اْلَبْيِت

َهَذا َغِريٌب ََل ُيْعَرُف ُمْسَنًدا 
َياِق ِإَلَّ ِمْن َحِديِث  ِبَهَذا السِ 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق ُمَحمَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

12973078

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأَباَن، : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل: َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِْلَِبي : ثنا ُمَجاِهٌد، َقاَل: ثنا ُعَمُر ْبُن َذرٍ 

ِتِه ِبِلَساِنَها، : ُأْعِطيُت َخْمَس ِخَصاٍل َلْم ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد َكاَن َقْبِلي: " َذرٍ  ُأْرِسَل ُكلُّ َنِبيٍ  ِإَلى ُأمَّ
َوُأْرِسْلُت ِإَلى ُكلِ  َأْحَمَر َوَأْسَوَد ِمْن َخْلِقِه، َوُنِصْرُت ِبالرُّْعِب َوَلْم ُيْنَصْر ِبِه َأَحٌد َقْبِلي، َوُأِحلَّْت 

"ِلَي اْلَغَناِئُم، َوُجِعَلْت ِلَي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا 

أم )محقق تقريب البغية 
إسناده ضعيف جدا، : (القرى

يرتقي بمتابعاته، وله أصل 
عند البخاري ومسلم

12983079

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َوَحدَّ َحدَّ
َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َعِن : َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشيَرَوْيِه، َقاََل

، َقاَل َطَلْبُت َرُسوَل هللِا َصلَّى : " اْْلَْعَمِش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َأِبي َذرٍ 
اَلَة، ُثمَّ َقاَل ُأوِتيُت اللَّْيَلَة َخْمًسا َلْم : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلْياًل َفَوَجْدُتُه َقاِئًما ُيَصلِ ي َفَأَطاَل الصَّ

ُأْرِسْلُت ِإَلى اْْلَْحَمِر َواْْلَْسَوِد، َوُنِصْرُت ِبالرُّْعِب َفُيْرَعُب اْلَعُدوُّ َوُهَو ِبَمِسيَرِة : ُيْؤَتها َنِبيٌّ َقْبِلي
: َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِلَي اْْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َوُأِحلَّْت ِلَي اْلَغَناِئُم َوَلْم ُتَحلَّ ِْلََحٍد َقْبِلي، َوِقيَل

"َسْل ُتْعَطْه َفاْخَتَبْأُتَها َشَفاَعًة ِْلُمَِّتي َوَهَي َناِئَلٌة ِلَمْن َلْم ُيْشِرْك ِباَّلِل َشْيًئا 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

12993083
َثِني َأِبي، ثنا ُشَجاُع ْبُن اْلَوِليِد، ثنا َأُبو  ِ ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

، َعْن َعْمَرَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َجَناٍب اْلَكْلِبيُّ
َحى : َثاَلٌث َعَليَّ َفَراِئُض َوُهنَّ َعَلْيُكْم َتَطوٌُّع: " َيُقوُل "اْلِوْتُر َوالنَّْحُر َوَصاَلُة الضُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (2050)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

13003084

، َقاََل ْنِديُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوَأْحَمُد ْبُن السِ  ، َقاَل: َحدَّ : ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ
ي َأْحَمُد ْبُن َأِبي ُشَعْيٍب َقاَل ثنا ُموَسى ْبُن َأْعَيَن، َعْن َلْيٍث، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، : ثنا َجدِ 

َأَنا َسيِ ُد : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفَر، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل
اِس َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيْدُعوِني َربِ ي َفَأُقوُل َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر ِبَيَدْيَك، َتَباَرْكَت : النَّ

َوَتَعاَلْيَت، َلبَّْيَك َوَحَناَنْيَك، َواْلَهاِدي َمْن َهَدْيَت، َعْبُدَك َبْيَن َيَدْيَك، ََل َمْنَجا ِمْنَك ِإَلَّ ِإَلْيَك، 
"َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت 

غريب من حديث أبي 
إسحاق تفرد به موسى عن 

ليث

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

فيه : (10/380)الهيثمي 
ليث بن أبي سليم وهو 
.  مدلس وبقية رجاله ثقات

13013085

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُبْهُلوٍل، ثنا َشَباَبُة  َحدَّ
، َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس، َعْن ُنَبْيٍح  ْبُن َسوَّاٍر، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُحَسْيٍن َأُبو َماِلٍك النََّخِعيُّ

، َعْن ُأمِ  َأْيَمَن، َقاَلْت َباَت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَبْيِت َفَقاَم ِمَن : الَعَنِزيِ 
ا  اَرِة َفَشِرْبُت َما ِفيَها َفَلمَّ اَرٍة َفُقْمُت َوَأَنا َعْطَشى، َلْم َأْشُعْر َما ِفي اْلَفخَّ اللَّْيِل َفَباَل ِفي َفخَّ

اَرِة»: َأْصَبْحَنا َقاَل ِلي َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َشِرْبُت َما : ُقْلُت« َيا ُأمَّ َأْيَمَن َأْهِريِقي َما ِفي اْلَفخَّ
َأَما ِإنَُّه ََل َيْفَجُع »: ِفيَها َفَضِحَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه ُثمَّ َقاَل

«َبْطُنِك َبْعَدُه َأَبًدا

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

13023086
، ثنا َيِزيُد ْبُن  ْقِطيُّ ْحَمِن السِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلَورَّاقُ  اْلُمِفيُد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

َما َرَأْيُت »: َهاُروَن، ثنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
«َأَحًدا َأْشَجَع، َوََل َأْنَجَد، َوََل َأْجَوَد، َوََل َأْوَضَأ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َيِزيَد 
ْبِن َهاُروَن َعْن ِمْسَعٍر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى



170

13033090

َثِني َأْوُس ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأْوٍس، ثنا َداُوُد ْبُن ُسَلْيَماَن  ، َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد اْلَهْمَداِنيُّ َحدَّ
، ثنا َأُبو ُعَبْيَدَة  ْيَبِقيُّ ، ثنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّ ْبِن ُخَزْيَمَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلُبَخاِريُّ
َثِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي  َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثنَّى ِمْن َتْيِم ُقَرْيٍش، َحدَّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخِصُف َنْعَلُه َوُكْنُت َأْغِزُل : هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
َفَنَظْرُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعَل َجِبيُنُه َيْعَرُق َوَجَعَل َعَرُقُه َيَتَوقَُّد : َقاَلْت

؟»: َفَنَظَر ِإَليَّ َفَقاَل: َفُبِهتُّ َقاَلْت: ُنوًرا َقاَلْت َيا َرُسوَل هللِا َنَظْرُت ِإَلْيِك : َفُقْلُت« َما َلِك ُبِهتِ 
َفَجَعَل َجِبيُنَك َيْعَرُق َوَجَعَل َعَرُقَك َيَتَولَُّد ُنوًرا َفَلْو َرآَك َأُبو َكِبيٍر اْلُهَذِليُّ َلَعِلَم َأنََّك َأَحقُّ 

؟»: ِبِشْعرِِه َقاَل :َيُقوُل: َفَقاَلْت« َوَما َيُقوُل َيا َعاِئَشُة َأُبو َكِبيٍر اْلُهَذِليُّ
[البحر الكامل]

َوَفَساِد ُمْرِضَعٍة َوَداٍء ُمْغَيِل... َوُمَبرٍَّأ ِمْن ُكلِ  ُغبَِّر َحْيَضٍة 
َبَرَقْت َكَبْرِق اْلَعاِرِض اْلُمَتَهلِ ِل... َوِإَذا َنَظْرَت ِإَلى َأِسرَِّة َوْجِهِه 

َل َما َبْيَن : َقاَلْت َفَوَضَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما َكاَن ِفي َيِدِه َوَقاَم ِإَليَّ َفَقبَّ
«َجزَاِك هللُا َيا َعاِئَشُة َخْيًرا َما ُسِرْرِت ِمنِ ي َكُسُروِري ِمْنِك»: َعْيَنيَّ َوَقاَل

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أقف عليه

: (4144)السلسلة الضعيف
.كذب موضوع

13043093

، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َحمَّاٍد، ثنا ِهاَلُل ْبُن َبِشيٍر، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْدِريَس  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
اْْلَْحَوُل، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْحُموِد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َمْسَلَمَة، َأْخَبَرِني َجْعَفُر ْبُن 

َثْتُه َتُه ُعَمْيَرَة ِبْنَت َمْسُعوٍد َحدَّ َدَخَلْت ِهَي َوَأَخَواُتَها َوُهنَّ َخْمٌس " َأنََّها : َمْحُموٍد، َأنَّ َجدَّ
َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَباَيْعَنُه َوَوَجَدْتُه َيْأُكُل ُقَدْيًدا َفَمَضَغ َلُهنَّ ُقَدْيَدًة ُثمَّ 

َفَلِقيَن هللَا َما َوَجْدَن ِفي : َناَوْلُهنَّ ِإيَّاَها َفاْقَتَسْمَنَها َفَمَضَغْت ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِقْطَعًة َقاَل
"َأْفَواِهِهنَّ ُخُلوًفا َوََل اْشَتَكْيَن ِمْن َأْفَواِهِهنَّ َشْيًئا 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف جدا: (القرى

فيه : (8/286)الهيثمي 
إسحاق بن إدريس اْلسواري 

.وهو ضعيف

13053094

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َقاَل ُد ْبُن َيْحَيى نا ِمْسَعٌر، : َحدَّ ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى نا َخالَّ
ُكلُّ َشْيٍء »: َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َأنَُّه َقاَل

ُل }« ُأوِتَي َنِبيُُّكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َغْيَر َخْمٍس اَعِة، َوُيَنزِ  ِإنَّ هللَا ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ
اآْلَيَة َرَواُه ُشْعَبُة، َعْن َعْمٍرو ِمْثَلُه[ 34: لقمان] {اْلَغْيَث، َويْعَلُم َما ِفي اْْلَْرَحاِم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (3659)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

13063095

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َثَنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا َبِقيَُّة، َعْن َسِعيِد ْبِن  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ِسَناٍن، َثَنا َأُبو الزَّاِهِريَِّة، َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

ْنَيا َفَأَنا َأْنُظُر ِإَلْيَها َوِإَلى َما ُهَو َكاِئٌن ِفيَها »: َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َقْد َرَفَع ِلَي الدُّ
ِه َكَما  ُه ِلَنِبيِ  ي َهِذِه، َجِليَّاِن ِمْن َأْمِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ َجالَّ َما َأْنُظُر ِإَلى َكفِ  ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َكَأنَّ

يَن َقْبَلُه ِبيِ  ُه ِللنَّ «َجالَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (957)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا

13073096

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، َوَأْحَمُد ْبُن ُبْنَداٍر، َقاََل : َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي : َثَنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َقاَل َثَنا اْبُن َعْوٍن، َعْن َعْبِد الرَّ

ُكْنُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ِجَناَزٍة، َفُكْنُت ِإَذا َمَشْيُت : " هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
"ُتْطَوى َلُه اْْلَْرُض َوَخِليِل هللِا ِإْبَراِهيَم : َسَبَقِني، َوِإَذا َهْرَوْلُت َسَبْقُتُه، َفاْلَتَفَت، َفُقْلُت

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ََل ُيْعَرُف 
ْحَمِن  ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد الرَّ
َد ِبِه َعْنُه  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َتَفرَّ

اْبُن َعْوٍن

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه المسكوت عنه، وبقية 
.رجاله ثقات

13083099
ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأَباَن، ثنا ُسْفَياُن،  ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ

، َعْن ُنَبْيٍح َأِبي َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر، َقاَل َخَرَج َرُسوُل هللِا : َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس اْلَعْبِديِ 
«َوَخلُّوا َظْهِري ِلْلَماَلِئَكِة، اْمُضوا َأَماِمي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ِْلَْصَحاِبِه

َما َكَتْبُتُه َعاِلًيا ِمْن َحِديِث 
الثَّْوِريِ  ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: (1379)صحيح الجامع 
.صحيح

13093100

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد،  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َحدَّ
َثِني ِباَلٌل، َقاَل ْبَح : " َثَنا َأيُّوُب ْبُن َسيَّاٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َحدَّ َأذَّْنُت الصُّ

: ِفي َلْيَلٍة َباِرَدٍة َفَلْم َيْأِتِني َأَحٌد، ُثمَّ َأذَّْنُت َفَلْم َيْأِتِني َأَحٌد، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َأْشَهُد َلَقْد : ، َقاَل ِباَلٌل«اللُهمَّ اْكَسْر َعْنُهُم اْلَبْرَد»: َمَنَعُهُم اْلَبْرُد، َفَقاَل: ُقْلُت« َما َلُهْم؟»

ْبِح ِمَن اْلَحرِ   ُحوَن ِفي الصُّ "َرَأْيُتُهْم َيَتَروَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

الذهبي في ترتيب 
فيه : (153)الموضوعات 

أيوب بن يسار كذبه ابن 
.معين
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13103101

، ثنا َداُوُد  ِر، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َهاُروَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلٍح اْْلََشجُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ُث : ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل َعِن اْبِن ، َسِمْعُت َأَبا اْْلَْحَوِص، ُيَحدِ 

َما َأَنا َبَشٌر َأْغَضُب َكَما َيْغَضُب »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، َقاَل ِإنَّ
َفاْجَعْلَها َلُه ، َفَأيَُّما ُمْسِلٍم َلَعْنُتُه َلْعَنًة ِمْن َغْيِر ُكْنِهِه ، َوَأْرَضى َكَما َيْرَضى اْلَبَشُر ، اْلَبَشُر 

اَرًة  «َواْجَعْلَها َلُه َرْحَمًة، َكفَّ

َد ِبِه َداُوُد َعْن   َغِريٌب، َتَفرَّ
ُشْعَبَة

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

تخرج شرح مشكل اآلثار 
.حسن: (6009)

13113102

، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َثْوُر ْبُن ُموَسى، َثَنا اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
َثِني ُدَكْيُن : َسِمْعُت َقْيَس ْبَن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: ُعَيْيَنَة، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َقاَل َحدَّ

َأَتْيَنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َأْرَبِعِماَئِة َراِكٍب َنْسَأُلُه الطََّعاَم، : " ْبُن َسِعيٍد، َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا، َما ِعْنِدي ِإَلَّ آُصُع : ، َفَقاَل«َيا ُعَمُر، اْذَهْب َفَأْطِعْمُهْم َوَأْعِطِهْم»: َفَقاَل

َسْمًعا َوَطاَعًة، َفاْنَطَلَق : اْسَمْع َوَأِطْع، َقاَل ُعَمُر: َتْمٍر، َما َتِقيُظِني َوِعَياِلي، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر
اْدُخُلوا، َفَدَخُلوا، : ُعَمُر َحتَّى َأَتى ُعلِ يًَّة َفَأْخَرَج ِمْفَتاًحا ِمْن ُحْجَرِتِه َفَفَتَحَها، َفَقاَل ِلْلَقْوِم

"َوُكْنُت آِخَر اْلَقْوِم ُدُخوًَل، َفَأَخْذُت ُثمَّ َنَظْرُت َفِإَذا ِمْثَل اْلَفِصيِل ِمَن التَّْمِر 

 َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َرَواُه َعْن 
ٌة، َوُهَو َأَحُد  ِإْسَماِعيَل ِعدَّ

َدََلِئِل النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده صحيح: (القرى

13123103

ُد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا ِإْسَماِعيُل  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن اْلُمْنِذِر، ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َقاَل اَن اْلُعْذِريُّ ُكْنُت ِمْن : َسِمْعُت َواِثَلَة ْبَن اْْلَْسَقِع، َيُقوُل: ْبُن َعيَّاٍش، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّ

ِة َفَشَكى َأْصَحاِبي اْلُجوَع َفَقاُلوا فَّ َيا َواِثَلُة اْذَهْب ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأْصَحاِب الصُّ
َيا َرُسوَل هللِا ِإنَّ َأْصَحاِبي َيْشُكوَن اْلُجوَع َفَقاَل َرُسوُل : َوَسلََّم اْسَتْطِعْم َلَنا َرُسوَل هللِا َفَذَهْبُت َفُقْلُت

َيا َرُسوَل هللِا َما ِعْنِدي ِإَلَّ : َقاَلْت« َيا َعاِئَشُة َهْل ِعْنَدِك ِمْن َشْيٍء»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َفَجاَءْت ِبِجَراٍب َفَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَصْحَفٍة َفَأْفَرَغ « َهاِتيِه»: ِفَتاُت ُخْبٍز َقاَل

ْحَفُة َفَقاَل ْحَفِة ُثمَّ َجَعَل ُيْصِلُح الثَِّريَد ِبَيِدِه َوُهَو َيْرُبو َحتَّى اْمَتََلَِت الصَّ َيا َواِثَلُة »: اْلُخْبَز ِفي الصَّ
َفَذَهْبُت َفِجْئُت ِبَعَشَرٍة ِمْن َأْصَحاِبي َوَأَنا َعاِشُرُهْم، « اْذَهْب َفِجْئ ِبَعَشَرٍة ِمْن َأْصَحاِبَك َوَأْنَت َعاِشُرُهْم

اْجِلُسوا ُخُذوا ِبْسِم هللِا ُخُذوا ِمْن َحَواَلْيَها َوََل َتْأُخُذوا ِمْن َأْعاَلَها َفِإنَّ اْلَبَرَكَة َتْنَحِدُر ِمْن »: َفَقاَل
ْحَفِة ِمْثُل َما َكاَن ِفيَها ُثمَّ َجَعَل ُيْصِلُحَها ِبَيِدِه َوِهَي « َأْعاَلَها َفَأَكُلوا َحتَّى َشِبُعوا ُثمَّ َقاُموا َوِفي الصَّ

ْحَفُة َفَقاَل َفَذَهْبُت َفِجْئُت « َيا َواِثَلُة اْذَهْب َفِجْئ ِبَعَشَرٍة ِمْن َأْصَحاِبَك»: َتْرُبو َحتَّى اْمَتََلَِت الصَّ
اْذَهْب َفِجْئ ِبَعَشَرٍة ِمْن »: َفَجَلُسوا َفَأَكُلوا َحتَّى َشِبُعوا ُثمَّ َقاُموا ُثمَّ َقاَل« اْجِلُسوا»: ِبَعَشَرٍة َفَقاَل

: َنَعْم َعْشَرٌة َقاَل: ُقْلُت« َهْل َبِقَي َأَحٌد»: َفَذَهْبُت َوِجْئُت ِبَعَشَرٍة َفَفَعُلوا ِمْثَل َذِلَك َفَقاَل« َأْصَحاِبَك
َفَجَلُسوا َفَأَكُلوا َحتَّى َشِبُعوا ُثمَّ َقاُموا « اْجِلُسوا»: َفَذَهْبُت َفِجْئُت ِبِهْم َفَقاَل« اْذَهْب َفِجْئ ِبِهْم»

ْحَفِة ِمْثُل َما َكاَن ُثمَّ َقاَل «َيا َواِثَلُة اْذَهْب ِبَها ِإَلى َعاِئَشَة»: َوَبِقَي ِفي الصَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

إسناده  (8/308)الهيثمي 
.جسن

13133104

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد : ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثنَّى، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، ح َوَحدَّ

َواِرِب،  ْبِن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الشَّ
، َصلَّى : َقاََل َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْلَجْعِد َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َأْصَحاَب النَِّبيِ 

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشَكْوا ِإَلْيِه اْلَعَطَش َفَدَعا ِبُعس ٍ َوَدَعا ِبَماٍء َفَصبَُّه ِفيِه َفَوَضَع َرُسوُل هللِا 
َفَرَأْيُت اْلَماَء َيْنُبُع ُعيوًنا ِمْن َبْيِن « اْسَتُقوا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه ِفي اْلُعس ِ َفَقاَل

اُس  َرَواُه َسيَّاُر ْبُن َحاِتٍم، َعْن " َأَصاِبِع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْسَتَقى النَّ
َجْعَفٍر ِمْثَلُه

محقق تقريب  [صحيح لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

حسن، يرتقي بما سبق من 
.اْلحادبث إلى الصحيح لغيره

الوادعي في صحيح دَلئل 
على شرط : (143)النبوة 

.البخاري

13143107

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ
، َقاَل ْعِبيَّ : َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َيْحَيى ْبِن ِإْسَماِعيَل ْبِن َساِلٍم اْْلََسِديِ  َسِمْعُت الشَّ

ُث، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل ْنَيا َواآْلِخَرِة، : " ُيَحدِ  ُخيِ َر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن الدُّ
: ".َفاْخَتاَر اآْلِخَرَة

 ، ْعِبيِ   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ

ْعِبيِ  َد ِبِه َيْحَيى َعِن الشَّ َتَفرَّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه المسكوت عنه وبقية 
.رواته ثقات

رواه : (14214)الهيثمي 
.الطبراني، وإسناده حسن
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، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن اْلِمْهَرَجاِن، َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
، َثَنا َأيُّوُب ْبُن َنِهيٍك، َقاَل : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا َحاِزٍم، َقاَل: اْلَباِبِليُّ

َماِء َما َهَبَط َعَلى : " َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َلَقْد َهَبَط َعَليَّ َمَلٌك ِمَن السَّ
اَلُم، َفَقاَل اَلُم َعَلْيَك َيا : َنِبيٍ  َقْبِلي َوََل َيْهِبُط َعَلى َأَحٍد َبْعِدي َوُهَو ِإْسَراِفيُل َعَلْيِه السَّ السَّ

َك ِإَلْيَك، َأَمَرِني َأْن ُأْخِبَرَك ِإْن ِشْئَت َأْن َتُكوَن َنِبيًّا َعْبًدا، َوِإْن ِشْئَت  ُمَحمَُّد، َأَنا َرُسوُل َربِ 
اَلُم َفَأْوَمَأ ِإَليَّ َأْن َتَواَضْع  َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا " َنِبيًّا َمِلًكا، َفَنَظْرُت ِإَلى ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ

َلْو َأنِ ي ُقْلُت َنِبيًّا »: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« َنِبيًّا َعْبًدا»: َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َذِلَك
«َمِلًكا ُثمَّ ِشْئُت َلَساَرْت َمِعَي اْلِجَباُل َذَهًبا

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َحاِزٍم َعِن اْبِن ُعَمَر، 

وُب ْبُن َنِهيٍك َوَأُبو  َد ِبِه َأيُّ َتَفرَّ
: َحاِزٍم ُمْخَتَلٌف ِفيِه، َفِقيَل

ُمَحمَُّد : َسَلَمُة ْبُن ِديَناٍر َوِقيَل

ْبُن َقْيٍس اْلَمَدِنيُّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

رواه : (14211)الهيثمي 
الطبراني، وفيه يحيى بن 

عبد هللا البابلتي، وهو 
.ضعيف

13163109

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا اْلُفَضْيُل ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن ، ثنا ُجْبُروُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّ
َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى : َقاَل، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، ْبُن ِعَياٍض، َعْن ُحَصْيٍن 

َما َكاَن : " َفَقاَل ِلَعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم َوِفي َيِدِه ِقْطَعٌة ِمْن َذَهٍب 
ِه َوَهِذِه ِعْنَدُه َفَقَسَمَها َقْبَل َأْن َيُقوَم ُثمَّ َقاَل ِني َأنَّ ِْلَْصَحاِب ُمَحمٍَّد : ُمَحمٌَّد َقاِئاًل ِلَربِ  َما َيُسرُّ

َفَقاَل اْبُن " ِمْثُل َهَذا اْلَجَبِل َوَأَشاَر ِإَلى ُأُحٍد َذَهًبا َفُيْنِفُقَها ِفي َسِبيِل هللِا َوَيْتُرُك ِمْنَها ِديَناًرا 
ُقِبَض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم ُقِبَض َوَلْم َيَدْع ِديَناًرا َوََل ِدْرَهًما َوََل : َعبَّاٍس

ِعيِر َكاَن  ًة َوَلَقْد َتَرَك ِدْرَعُه َمْرُهوَنًة ِعْنَد َرُجٍل ِمَن اْلَيُهوِد ِبَثاَلِثيَن َصاًعا ِمَن الشَّ َعْبًدا َوََل ُأمَّ
"َيْأُكُل ِمْنُه َوُيْطِعُم ِعَياَلُه 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل 
َد ِبِه َيْحَيى ْبُن ، َوُحَصْيٍن  َتَفرَّ

ُسَلْيَماَن ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

فيه من لم أقف عليه، وهو 
.حسن ببقية رواته

رجاله : (3/126)الهيثمي 
.موثقون

13173115

، َقاَل َثَنا ِإْسَحاَق ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن : َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: اْلِهِسْنَجاِنيُّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َماِلِك ْبِن : َثَنا َزْهَدُم ْبُن اْلَحاِرِث اْلَمكِ يُّ

َمرَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا : ِديَناٍر، َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه، َقاَل

َيا : َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َيُهوِديٍ  َوَعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقِميَصاِن َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ
َيا : َأَبا اْلَقاِسِم اْكُسِني َفَخَلَع النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْفَضَل اْلَقِميَصْيِن َفَكَساُه، َفُقْلُت

َلْيَس َتْدِري َيا ُعَمُر َأنَّ ِديَنَنا اْلَحَنِفيَُّة »: َرُسوَل هللِا، َلْو َكَسْوَتُه الَِّذي ُهَو ُدوٌن َفَقاَل
ْساَلِم ْمَحُة ََل ُشحَّ ِفيَها َوَكَسْوُتُه َأْفَضَل اْلَقِميَصْيِن ِلَيُكوَن َأْرَغَب َلُه ِفي اْلِْ «السَّ

َهَذا ِمْن َعِزيِز َحِديِث َماِلِك 
َث ِبِه  ْبِن ِديَناٍر َوَغِريِبِه َحدَّ

ِد  ، َعْن ُمَحمَّ َأُبو َحاِتٍم الرَّاِزيُّ
ْبِن َعاِصٍم، َعْن َزْهَدَم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

13183116
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َمكِ يُّ ْبُن َعْبَداَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َحْفُص 

ْحَمِن، َعْن ُسْفَياَن، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، ِقيَل َيا : " ْبُن َعْبِد الرَّ
«َوَيْأَبى هللُا ِلَي اْلُبْخَل، َتْسَأُلوِني »: َرُسوَل هللِا َأْعِطَنا َشْيًئا َقاَل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
ََل َأْعَلُمُه َرَواُه ، َواْْلَْعَمِش 

َغْيُر َحْفٍص

أم ) محقق تقريب البغية 
فيه من لم أقف : (القرى

.عليه
[إسناده ضعيف]

13193118

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ َحدَّ
، ثنا َعْبُد اْلَحَكِم ْبُن َمْيَسَرَة، ثنا اْبُن ُجُرْيٍج، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر،  ْبُن َأْسَلَم الطُّوِسيُّ

َما َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا »: َأْو َقاَل- َما ُرِئَي َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاَل
ا ِرْجَلْيِه َبْيَن َأْصَحاِبِه «َعَلْيِه َوَسلََّم َمادًّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج 
ِد  َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ

ْبِن َأْسَلَم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

تخريج سير أعالم النبالء 
إسناده : ( 206/ 12)

.ضعيف

13203120

اُل ثنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر ثنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَجمَّ َحدَّ
اِنيُّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُعَماَرَة، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َأَنِس ْبِن  ْشَتِكيُّ ثنا اْلِحمَّ الدَّ

وَف، َويَناُم َعَلى اْْلَْرِض، َويْأُكُل : َماِلٍك َقاَل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْلَبُس الصُّ
.ِمَن اْْلَْرِض، َويْرَكُب اْلِحَماَر َوُيْرِدُف َخْلَفُه، َوَيْعِقُل اْلَعْنَز َفَيْحَتِلُبَها، َويِجيُب َدْعَوَة اْلَعْبِد

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب َعْن 
َد ِبِه اْلَحَسُن َأَنٍس، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده موضوع: (القرى

13213121

َثِني َأِبي، ثنا َرْوُح ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
: َسَأَل ُمَحمَُّد ْبُن َشِبيٍب اْلَحَسَن: َسِمْعُت ُخَلْيَد ْبَن َجْعَفٍر، َقاَل: ُعَباَدَة، ثنا ُشْعَبُة، َقاَل

َنَعْم َوهللِا الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ : َأَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُكُل َعَلى اْْلَْرِض؟ َفَقاَل
: َأَسِمْعَت اْلَحَسَن َيُقوُل َكَذا َوَكَذا؟ َقاَل: َفَلِقيُت ُمَحمََّد ْبَن َشِبيٍب َفُقْلُت: َقاَل ُشْعَبُة، " ُهَو 

.َنَعْم

ُد ْبُن َشِبيٍب َبْصِريٌّ  ،  َوُمَحمَّ
ََل َأْعَلُم ُشْعَبَة َرَوى َعْنُه 

َوَرَوى ُشْعَبُة، َعْن ، َغْيَرُه 
ِد ْبِن َأِبي ِإْسَماِعيَل  ُمَحمَّ

ِد  ، َوَعْن ُمَحمَّ َلِميِ  ُكوِفيٌّ السُّ
اِئِب َأِبي النَّْضِر  ْبِن السَّ

ِد  ، َوَعْن ُمَحمَّ اْلَكْلِبيِ  ُكوِفيٌّ
ََل ، ْبِن َأِبي َعاِئَشَة، َمِديِنيُّ 

َأْعَلُم َأْسَنَد َعْن َواِحٍد ِمْنُهْم

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى
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13223125

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَِّر  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيٍد ، ِإْماَلًء ثنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُسَلْيَماَن ، َحدَّ
َثِني ُمَعاِوَيُة  َأنََّها ، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة ، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد ، ثنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ

َكاَن َبَشًرا ِمَن اْلَبَشِر »: َما َكاَن َعَمُل النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِتِه َفَقاَلْت: ُسِئَلْت
«َوَيْخُدُم َنْفَسُه، َوَيْحِلُب َشاَتُه ، َكاَن َيْفِلي َثْوَبُه 

 َرَوى اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن 
ُمَعاِوَيَة، ِمْثَلُه َواْخُتِلَف َعَلى 
َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد ِفيِه َفَرَواُه 
وَب َعْن َيْحَيى  َيْحَيى ْبُن َأيُّ
ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُحَمْيِد ْبِن 
َقْيٍس، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن 

َعاِئَشَة، َوَرَواُه اْبُن ُجَرْيٍج 
َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن 

ُمَجاِهٍد، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي 
هللُا َتَعاَلى َعْنَها ِمْن ُدوِن 

ُحَمْيٍد

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: ( 26194)تخريج المسند 
.صحيح

13233128
ْحَمِن ْبِن اْلَفْضِل، َثَنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُجَباَرُة، َثَنا َأْحَمُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
َثِني ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْيٍد، َعْن ُسَوْيٍد، َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعَمَر، َعِن اْبِن ِعْمَر، عن  َزْيٍد، َحدَّ

«َلبَّْيَك َلبَّْيَك»َأنَّ َرُجاًل، َناَدى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلًثا ُكلُّ َذِلَك َيُردُّ َعَلْيِه : عمر

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

جبارة بن المغلس : الهيثمي
وثقة ابن نمير وضعفه 

الجمهور وبقية رجاله ثقات 
 رجال الصحيح

13243129

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  اُج، َثَنا َحمَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلُفَراِت، َثَنا اْلَحجَّ َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ُدَنا : َأنَّ َرُجاًل، َقاَل ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  َأْنَت َسيِ 

ِدَنا َوَخْيُرَنا َواْبُن َخْيِرَنا َفَقاَل َيا َأيَُّها النَّاُس ُقوُلوا ِبَقْوِلُكْم َوََل َيْسَخَرنَّ ِبُكُم »: َواْبُن َسيِ 
ْيَطاُن َأَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا «الشَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

: ( 13529)تخريج المسند 
.صحيح

13253134

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن : َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل اُن، َقاَل: ُيوُسَف اْلُجَبْيِريُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن : َثَنا َأُبو ِزَياٍد الطَّحَّ ْخِتَياِنيُّ َثَنا َأيُّوُب السَّ

َما َعَرَض َلُه َأْمَراِن ِإَلَّ »: ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َكاَن َأَحبُُّهَما ِإَلْيِه َأْيَسَرُهَما

َأُبو ِزَياٍد اْسُمُه َسْهُل ْبُن 
وَب َد ِبِه َعْن َأيُّ ِزَياٍد، َتَفرَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده حسن: (القرى

13263135

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ِحيِم ْبُن َواِقٍد َقاَل: َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ : َعْبُد الرَّ
، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا : َثَنا َعِديُّ ْبُن اْلَفْضِل، َقاَل َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

اِس ُلْطًفا ِبالنَّاِس، »: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َأَشدِ  النَّ
َفَوهللِا َما َكاَن َيْمَتِنُع ِفي َغَداٍة َباِرَدٍة ِمْن َعْبٍد َوََل َأَمٍة َوََل َصِبيٍ  َأْن َيْأِتَيُه ِباْلَماِء َفَيْغِسَل 
َوْجَهُه َوِذَراَعْيِه َوَما َسَأَلُه َساِئٌل َقطُّ ِإَلَّ َأْصَغى ِإَلْيِه َفَلْم َيْنَصِرْف َحتَّى َيُكوَن ُهَو الَِّذي 
اُه َفَلْم َيْنِزْع َحتَّى َيُكوَن ُهَو الَِّذي  َيْنَصِرُف َعْنُه، َوَما َتَناَوَل َأَحٌد ِبَيِدِه َقطُّ ِإَلَّ َناَوَلَها ِإيَّ

«َيْنِزُعَها ِمْنُه

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثاِبٍت 
ِحيِم  َد ِبِه َعْبُد الرَّ َوُيوُنَس، َتَفرَّ

ْبُن َواِقٍد، َعْن َعِديٍ 

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

13273136

َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ِعْمَراُن ْبُن َبكَّاٍر، ح َوَحدَّ َحدَّ
، ثنا ِعْمَراُن ْبُن َبكَّاٍر، ثنا اْلَحَسُن ْبُن  ْمِليُّ َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى الرَّ

اِج، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن  ، َعْن ُشْعَبَة ْبِن اْلَحجَّ ، ثنا اْلَجرَّاُح ْبُن َمِليٍح اْلَبْهَراِنيُّ ُخْمَيٍر اْلِحزَاِريُّ
َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْخَتَلَط ِبَنا َأْهَل : " َقْيٍس، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس، َقاَل

َغْيُر، َيا َأَبا ُعَمْيٍر »: اْلَبْيِت َحتَّى َأْن َكاَن َلَيُقوُل ِْلٍَخ ِلي ُهَو َأْصَغُر ِمنِ ي ؟ «َما َفَعَل النُّ
اَلُة َوَأَراَد َأْن ُيَصلِ َي َبَسْطَنا َلُه ِبَساًطا ِمْن َشَعٍر َفَصلَّى ، ُيَهاِزُلُه ِبَذِلَك  َحتَّى ِإَذا َحَضَرِت الصَّ

"َعَلْيِه 

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي بمتابعاته

تخريج صحيح ابن حبان 
إسناده صحيح : (2506)

على شرطهما

13283137
ِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَهْيَثِم، ثنا َفْهُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُعْتَبُة  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ

َكِن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِذي ِحَماَيٍة، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َقْيٍس، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن  ْبُن السَّ
َأَنٍس، ِمْثَلُه

محقق تقريب  [حسن لغيره]
إسناده : (أم القرى)البغية 

ضعيف يرتقي بمتابعاته
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ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم اْْلَْنَباِريُّ َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَعوَّاِم، َقاَل: َحدَّ : ثنا ُمَحمَّ
، َقاَل ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمَداِئِنيُّ ْحَمِن، َعِن : ثنا ُمَحمَّ ُم ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد الرَّ ثنا َسالَّ

، َعِن اْْلَْشَعِث ْبِن َطِليٍق، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل اْجَتَمْعَنا ِفي : اْلَحَسِن اْلَعْوِفيِ 
َنا َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها، َفَنَظَر ِإَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَمَعْت  َبْيِت ُأمِ 

َد َفَنَعى ِإَلْيَنا َنْفَسُه ِحيَن َدَنا اْلِفَراُق، َفَقاَل اُكُم هللُا، َجَمَعُكُم هللُا، : " َعْيَناُه، َفَتَشدَّ َمْرَحًبا ِبُكْم، َحيَّ
َنَصَرُكُم هللُا، َرْفَعُكُم هللُا، َنَفَعُكُم هللُا، َوفََّقُكُم هللُا، َقِبَلُكُم هللُا، َهَداُكُم هللُا، َسلََّمُكُم هللُا، ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى 

ِتْلَك }هللِا، َوُأوِصي هللَا ِبُكْم َأْن ََل َتْعُلوا َعَلى هللِا ِفي ِعَباِدِه َوِباَلِدِه َفِإنَّ هللَا َتَعاَلى َقاَل ِلي َوَلُكْم 
اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن ََل ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْْلَْرِض َوََل َفَساًدا، َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن : القصص] {الدَّ

ِريَن}َوَقاَل  [83 َم َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِ  َيا َرُسوَل هللِا، َمَتى َأَجُلَك؟ : ُقْلَنا[ ". 60: الزمر]{ َأَلْيَس ِفي َجَهنَّ
ْدَرِة اْلُمْنَتَهى َواْلَجنَِّة اْلَمْأَوى َواْلِفْرَدْوِس »: َقاَل َقْد َدَنا اْْلََجُل َواْلُمْنَتَهى ِإَلى هللِا َتَعاَلى، َوِإَلى السِ 

ُلَك؟ َقاَل: ُقْلَنا. «اْْلَْعَلى َيا : ُقْلَنا. «ِرَجاُل َأْهِل َبْيِتي؛ اْْلَْدَنى َفاْْلَْدَنى»: َيا َرُسوَل هللِا، َمْن ُيَغسِ 
ُنَك؟ َقاَل َيا : ُقْلَنا. «ِفي ِثَياِبي َهِذِه ِإْن ِشْئُتْم، َأْو َيَمِنيٍَّة، َأْو َبَياِض ِمْصَر»: َرُسوَل هللِا، َفِفيَم ُنَكفِ 

ُكْم َخْيًرا، »: َفَقاَل. َرُسوَل هللِا، َوَمْن ُيَصلِ ي َعَلْيَك؟ َوَبَكْيَنا َمْهاًل َغَفَر هللُا، َلُكْم َوَجزَاُكُم هللُا َعْن َنِبيِ 
َل َمْن  ْنُتُموِني َفَضُعوِني َعَلى َشِفيِر َقْبِري، ُثمَّ اْخُرُجوا َعنِ ي َساَعًة َفِإنَّ َأوَّ ْلُتُموِني َوَكفَّ ِإَذا َغسَّ

ُيَصلِ ي َعَليَّ َخِليِلي َوَحِبيِبي ِجْبِريُل، ُثمَّ ِميَكاِئيُل، ُثمَّ ِإْسَراِفيُل، ُثمَّ َمَلُك اْلَمْوِت َمَع َماَلِئَكٍة َكِثيَرٍة، ُثمَّ 
اَلِة  اْدُخُلوا َعَليَّ َفَصلُّوا َعَليَّ َوسلِ ُموا َتْسِليًما، َوََل ُتْؤُذوِني ِبَتْزِكَيٍة َوََل ِبَرنٍَّة َوََل ِبَصْيَحٍة، َوْلَيْبَدْأ ِبالصَّ

اَلَم َكِثيًرا، َوَمْن َكاَن َغاِئًبا ِمْن  وا َأْنُفَسُكُم السَّ َعَليَّ ِرَجاُل َأْهِل َبْيِتي، ُثمَّ ِنَساُؤُهْم، ُثمَّ َأْنُتْم، َوَأْقِرُئ
ي ُأْشِهُدُكْم َأنِ ي َقْد َسلَّْمُت َعَلى ُكلِ  َمْن َدَخَل ِفي  اَلَم َكِثيًرا، َأََل َوِإنِ  َأْصَحاِبي َفَأْقِرُئوُه ِمنِ ي السَّ

ْساَلِم، َوَعَلى ُكلِ  َمْن َتاَبَعِني َعَلى ِديِني ِمَن اْلَيْوِم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َيا َرُسوَل هللِا، َفَمْن : ُقْلَنا« اْلِْ
َهَذا َحِديٌث ". ِرَجاُل َأْهِل َبْيِتي َمَع َماَلِئَكٍة َكِثيَرٍة َيُروَنُكْم ِمْن َحْيُث ََل َتَرْوَنُهْم : َيْدُخُل َقْبَرَك؟ َقاَل

ْحَمِن َوُهَو  ْسَناِد ِإَلَّ َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد الرَّ َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمرََّة َعْن َعْبِد هللِا، َلْم َيْرِوِه ُمتَِّصَل اْلِْ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

13303145

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل ثنا ُعَبْيُد : ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن ِزَياٍد َقاَل: َحدَّ
ثنا َكاِمٌل، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن َزْيِد ْبِن : ْبُن ِإْسَحاَق َقاَل

َما َبَعَث هللُا َنِبيًّا ِإَلَّ َعاَش ِنْصَف َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْرَقَم َقاَل
«َعاَش النَِّبيُّ الَِّذي َكاَن َقْبَلُه

أم )محقق تقريب البغية 
حكم عليه المصنف : (القرى

.بالوضع

: (5038)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَبَراِء، َقاَل: َحدَّ ثنا َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن ِإْدِريَس ْبِن : ثنا ُمَحمَّ
َلمَّا َنَزَلْت ِإَذا : ِسَناٍن، َعْن َأِبيِه، َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ ٍه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َواْبِن َعبَّاٍس َقاََل

وَرِة َقاَل ُمَحمٌَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا ِجْبِريُل، َنْفِسي َقْد »: َجاَء َنْصُر هللِا َواْلَفْتُح ِإَلى آِخِر السُّ
َفَأَمَر َرُسوُل هللِا . اآْلِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمَن اْْلُوَلى، َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى: َقاَل ِجْبِريُل. «ُنِعَيْت

اَلِة َجاِمَعًة، َفاْجَتَمَع اْلُمَهاِجُروَن َواْْلَْنَصاُر ِإَلى َمْسِجِد  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباَلًَل َأْن ُيَناِدَي ِبالصَّ
َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَصلَّى النَّاُس ُثمَّ َصِعَد اْلِمْنَبَر، َفَحِمَد هللَا َوَأْثَنى َعَلْيِه، ُثمَّ َخَطَب 

َها النَّاُس، َأيُّ َنِبيٍ  ُكْنُت َلُكْم؟»: ُخْطَبًة َوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، َوَبَكْت ِمْنَها اْلُعُيوُن، ُثمَّ َقاَل « َأيُّ
ْيَت : َقاُلوا اِصِح اْلُمْشِفِق، َأدَّ ِحيِم، َوَكاْْلَِخ النَّ َجزَاَك هللُا ِمْن َنِبيٍ  َخْيًرا، َفَلَقْد ُكْنَت َلَنا َكاْْلَِب الرَّ

َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة، َفَجزَاَك هللُا َعنَّا  ِرَساََلِت هللِا، َوَأْبَلْغَتَنا َوَحْيُه، َوَدَعْوَت ِإَلى َسِبيِل َربِ 
ِتِه ي َعَلْيُكْم، »: َفَقاَل َلُهْم. َأْفَضَل َما َجَزى َنِبيًّا َعْن ُأمَّ َمَعاِشَر اْلُمْسِلِميَن، َأَنا َأْنُشُدُكْم ِباَّلِل َوِبَحقِ 

، َفَلْم َيُقْم ِإَلْيِه َأَحٌد، «َمْن َكاَنْت َلُه ِقَبِلي َمْظَلَمٌة َفْلَيُقْم َفْلَيْقَتصَّ ِمنِ ي َقْبَل اْلِقَصاِص ِفي اْلِقَياَمِة
َمَعاِشَر اْلُمْسِلِميَن، َمْن َكاَنْت َلُه ِقَبِلي »: َفَناَشَدُهُم الثَّاِنَيَة، َفَلْم َيُقْم ِإَلْيِه َأَحٌد، َفَناَشَدُهُم الثَّاِلَثَة

، َفَقاَم ِمْن َبْيِن اْلُمْسِلِميَن َشْيٌخ َكِبيٌر «َمْظَلَمٌة َفْلَيُقْم َفْلَيْقَتصَّ ِمنِ ي َقْبَل اْلِقَصاِص ِفي َيْوِم اْلِقَياَمِة
: ُيَقاُل َلُه ُعكَّاَشُة، َفَتَخطَّى اْلُمْسِلِميَن َحتَّى َوَقَف َبْيَن َيَدِي النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل

ُم َعَلى َشْيٍء ِمْنَك، ُكْنُت َمَعَك  ي، َلْوََل َأنََّك َناَشْدَتَنا َمرًَّة َبْعَد ُأْخَرى َما ُكْنُت ِبالَِّذي َأَتَقدَّ ِفَداَك َأِبي َوُأمِ 
ا ِفي اَِلْنِصَراِف َحاَذْت َناَقِتي  ِفي َغزَاٍة َفَلمَّا َفَتَح هللُا َعَلْيَنا َوَنَصَر َنِبيَُّه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُكنَّ
َل َفِخَذَك، َفَرَفْعَت اْلَقِضيَب َفَضَرْبَت َخاِصَرِتي، َفاَل َأْدِري  اَقِة َوَدَنْوُت ِمْنَك ِْلَُقبِ  َناَقَتَك َفَنَزْلُت َعِن النَّ

اَقِة؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا ُعَكاَشَة، »: َأَكاَن َعْمًدا ِمْنَك َأْم َأَرْدَت َضْرَب النَّ
ْرِب، َيا ِباَلُل اْنَطِلْق ِإَلى َمْنِزِل َفاِطَمَة َواْئِتِني  َدَك َرُسوُل هللِا ِبالضَّ ُأِعيُذَك ِبِجاَلِل هللِا َأْن َيَتَعمَّ

َهَذا َرُسوُل هللِا : َفَخَرَج ِباَلٌل ِمَن اْلَمْسِجِد َوَيُدُه َعَلى ُأمِ  َرْأِسِه َوُهَو ُيَناِدي. «ِباْلَقِضيِب اْلَمْمُشوِق
َيا اْبَنَة َرُسوِل : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْعِطي اْلِقَصاَص ِمْن َنْفِسِه، َفَقَرَع اْلَباَب َعَلى َفاِطَمَة، َفَقاَل

محقق  [إسناده ضعيف جدا]
: (أم القرى)تقريب البغية 
فيه عبد : قال الهيثمي

المنعم بن إدريس وهو كذاب 
.وضاع
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َثِني َأِبي، ثنا َمْرُحوُم ْبُن َعْبِد  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َعْن َيِزيَد ْبِن َباَبُنوَس، َعْن َعاِئَشَة َثِني َأُبو ِعْمَراَن اْلَجْوِنيُّ َأنَّ َأَبا َبْكٍر، َدَخَل : اْلَعِزيِز، َحدَّ

َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْعَد َوَفاِتِه َفَوَضَع َفَمُه َبْيَن َعْيَنْيِه َوَوَضَع َيَدُه َعَلى 
اُه َواَخِلياَلُه َواَصِفيَّاُه»: ُصْدَغْيِه َوَقاَل «َواَنِبيَّ

أم )محقق تقريب البغية 
.إسناده ضعيف: (القرى

: ( 24029)تخريج المسند 
.إسناده حسن
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، ثنا ُمَحمَُّد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَكَراِبيِسيُّ َحدَّ
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن،  ْبُن َجوَّاَن، ثنا َأُبو َأْحَمَد الزَُّبْيِريُّ

، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َما َتَرَك َرُسوُل هللِا صل ى هللا عليه وسلم ِديَناًرا، : " َوَعاِصٍم، َعْن ِزرٍ 
"َوََل َشاًة، َوََل َبِعيًرا : َقاَل َأَحُدُهَما. َوََل ِدْرَهًما، َوََل َعْبًدا، َوََل َأَمًة

ُد ْبُن َأْحَمَد  َد ِبِه ُمَحمَّ  َتَفرَّ
الزَُّبْيِريُّ

محقق  [إسناده ضعيف]
: (أم القرى)تقريب البغية 

.فيه من لم أقف عليه

: ( 25053)تخريج المسند 
وَل : صحيح، دون قولها

عبدا وَل أمة، فإسناده حسن
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 ، ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد اْلُخُتلِ يُّ ِر، ثنا َعبَّاُس ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَقَراِطيِسيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ا َجَماَعًة : " ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُيوُسَف اْْلَْزَرُق، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ُمَحاِرٍب، َعْن َجاِبٍر، َقاَل ُكنَّ

َفَتَذاَكْرَنا اْلَفَضاِئَل ، ِمَن اْْلَْنَصاِر َواْلُمَهاِجِريَن َعَلى َباِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ْوُت ، ِفيَما َبْيَنَنا  : َفَخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل، َفَعاَل َبْيَنَنا الصَّ

، َتَذاَكْرَنا اْلَفَضاِئَل ِفيَما َبْيَنَنا ، َيا َرُسوَل هللِا : ُقْلَنا: ؟ َقاَل«ِفيَم اْرَتَفَع َأْصَواَتُكْم َبْيَنُكْم»
ُلوا َأَحًدا ِمْنُكْم َعَلى َأِبي »: َقاَل، َلْم َيْحُضْرَنا َيا َرُسوَل هللِا : ُقْلَنا: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َفاَل ُتَفضِ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة، َبْكٍر  «َفِإنَُّه َأْفَضُلُكْم ِفي الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَحاَق 
َد ِبِه ، َعْن ِمْسَعٍر  َتَفرَّ

اُس  َث ِبِه َأُبو ُعَمَر ، اْلَعبَّ َحدَّ
َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن ، ْبُن َحِكيٍم 
َعْن َأِبي َبْكٍر ، َراِشٍد 

َعْن َعبَّاٍس، اْلُمْسَتْمِليِ  

13353157

، َوَما َسِمْعُت ِإَلَّ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْهَشِل ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد اْلَبْصِريُّ
 ، ، َعْن آَدَم ْبِن َعِليٍ  ، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ِمْنُه ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُحَسْيٍن َأُبو َعِليٍ  اْْلَْسَواِريِ 

، ح َوثنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن  اِجيُّ َعِن اْبِن ُعَمَر، ح َوثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َزَكِريَّا السَّ
، ثنا اْلَعاَلُء : َحيَّاَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َزَكِريَّا، َقاََل ْيَباِنيُّ ثنا َعْمُرو ْبُن َحْفٍص الشَّ

، َعِن اْبِن  ، َعْن آَدَم ْبِن َعِليٍ  ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ْبُن َعْمٍرو، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ
يُق َوَعَلْيِه : " ُعَمَر، َقاَل دِ  َبْيَنا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوِعْنَدُه َأُبو َبْكٍر الصِ 

اَلُم  َفَأْقَرَأُه ِمَن هللِا ، َعَباَءٌة َقْد َجلََّلَها َعَلىَصْدرِِه ِبِجاَلٍل ِإْذ َنَزَل َعَلْيِه ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ
اَلَم َوَقاَل َما ِلي َأَرى َأَبا َبْكٍر َعَلْيِه َعَباَءٌة َقْد َجلََّلَها َعَلى َصْدرِِه ، َيا َرُسوَل هللِا : السَّ

اَلَم : َقاَل« َأْنَفَق َماَلُه َعَليَّ َقْبَل اْلَفْتِح، َيا ِجْبِريُل »: ِبِجاَلٍل؟ َقاَل َوُقْل ، َفَأْقِرْئُه ِمَن هللِا السَّ
: " َأَراٍض َأْنَت َعنِ ي ِفي َفْقِرَك َهَذا َأْم َساِخٌط؟ َفاْلَتَفَت ِإَلى َأِبي َبْكٍر َفَقاَل: َيُقوُل َلَك َربَُّك: َلُه

اَلَم ِمَن هللِا َوَيُقوُل، َيا َأَبا َبْكٍر  َأَراٍض َأْنَت َعنِ ي ِفي َفْقِرَك َهَذا َأْم : َهَذا ِجْبِريُل ُيْقِرُئَك السَّ
َأَنا َعْن َربِ ي َراٍض ، َأْعَلى َربِ ي َأْغَضُب؟ َأَنا َعْن َربِ ي َراٍض : ؟ َفَبَكى َأُبو َبْكٍر َوَقاَل"َساِخٌط 

"

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

، َوَحِديُث اْْلَْسَواِريِ  َلْم  اْلَفزَاِريِ 
ِد ْبِن ُعَمَر  َنْكُتْبُه ِإَلَّ َعْن ُمَحمَّ

ْبِن َسْلٍم

الذهبي في ميزان اْلعتدال 
.كذب: (3/103)
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َثِني َأِبي، ثنا ُمَعاِوَيُة ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ

، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل، َعْمٍرو  : ثنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ
«َما َنَقَص َماٌل َقطُّ ِمْن َصَدَقٍة ِإَلَّ َماَل َأِبي َبْكٍر»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
ِإَلَّ « ِإَلَّ َماَل»: َوَلْم َيُقْل

اْلَفزَاِريُّ

13373159

، ثنا َهْوَذُة ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َسْهٍل، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َأْحَمَد اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
ْرَداِء، َقاَل َرآِني النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " َخِليَفَة، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي الدَّ

ْمُس َوََل »: َوَسلََّم َوَأَنا َأْمِشي َأَماَم َأِبي َبْكٍر َفَقاَل َأَتْمِشي َأَماَم َأِبي َبْكٍر، َما َطَلَعِت الشَّ
يَن َواْلُمْرَسِليَن َعَلى َأَحٍد َأْفَضَل ِمْن َأِبي َبْكٍر «َغَرَبْت َبْعَد النَِّبيِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء َعْن 
َد ِبِه َعْنُه  ْرَداِء، َتَفرَّ َأِبي الدَّ

اْبُن ُجَرْيٍج، َوَرَواُه َعْنُه َبِقيَُّة 
ْبُن اْلَوِليِد َوَغْيُرُه َعِن اْبِن 

ُجَرْيٍج

.ضعيف جدا
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اِئُغ، ثنا ُرَوْيُم ْبُن َيِزيَد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبٍر َقاَل : اْلُمْقِرُئ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى التَِّميِميُّ

اَم َأِبي َبْكٍر َفَقاَل ْرَداِء َيْمِشي ُقدَّ ْرَداِء »: َرَأى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَبا الدَّ َيا َأَبا الدَّ
ْمُس َعَلى َرُجٍل ُمْسِلٍم َخْيٍر ِمْنُه؟ اَم َرُجٍل َما َطَلَعِت الشَّ َفَما ُرِئَي َأُبو : َقاَل« َأَتْمِشي ُقدَّ
ْرَداِء َبْعَد َهَذا َيْمِشي ِإَلَّ َخْلَف َأِبي َبْكٍر  "الدَّ

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا   َحدَّ
ُد ْبُن اْلَعبَّاِس اْْلَْخَرُم،  ُمَحمَّ

ثنا اْلَحَسُن ْبُن َناِصٍح 
، ثنا ُرَوْيُم ْبُن َيِزيَد،  ِميُّ اْلُمَخرِ 

ثنا ِإْسَماِعيُل، َعِن اْبِن 
ُجَرْيٍج، ِمْثَلُه

فيه : (9/46)الهيثمي 
إسماعيل بن يحيى التيمي 

.  وهو كذاب

13393162

ٍد، َوَأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس ْبِن : َحدَّ
، َقاَل: ُموَسى، َقاَل ثنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َعْن : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِسَناٍن َأُبو ُعَبْيَدَة اْلُعْصُفِريُّ

ٍف، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ 
وا ُكلَّ َخْوَخٍة ِفي اْلَمْسِجِد ِإَلَّ »: َعَلْيِه َوَسلََّم َأُبو َبْكٍر َصاِحِبي َوُمْؤِنِسي ِفي اْلَغاِر، ُسدُّ

.«َخْوَخَة َأِبي َبْكٍر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد 
َوَطْلَحَة َوَماِلٍك، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

ِمْن َحِديِث َأِبي ُعَبْيَدَة

: (5/132)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

كتاب المناقب
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اِس ْبِن َأيُّوَب، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
ْحَمِن، َثَنا َعَطاُء ْبُن َأِبي َمْيُموَنَة  ُب، َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َثَنا ِهاَلُل ْبُن َعْبِد الرَّ ْبِن َحِبيٍب اْلُمَؤدِ 

ا َكاَن َلْيَلُة اْلَغاِر َقاَل َأُبو َبْكٍر: " َأُبو ُمَعاٍذ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َيا َرُسوَل هللِا : َلمَّ
َفَدَخَل ، « اْدُخْل»: َقاَل، َفِإْن َكاَنْت َحيٌَّة َأْو َشْيٌء َكاَنْت ِلي َقْبَلَك ، َدْعِني َفَْلَْدُخَل َقْبَلَك 

ُه ُثمَّ َأْلَقَمُه اْلُجْحَر ، َأُبو َبْكٍر َفَجَعَل َيْلَتِمُس ِبَيَدْيِه  َحتَّى ، َفُكلََّما َرَأى ُجْحًرا َجاَء ِبَثْوِبِه َفَشقَّ
ُثمَّ َأْدَخَل َرُسوَل هللِا َصلَّى ، َفَبِقَي ُجْحٌر َفَوَضَع َعِقَبُه َعَلْيِه : َقاَل، َفَعَل َذِلَك ِبَثْوِبِه َأْجَمَع 

ا َأْصَبَح َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَأْيَن َثْوُبَك َيا »: َفَلمَّ
اللُهمَّ اْجَعْل »: َفَرَفَع النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه َفَقاَل، َفَأْخَبَرُه ِبالَِّذي َصَنَع « َأَبا َبْكٍر؟

«ِإنَّ هللَا َقِد اْسَتَجاَب َلَك»: َفَأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَلْيِه، « َأَبا َبْكٍر َمِعي ِفي َدَرَجِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13413171

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم َقاََل ثنا ُيوُسُف : َحدَّ
، ثنا َكِثيُر ْبُن ِهَشاٍم، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقاَن، َعْن  ْبُن اْلَحَكِم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد اْلُختَِّليُّ

َجاَء َوْفُد َعْبِد اْلَقْيِس ِإَلى َرُسوِل هللِا : ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعْن اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل
َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكلََّمُه َبْعُضُهْم ِبَكاَلٍم َوَأْلَغَز ِفيِه، َفاْلَتَفَت النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َنَعْم َيا َرُسوَل هللِا َوَفِهْمُتُه، : َقاَل« َيا َأَبا َبْكٍر، َسِمْعَت َما َقاُلوا؟»: َوَسلََّم ِإَلى َأِبي َبْكٍر َفَقاَل
َفَأَجاَبُهْم ِبَجَواٍب َوَأَجاَد اْلَجَواَب، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه « َفَأِجْبُهْم َيا َأَبا َبْكٍر»: َقاَل

ْضَواَن اْْلَْكَبَر»: َوَسلََّم َيا َرُسوَل هللِا، : َفَقاَل َلُه َبْعُض اْلَقْوِم« َيا َأَبا َبْكٍر، َأْعَطاَك هللُا الرِ 
ْضَواُن اْْلَْكَبُر؟ َقاَل ًة »: َوَما الرِ  َيَتَجلَّى هللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي اآْلِخَرِة ِلِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن َعامَّ

ًة «َوَيَتَجلَّى ِْلَِبي َبْكٍر َخاصَّ

َهَذا َحِديٌث َثاِبٌت ُرَواُتُه 
، َعْن  َد ِبِه اْلُختَِّليُّ َأْعاَلٌم، َتَفرَّ

َكِثيٍر

الذهبي في ميزان اْلعتدال 
.موضوع: (3/120)

13423172

، َثَنا  ِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَورَّاُق، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيُّوَب اْلُمَخرِ  َحدَّ
، َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ِهَشاُم ْبُن  ْعِديُّ َسَلَمُة ْبُن َحْفٍص السَّ

ُعْرَوَة، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َأِبيِه، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، 
َكاَنْت َيُد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َماِل َأِبي َبْكٍر َوَيُد َأِبي َبْكٍر َواِحَدًة ِحيَن »: َقاَلْت

ا «َحجَّ

13433173

ْلِت  ، َثَنا َأُبو َعَطاٍء ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن الصَّ يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َحدَّ
َثَنا َداُوُد ْبُن ُمَعاٍذ، َثَنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبِن َسِعيِد َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن اْلَحَسِن ، الطَّاِئيُّ 

يَق، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  دِ  ، َأنَّ َأَبا َبْكٍر الصِ  اْلَبْصِريِ 
َوَجاَء ، َوَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنِدي َمَعاٌد ، َيا َرُسوَل هللِا َهِذِه َصَدَقِتي : َقاَل، ِبَصَدَقِتِه َفَأْخَفاَها 

َوِلي ، َيا َرُسوَل هللِا َهِذِه َصَدَقِتي : َفَقاَل، ُعَمُر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِبَصَدَقِتِه َفَأْظَهَرَها 
، َيا ُعَمُر َوَتْرَت َقْوَسَك ِبَغْيِر َوَتٍر »: ِعْنَد هللِا َمَعاٌد، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َوَرَواُه َزْيُد ْبُن َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه، َعْن ُعَمَر، َنْحَوُه« َما َبْيَن َصَدَقَتْيُكَما َكَما َبْيَن َكِلَمَتْيُكَما

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13443175

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َعمِ ي َأُبو َبْكِر  َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر،  ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن َيْعَلى اْْلَْسَلِميُّ

َل ِإْساَلِمي َأْن َضَرَب، ُأْخِتي اْلَمَخاُض، : " َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َعْن َجاِبٍر، َقاَل َكاَن َأوَّ
َفُأْخِرْجُت ِمَن اْلَبْيِت َفَدَخْلُت ِفي َأْسَتاِر اْلَكْعَبِة ِفي َلْيَلٍة َقارٍَّة، َفَجاَء النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َفَسِمْعُت َشْيًئا َلْم : َوَسلََّم َفَدَخَل اْلِحْجَر َوَعَلْيِه َنْعاَلُه َفَصلَّى َما َشاَء هللُا ُثمَّ اْنَصَرَف، َقاَل
َيا ُعَمُر َما »: ُعَمُر، َقاَل: ُقْلُت« َمْن َهَذا؟»: َفَخَرْجُت َفاتََّبْعُتُه َفَقاَل: َأْسَمْع ِمْثَلُه، َقاَل

َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَأْشَهُد : ، َفَخِشيُت َأْن َيْدُعو َعِليَّ َفُقْلُت«َتْتُرُكِني َلْياًل َوََل َنَهاًرا
َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َْلُْعِلَننَُّه : َفُقْلُت: ، َقاَل«َيا ُعَمُر اْسُتْرُه»: َفَقاَل: َأنََّك َرُسوُل هللِا، َقاَل

ْرَك  "َكَما َأْعَلْنُت الشِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

البوصيري في إتحاف الخيرة 
يحيى بن : (7/163)المهرة 

يعلى اْلسلمي وهو ضعيف
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ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن  ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ُد ْبُن َأَباَن، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللِا َعْن ْبِن َأَباَن ْبِن َصاِلٍح، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن  َصاِلٍح، َثَنا ُمَحمَّ

يَت اْلَفاُروَق؟ َقاَل: " َسَأْلُت ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه: اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َأْسَلَم : ِْلَيِ  َشْيٍء ُسمِ 
اٍم، ُثمَّ َشَرَح هللُا َصْدِري ِلْْلِْساَلِم َفُقْلُت هللُا ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو، َلُه اْْلَْسَماُء : َحْمَزُة َقْبِلي ِبَثاَلَثِة َأيَّ

َأْيَن : اْلُحْسَنى، َفَما ِفي اْْلَْرِض َنَسَمٌة َأَحبَّ ِإَليَّ ِمْن َنَسَمِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُقْلُت
َفا، َفَأَتْيُت : َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟، َقاَلْت ُأْخِتي ُهَو ِفي َداِر اْْلَْرَقِم ْبِن اْْلَْرَقِم ِعْنَد الصَّ

اِر، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَبْيِت، َفَضَرْبُت  اَر َوَحْمَزُة ِفي َأْصَحاِبِه ُجُلوٌس ِفي الدَّ الدَّ
َفَخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ُعَمُر، َقاَل: َما َلُكْم؟ َقاُلوا: اْلَباَب َفاْسَتْجَمَع اْلَقْوُم َفَقاَل َلُهْم َحْمَزُة

َما َأْنَت ِبُمْنَتٍه »: َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَخَذ ِبَمَجاِمِع ِثَياِبِه ُثمَّ َنَثَرُه َنْثَرًة َفَما َتَماَلَك َأْن َوَقَع َعَلى ُرْكَبِتِه َفَقاَل
ًدا َعْبُدُه : َفُقْلُت: َقاَل« َيا ُعَمُر؟ َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

اِر َتْكِبيَرًة َسِمَعَها َأْهُل اْلَمْسِجِد، َقاَل: َوَرُسوُلُه، َقاَل َيا َرُسوَل هللِا َأَلْسَنا َعَلى : َفُقْلُت: َفَكبََّر َأْهُل الدَّ
ُكْم َعَلى اْلَحقِ  ِإْن ُمتُّْم َوِإْن َحِييُتْم»: اْلَحقِ  ِإْن ُمْتَنا َوِإْن َحِييَنا؟ َقاَل ، «َبَلى َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ِإنَّ

ْيِن، َحْمَزُة ِفي : َفُقْلُت: َقاَل ، َفَأْخَرْجَناُه ِفي َصفَّ اُء؟ َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َلَتْخُرَجنَّ َفِفيَم اَِلْخِتَف
َفَنَظَرْت ِإَليَّ ُقَرْيٌش : َأَحِدِهَما، َوَأَنا ِفي اآْلَخِر، َلُه َكِديٌد َكَكِديِد الطَِّحيِن، َحتَّى َدَخْلَنا اْلَمْسِجَد، َقاَل

َوِإَلى َحْمَزَة، َفَأَصاَبْتُهْم َكآَبٌة َلْم ُيِصْبُهْم ِمْثَلَها، َفَسمَّاِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ 
َق هللُا َبْيَن اْلَحقِ  َواْلَباِطِل  "اْلَفاُروَق، َوَفرَّ

قال محقق تقريب البغية 
ِإْسَحاَق ْبِن ): (طبعة العلمية)

.(َعْبِد هللِا  متروك

13463177

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َثَنا  ، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَقاِضي اْلَواِدِعيُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
ُحَصْيُن ْبُن َعْمٍرو، َثَنا ُمَخاِرٌق، َعْن َطاِرٍق، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه 

َلَقْد َرَأْيُتِني َوَما َأْسَلَم َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ ِتْسَعٌة َوَثاَلُثوَن َرُجاًل، »: َقاَل
ْساَلَم «َوُكْنُت َراِبَع َأْرَبِعيَن َرُجاًل، َفَأْظَهَر هللُا ِديَنُه، َوَنَصَر َنِبيَُّه، َوَأَعزَّ اْلِْ

َثِني َأِبي، :  َقاَل َيْحَيى َوَحدَّ
ْحَمِن ْبِن  ِه َعْبِد الرَّ َعْن َعمِ 
َصْفَواَن، َعْن َطاِرٍق، َعْن 
ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه 

ِمْثَلُه

قال محقق تقريب البغية 
ِإْسَحاَق ْبِن ): (طبعة العلمية)

.(َعْبِد هللِا  متروك

13473178

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن اْلَعطَّاُر، َواْلَحَسُن  َحدَّ
ِه، : اْلَبزَّاُز، َقاََل ، َثَنا ُأَساَمُة ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُحَنْيِنيُّ

َل ِإْساَلِمي؟ ُقْلَنا: َقاَل َلَنا ُعَمُر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه: َقاَل وَن َأْن ُأْعِلَمُكْم َأوَّ ُكْنُت : َنَعْم، َقاَل: َأُتِحبُّ
َفَأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِمْن َأَشدِ  النَّاِس َعَداَوًة ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل

َفا، َفَجَلْسُت َبْيَن َيَدْيِه َفَأَخَذ ِبَمْجَمِع َقِميِصي ُثمَّ َقاَل َأْسِلْم َيا اْبَن »: َوَسلََّم ِفي َداٍر ِعْنَد الصَّ
َفَكبََّر : َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل هللِا، َقاَل: َفُقْلُت: ، َقاَل«اْلَخطَّاِب، اللُهمَّ اْهِدِه

ُجُل ِإَذا َأْسَلَم َتَعلََّق : اْلُمْسِلُموَن َتْكِبيَرًة ُسِمَعْت ِفي ُطُرِق َمكََّة، َقاَل َوَقْد َكاُنوا ُمْسَتْخِفيَن، َوَكاَن الرَّ
َجاُل ِبِه َفَيْضِرُبوَنُه َوَيْضِرُبُهْم، َفِجْئُت ِإَلى َخاِلي َفَأْعَلْمُتُه، َفَدَخَل اْلَبْيَت َوَأَجاَف اْلَباَب، َقاَل : الرِ 

َما َهَذا ِبَشْيٍء، النَّاُس : َوَذَهْبُت ِإَلى َرُجٍل ِمْن ِكَباِر ُقَرْيٍش َفَأْعَلْمُتُه َفَدَخَل اْلَبْيَت، َفُقْلُت ِفي َنْفِسي
ِإَذا َجَلَس : َنَعْم، َقاَل: َأُتِحبُّ َأْن ُيْعَلَم ِبِإْساَلِمَك؟ ُقْلُت: ُيْضَرُبوَن َوَأَنا ََل َيْضِرُبِني َأَحٌد، َفَقاَل َرُجٌل

َتْعَلُم َأنِ ي َقْد : َصَبْوُت، َفِإنَُّه َقلَّ َما َيْكُتُم ِسرًّا، َفِجْئُتُه َفُقْلُت: النَّاُس ِفي اْلِحْجِر َفاْئِت ُفاَلًنا َوُقْل َلُه
َصَبْوُت؟ َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه ِإنَّ اْبَن اْلَخطَّاِب َقْد َصَبَأ، َفَما زَاُلوا َيْضِرُبوَنِني َوَأْضِرُبُهْم، َفَقاَل 

ُه َأَحٌد، َفاْنَكَشُفوا َعنِ ي، َفُكْنُت ََل َأَشاُء َأْن َأَرى : َخاِلي َيا َقْوُم ِإنِ ي َقْد َأَجْرُت اْبَن ُأْخِتي، َفاَل َيَمسَّ
النَّاُس ُيْضَرُبوَن َوََل ُأْضَرُب، َفَلمَّا َجَلَس النَّاُس ِفي : َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِميَن ُيْضَرُب ِإَلَّ َرَأْيُتُه َفُقْلُت

ََل َتْفَعْل، : ِجَواُرَك َردٌّ َعَلْيَك، َقاَل: َما َأْسَمُع؟ ُقْلُت: َتْسَمُع؟ َقاَل: ُقْلُت: اْلِحْجِر َأَتْيُت َخاِلي، َقاَل
ْساَلَم : َفَما ِشْئَت، َقاَل: َفَأَبْيُت، َقاَل: َقاَل "َفَما ِزْلُت َأْضِرُب َوُأْضَرُب َحتَّى َأْظَهَر هللُا َتَعاَلى اْلِْ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13483180

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َثَنا  ، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَقاِضي اْلَواِدِعيُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
ُحَصْيُن ْبُن َعْمٍرو، َثَنا ُمَخاِرٌق، َعْن َطاِرٍق، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه 

َلَقْد َرَأْيُتِني َوَما َأْسَلَم َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ ِتْسَعٌة َوَثاَلُثوَن َرُجاًل، »: َقاَل
ْساَلَم «َوُكْنُت َراِبَع َأْرَبِعيَن َرُجاًل، َفَأْظَهَر هللُا ِديَنُه، َوَنَصَر َنِبيَُّه، َوَأَعزَّ اْلِْ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13493181
ْحَمِن ْبِن َصْفَواَن، َعْن َطاِرٍق، َعْن ُعَمَر :  َقاَل َيْحَيى ِه َعْبِد الرَّ َثِني َأِبي، َعْن َعمِ  َوَحدَّ

َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِمْثَلُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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13503182
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْمُرو ْبُن َأِبي الطَّاِهِر، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا َعْبُد هللِا  َحدَّ
ْبُن ُعَمَر، َعْن َجْهِم ْبِن َأِبي اْلَجْهِم، َعْن ِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  

«ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل اْلَحقَّ َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َوَقْلِبِه»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

: (9213)تخريج المسند 
.صحيح

13513184

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، ح َثَنا َأُبو . َحدَّ َوَحدَّ
، ثنا َأْحَمُد ْبُن النَّْضِر، ثنا َسِعيُد ْبُن َحْفٍص  َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَْنَماِطيُّ

، َقاََل َفْيِليُّ ، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي : النُّ ْعِبيِ  ثنا ُزَهْيٌر، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعِن الشَّ
َم هللُا َوْجَهُه َقاَل ِكيَنَة َتْنِطُق َعَلى ِلَساِن ُعَمَر»: َطاِلٍب، َكرَّ ا َنُشكُّ ِإَلَّ َأنَّ السَّ َرِضَي « َما ُكنَّ

.هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما

، َواْبُن ُعَيْيَنَة،  َرَواُه الثَّْوِريُّ
َوَشِريٌك، َوُهَرْيٌم، َوَأْسَباُط 
اِك، َوَسِعيُد ْبُن  مَّ واْبُن السَّ
ْلِت ِفي آَخِريَن َعْن  الصَّ

َوَرَواُه َعِن . ِإْسَماِعيَل ِمْثَلُه
وَّاُء، َوَقَتاَدُة،  ْعِبيِ  َكِثيٌر النَّ الشَّ

ُد ْبُن ُجَحاَدَة َوُمَحمَّ

إسناده : (9/70)الهيثمي 
.حسن

ابن تيمية في منهاج السنة 
.ثبت من غير وجه: (6/63)

13523185
، َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلَكِديِميُّ َحدَّ

َم - َقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب : ُشْعَبُة، َعْن َقْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َقاَل َكرَّ
ُث َأنَّ َمَلًكا َيْنِطُق َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه»- هللُا َوْجَهُه  ا َنَتَحدَّ «ُكنَّ

إسناده : (9/70)الهيثمي 
.حسن

ابن تيمية في منهاج السنة 
.ثبت من غير وجه: (6/63)

13533186

ْحَمِن ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي  ْعِبيِ  ، َعِن الشَّ َناِفٍع، َثَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب اْلَبَجِليِ 

َم هللُا َوْجَهُه - َقاَل َعِليٌّ : ُحَجْيَفَة، َقاَل ِكيَنَة َتْنِطُق َعَلى ِلَساِن »- َكرَّ ا ُنْبِعُد َأنَّ السَّ َما ُكنَّ
«ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه

إسناده : (9/70)الهيثمي 
.حسن

ابن تيمية في منهاج السنة 
.ثبت من غير وجه: (6/63)

13543188

َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َطاِهُر ْبُن َأِبي  َحدَّ
َأْحَمَد، َثَنا َأِبي َأْحَمَد، َثَنا َأُبو ِإْسَراِئيَل، َعِن اْلَوِليِد ْبِن اْلَعْيزَاِر، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، 

َم هللُا َوْجَهُه َقاَل ا ُنْنِكُر : َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َكرَّ َوَنْحُن َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا - َما ُكنَّ
ِكيَنَة َتْنِطُق َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى - َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَتَواِفُروَن  َأنَّ السَّ

َعْنُه

إسناده : (9/70)الهيثمي 
.حسن

ابن تيمية في منهاج السنة 
.ثبت من غير وجه: (6/63)

13553190

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي ُسَرْيٍج  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب اْْلَْصَبَهاِنيُّ َحدَّ
، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َثَنا ِإْسَراِئيُل، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن  الرَّاِزيُّ

ا َأَسَر اْْلَْسَرى َيْوَم َبْدٍر اْسَتَشاَر َأَبا َبْكٍر  اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ
َقْوُمَك َوِعْتَرُتَك، َفَخلِ  َسِبيَلُهْم، َفاْسَتَشاَر ُعَمَر َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل

َما َكاَن }: اْقُتْلُهْم، َفَفاَداُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأْنَزَل هللُا َتَعاَلى: َعْنُه َفَقاَل
اآْلَيَة، َفَلِقَي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم [ 67: اْلنفال] {ِلَنِبيٍ  َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى

«َكاَد َأْن ُيِصيَبَنا ِفي ِخاَلِفَك َشرٌّ»: ُعَمَر َفَقاَل

الوادعي في صحيح إسباب 
صحيح : (117)النزول 

.اْلسناد

13563193

اُج ْبُن  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكْيَساَن، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، َثَنا َحجَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي  اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َيِزيَد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َعْبِد الرَّ ِمْنَهاٍل، َثَنا َحمَّ

َقْد َحِمْدُت : َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت: " َبْكَرَة، َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َسِريٍع، َقاَل
، َفَجَعْلُت ُأْنِشُدُه، "ِإنَّ َربََّك َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ اْلَحْمَد : َربِ ي ِبَمَحاِمَد َوِمَدٍح َوِإيَّاَك، َفَقاَل

، َفَدَخَل «اْسُكْت»: َفاْسَتْأَذَن َرُجٌل َطِويٌل َأْصَلُع، َفَقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َتِني النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َخَرَج،  َفَتَكلََّم َساَعًة ُثمَّ َخَرَج َفَأْنَشْدُتُه، ُثمَّ َجاَء َفَسكَّ

َتْيِن َأْو َثاَلًثا، َفُقْلُت َهَذا »: َيا َرُسوَل هللِا َمْن َهَذا الَِّذي َأْسَكتَِّني َلُه؟ َفَقاَل: َفَفَعَل َذِلَك َمرَّ
«ُعَمُر، َرُجٌل ََل ُيِحبُّ اْلَباِطَل

شعيب في تخريج المسند 
.إسناده ضعيف: (15590)
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 ، ْعِديُّ ، َثَنا َمْعَمُر ْبُن َبكَّاٍر السَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
 ، ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة، َعِن اْْلَْسَوِد التَِّميِميِ  ، َعْن َعْبِد الرَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن الزُّْهِريِ 

َقِدْمُت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعْلُت ُأْنِشُدُه، َفَدَخَل َرُجٌل ُطَواٌل َأْقَنى، َفَقاَل : َقاَل
ا َخَرَج َقاَل«َأْمِسْك»: ِلي : ، َفَجَعْلُت ُأْنِشُدُه، َفَلْم َأْلَبْث َأْن َعاَد، َفَقاَل ِلي«َهاِت»: ، َفَلمَّ
ا َخَرَج َقاَل«َأْمِسْك» : َمْن َهَذا َيا َنِبيَّ هللِا الَِّذي ِإَذا َدَخَل ُقْلَت: ، َفُقْلُت«َهاِت»: ، َفَلمَّ

َهَذا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوَلْيَس ِمَن اْلَباِطِل ِفي »: ؟ َقاَل«َهاِت»: ، َوِإَذا َخَرَج ُقْلَت«َأْمِسْك»
«َشْيٍء
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، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َثَنا ُمَباَرُك ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َيِزيَد اْلَقَراِطيِسيُّ َحدَّ
َيْعِني النَِّبيَّ َصلَّى هللُا - ُكْنُت ُأْنِشُدُه : " َفَضاَلَة، َعِن اْلَحَسِن، َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َسِريٍع، َقاَل

: َوََل َأْعِرُف َأْصَحاَبُه، َحتَّى َجاَء َرُجٌل َبِعيُد َما َبْيَن اْلَمَناِكِب َأْصَلُع، َفِقيَل- َعَلْيِه َوَسلََّم 
َواَثْكاَلُه َمْن َهَذا الَِّذي َأْسُكُت َلُه ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ : اْسُكْت اْسُكْت ُقْلُت

ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َفَعَرْفُت َوهللِا َبْعُد َأنَُّه َكاَن َيُهوُن َعَلْيِه َلْو َسِمَعِني َأْن ََل ُيَكلِ َمِني : َفِقيَل
"َحتَّى َيْأُخَذ ِبِرْجِلي َفَيْسَحَبِني ِإَلى اْلَبِقيِع 

13593196

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمٍر، َثَنا َجْعَفٌر اْلِفْرَياِبيُّ اُد ْبُن : َحدَّ َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َثَنا َحمَّ
ا ُطِعَن ُعَمُر ُكْنُت َقِريًبا ِمْنُه : َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َزْيٍد، َثَنا َأيُّوُب، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َقاَل َلمَّ

اُر، َقاَل: َفَمِسْسُت َبْعَض َجَسِدِه، َوُقْلُت ُه النَّ َفَنَظَر ِإَليَّ َنْظَرًة َجَعْلُت َأْرِثي َلُه : ِجْلٌد ََل َتَمسَّ
َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َصِحْبَت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : ُقْلُت: َوَما ِعْلُمَك ِبَذِلَك؟ َقاَل: ِمْنَها َقاَل

َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْحَسْنَت ُصْحَبَتُه َفَفاَرَقَك َوُهَو َعْنَك َراٍض، َوَصِحْبَت اْلُمْسِلِميَن َوَأْحَسْنَت 
ا َما َذَكْرَت ِمْن : ُصْحَبَتُهْم َفَفاَرْقَتُهْم ِإْن َشاَء هللُا ِإْن َأْنَت َفاَرْقَتُهْم َوُهْم َعْنَك َراُضوَن َفَقاَل َأمَّ

ا ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ َمنَّ ِبِه  ُصْحَبِتي َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفِإنََّما َكاَن َذِلَك َمنًّ
، َوِإنَّ الَِّذي َتَرى ِبي ِمْن ُصْحَبِتُكْم َفَلْو َأنَّ ِلي َما ِفي اْْلَْرِض ِمْن َشْيٍء ََلْفَتَدْيُت ِبِه  َعَليَّ

ِمْن َعَذاِب هللِا َقْبَل َأْن َأَراُه

13603197

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ : ثنا َحِبيٌب َكاَتُب َماِلٍك َقاَل: ثنا َأْحَمُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِ يُّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َقاَل ، َعِن الزُّْهِريِ  َقاَل : ثنا اْبُن َأِخي الزُّْهِريِ 

ْساَلُم َعَلى َمْوِت ُعَمَر: َقاَل ِلي ِجْبِريُل: " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي " ِلَيْبِك اْلِْ
هللُا َتَعاَلى َعْنُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع

: (4065)ضعيف الجامع 
.موضوع

13613201

، َثَنا َبْكُر ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبِن ُمَحمٍَّد اْلُعَمِريُّ َحدَّ
َثِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب،  ، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َحدَّ

َثِني َأُبو ُهَرْيَرَة، َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِسَراُج »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َحدَّ
«َأْهِل اْلَجنَِّة

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ

ِبِه َعْنُه اْلَواِقِديُّ
: (3806)ضعيف الجامع 

.موضوع

13623202

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل اِس ْبِن َأيُّوَب، َقاَل: َحدَّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ
، َقاَل: َعَرَفَة، َقاَل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدِريَس، َعْن َأِبيِه، َعْن : ثنا اْلَوِليُد ْبُن اْلَفْضِل اْلَعَنِزيُّ

ٍه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْبَعُث ِرَجاًَل : َوْهِب ْبِن ُمَنبِ 
ْساَلِم، َفَقاَل َرُجٌل اَس ِإَلى اْلِْ َفَقاَل النَِّبيُّ . َلْو َبَعْثَت َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر: ِإَلى اْلُبْلَداِن َيْدُعوَن النَّ

ْساَلِم »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر ََل ِغًنى ِبي َعْنُهَما، ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر ِمَن اْلِْ
ْنَساِن ْمِع َواْلَبَصِر ِمَن اْلِْ «ِبَمْنِزَلِة السَّ

َكَذا َقاَل اْلَحَسُن ْبُن َعَرَفَة 
َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدِريَس، َوِإنََّما 

. ُهَو َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن ِإْدِريَس
َد ِبِه  َواْلَحِديُث َغِريٌب، َتَفرَّ

الَوِليُد اْبُن اْلَفْضِل َعْنُه

السلسلة الضعيفة 
موضوع بهذا : (3269)

.التمام

13633203

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن : َقاََل، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َناِفٍع ، اْلَوِليِد اْلَفَسِويُّ  ، َعْن ُوَهْيٍب اْلَمكِ يُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحِبيٍب ، ثنا َعْبُد الرَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
: َيا َرُسوَل هللِا َمْن َهُؤََلِء اْْلَْرَبَعِة َقاَل: ُقْلَنا« ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َأيََّدِني ِبَأْرَبَعِة َوَزَراَء ُنَقَباَء»

َماِء » َماِء : َفُقْلَنا« َواْثَناِن ِمْن َأْهِل اْْلَْرِض، اْثَناِن ِمَن َأْهِل السَّ ، َمِن اَِلْثَناِن ِمَن َأْهِل السَّ
«َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر. »: َقاَل، َمِن اَِلْثَناِن ِمْن َأْهِل اْْلَْرِض : ُقْلَنا« ِجْبِريُل َوِميَكاِئيُل»: َقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُوَهْيٍب َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد 

ْحَمِن ْبِن َناِفٍع الرَّ

: (1574)ضعيف الجامع 
.موضوع

13643204

َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل ثنا : ثنا اْلَحَكُم ْبُن َمْرَواَن، َقاَل: ثنا َأُبو ُمْسِلٍم، َقاَل: َحدَّ
اِئِب، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُفَراُت ْبُن السَّ

َأََل : َأَراَد َأْن َيْبَعَث َرُجاًل ِفي َحاَجٍة َوَأُبو َبْكٍر َعْن َيِميِنِه َوُعَمُر َعْن َيَسارِِه، َفَقاَل َلُه َعِليٌّ
ْمِع َواْلَبَصِر ِمَن »: َتْبَعُث َهَذْيِن؟ َفَقاَل يِن ِبَمْنِزَلِة السَّ َكْيَف َأْبَعُثُهَما َوُهَما ِمْن َهَذا الدِ 

.«الرَّْأِس

: (14351)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، وفيه فرات 

.بن السائب، وهو متروك

13653205
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن   َحدَّ

اِئِب، ِمْثَلُه .َكِثيٍر، ثنا ُفَراُت ْبُن السَّ

َهِذِه اْْلََحاِديُث الثَّاَلَثُة ِمْن 
اِئِب َعْن  َمَفاِريِد ُفَراِت ْبِن السَّ

َمْيُموٍن

: (14351)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، وفيه فرات 

.بن السائب، وهو متروك
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13663206

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  ، َقاَل: َحدَّ اِميُّ ثنا َأُبو َعاِمٍر : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ
، َقاَل ثنا َسِعيُد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيِد ْبِن : ثنا َرَباُح ْبُن َأِبي َمْعُروٍف، َقاَل: اْلَعَقِديُّ

ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِْلَِبي َبْكٍر، َوُعَمَر َرِضَي 
َأََل ُأْخِبُرُكَما ِبَمَثِلُكَما ِفي اْلَماَلِئَكِة َوَمَثِلُكَما ِفي اْْلَْنِبَياِء َمَثُلَك َيا َأَبا : " هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما

ْحَمِة، َوَمَثُلَك ِفي اْْلَْنِبَياِء َمَثُل ِإْبَراِهيَم َقاَل َمْن }: َبْكٍر ِفي اْلَماَلِئَكِة َمَثُل ِميَكاِئيَل، َيْنِزُل ِبالرَّ
َوَمَثُلَك َيا ُعَمُر ِفي اْلَماَلِئَكِة َمَثُل . {َتِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِ ي، َوَمْن َعَصاِني َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم

ْقَمِة َعَلى َأْعَداِء هللِا، َوَمَثُلَك ِفي اْْلَْنِبَياِء  َدِة َواْلَبْأِس َوالنِ  اَلُم، َيْنِزُل ِبالشِ  ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ
اَلُم، َقاَل ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم . َربِ  ََل َتَذْر َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّاًرا}: َكَمَثِل ُنوٍح َعَلْيِه السَّ

اًرا .اآْلَيَة[ 27: نوح] {ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوََل َيِلُدوا ِإَلَّ َفاِجًرا َكفَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن 
َد ِبِه َرَباٌح َعْن اْبِن  ُجَبْيٍر َتَفرَّ

َعْجاَلَن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13673208

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق َقاَل ثنا ُيوُنُس ْبُن : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد َقاَل: َحدَّ
ثنا َخَلُف ْبُن َحْوَشٍب، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد َخْيٍر، َعْن : ثنا َأُبو َبْدٍر َقاَل: َساِبٍق َقاَل

َسَبَق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَصلَّى َأُبو َبْكٍر، َوَثلََّث ُعَمُر َرِضَي هللُا »: َعِليٍ  َقاَل
«َتَعاَلى َعْنُهَما

 َرَواُه َمْنُصوُر ْبُن ِديَناٍر، َعْن 
َعْن َأِبي َهاِشٍم : َخَلٍف َفَقاَل 

، َعْن َسِعيٍد  اِبِريِ  السَّ
، َعْن َعِليٍ  ِمْثَلُه اْلَجاِرِحيِ 

13683221

، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأْحَمَد ْبِن َداُوَد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا َأُبو َعُروَبَة اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
، َقاَل اِئِب، َعِن َأِبي اْلَبْخَتِريِ  ، ثنا َأُبو َقَتاَدَة، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ ِليِميُّ : " السَّ

، َفَقاَل َها َأُبو َبْكٍر : " َخَطَب َعِليٌّ ِة َبْعَد َنِبيِ  : َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل، َوُعَمُر ، َأََل ِإنَّ َخْيَر َهِذِه اْْلُمَّ
"َنْحُن َأْهُل َبْيٍت ََل ُيَواِزيَنا َأَحٌد : َفَقاَل، َوَأْنَت َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة 
َد ِبِه َأُبو َقَتاَدَة َعْن َعَطاٍء، َتَفرَّ

الحافظ في لسان الميزان 
.فيه زيادة منكرة: (4/241)

13693222

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َهاِشُم ْبُن َمْرَثٍد، ثنا َأُبو َصاِلٍح اْلَفرَّاُء، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق  َحدَّ
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َأِبي الزَّْعَراِء َأْو َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب َأنَّ ُسَوْيَد  اْلَفزَاِريُّ

ِإنِ ي ، َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن : َفَقاَل، ْبَن َغَفَلَة َدَخَل َعَلى َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب ِفي ِإَماَرِتِه 
ْساَلِم  َفَنَهَض ِإَلى ، َمَرْرُت ِبَنَفٍر َيْذُكُروَن َأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر ِبَغْيِر الَِّذي ُهَما َأْهٌل َلُه ِمَن اْلِْ

ََل ُيِحبُُّهَما ِإَلَّ ، َوَبَرَأ النََّسَمَة ، َوالَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة »: اْلِمْنَبِر َوُهَو َقاِبٌض َعَلى َيِدي َفَقاَل
َوُبْغُضُهَما ، َفُحبُُّهَما ُقْرَبٌة ، َوََل ُيْبِغُضُهَما َوُيَخاِلُفُهَما ِإَلَّ َشِقيٌّ َماِرٌق ، ُمْؤِمٌن َفاِضٌل 

، َوَوِزيَرْيِه ، َما َباُل َأْقَواٍم َيْذُكُروَن َأَخَوْي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، ُمُروٌق 
«َوَعَلْيِه ُمَعاِقٌب، َوَأَبَوِي اْلُمْسِلِميَن؟    َفَأَنا َبِريٌء ِممَّْن َيْذُكُرُهَما ، َوَصاِحَبْيِه َوَسيِ َدْي ُقَرْيٍش 

13703223

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَْيِليُّ ِبَها  ، ثنا َبْكُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمْقِبٍل ، َحدَّ
ثنا ، ثنا َنْصُر ْبُن َمْنُصوٍر اْلَمْرَوِزيُّ ، َقَرَأ َعِليُّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِبي ُعْثَماَن الطََّياِلِسيُّ : َقاَل

. ح، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلُعَمِريُّ ، ثنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُجَرْيِجيُّ ، ِبْشُر ْبُن اْلَحاِرِث 
َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر  اِس اْلَبَراِثيُّ ، َوَحدَّ َأْخَبَرِني ، ثنا ُنَعْيُم ْبُن اْلَهْيَصِم : َقاََل، ثنا َأُبو اْلَعبَّ

، َعْن ُسَوْيٍد، َمْوَلى َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث ، ِبْشُر ْبُن اْلَحاِرِث  ِ ْبِن َداُوَد اْلَخِريِبيِ  ، َعْن َعْبِد َّللاَّ
اِس َبْعَد َرُسوِل َّللاَِّ »: َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َيُقوُل َعَلى اْلِمْنَبِر: َقاَل ِإنَّ َأْفَضَل النَّ

ُ َتَعاَلى َعْنُهْم «َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأُبو َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي َّللاَّ

13713224

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن  وِفيُّ ، َحدَّ : َقاَل، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْسُروٍق الطُّوِسيُّ الصُّ
اَج ْبَن : َيُقوُل، َسِمْعُت ِبْشَر ْبَن اْلَحاِرِث : َيُقوُل، َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن اْلُمَثنَّى  َسِمْعُت اْلَحجَّ

اَد ْبَن َسَلَمَة : َيُقوُل، اْلِمْنَهاِل  ، َسِمْعُت ِزرًّا : َيُقوُل، َسِمْعُت َعاِصًما : َيُقوُل، َسِمْعُت َحمَّ
: " َفَقاَل، َخَطَبَنا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َعَلى ِمْنَبِر اْلُكوَفِة : َيُقوُل، َسِمْعُت َأَبا ُجَحْيَفَة : َيُقوُل

اِس َبْعَد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأُبو َبْكٍر ُثمَّ ُعَمُر َوَلْو ِشْئَت َأْن  َأََل ِإنَّ َخْيَر النَّ
"ُعْثَماُن ُعْثَماُن : ُأْخِبَرُكْم ِبالثَّاِلِث، َْلَْخَبْرُتُكْم ُثمَّ َنَزَل ِمْن َعَلى اْلِمْنَبِر َوُهَو َيُقوُل

قال محقق تقريب البغية 
صحيح ): (طبعة العلمية)

.(اْلسناد

13723225
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن  اُد ْبُن َزْيٍد َعْن َعاِصٍم، َنْحَوُه َحدَّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ،  َرَواُه َحمَّ

اُد ْبُن َزْيٍد ، ثنا ِشَهاُب ْبُن َعبَّاٍد ، اْلَفْضِل اْْلََسِديُّ  َنْحَوُه، َعْن َعاِصِم اْبِن َبْهَدَلَة ، ثنا َحمَّ

قال محقق تقريب البغية 
صحيح ): (طبعة العلمية)

.(اْلسناد
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13733227

، ثنا َأُبو  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَخِليِل اْلُبْرُجاَلِنيُّ َحدَّ
 ، ، ثنا َيِزيُد ْبُن َحيَّاَن، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  النَّْضِر، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن النُّْعَماِن اْلُقَرِشيُّ

ََل َيْجَتِمُع ُحبُّ َهُؤََلِء اْْلَْرَبَعِة : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل
«َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َأْجَمِعيَن»َأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليٌّ : ِإَلَّ ِفي َقْلِب ُمْؤِمٍن

َرَواُه َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َعْن 
َأِبي النَّْضِر ِمْثَلُه، َوَرَواُه َأُبو 

، َعْن  َعاِمٍر، َعِن الثَّْوِريِ 
، َعْن َأَنٍس،  َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ 

َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم ِمْثَلُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

: (767)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

13743228

َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  اِد ْبِن ُسْفَياَن ، َحدَّ َوِعيَسى ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ
َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحيَّاَن اْْلَْحَمِر َأِبي َخاِلٍد ، ثنا َساِلُم ْبُن َمْيُموٍن اْلَخوَّاُص : ْبُن ِهاَلٍل، َقاََل

َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َأِبي َحَثَمَة َأنَّ النَِّبيَّ ، 
ِإَذا ِمتُّ َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َفِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتُموَت »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

«َفُمْت

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَماِعيَل 
ْبِن َأِبي َخاِلٍد َلْم َيْرِوِه َعْنُه 

ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ َأُبو َخاِلٍد

: (400)ضعيف الجامع 
.ضعيف

13753231
، َثَنا  ، َثَنا َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى اْلِمْنَقِريُّ ِبيِعيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو الرَّ َحدَّ
، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  اِميُّ ، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى السَّ اْْلَْصَمِعيُّ

«ُعْثَماُن َأْحَيا ُأمَِّتي َوَأْكَرُمَها»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

: (3677)ضعيف الجامع 
.موضوع

13763232
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب، َثَنا َأُبو َمْعَمٍر، َثَنا ُهَشْيٌم، َعِن  َحدَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَكْوَثِر ْبِن َحِكيٍم، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل
اَن» «َأَشدُّ ُأمَِّتي َحَياًء ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13773233

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  ٌد، ح َوَحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َخالَّ َحدَّ
َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن  ، ح َوَحدَّ َأْحَمَد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َناِئَلَة، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو اْلَبَجِليُّ

ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن : َحيَّاَن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، ثنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َقاُلوا
َخَطَبَنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد، ِحيَن اْسُتْخِلَف ُعْثَماُن : " َمْيَسَرَة، َعِن النَّزَّاِل ْبِن َسْبَرَة، َقاَل

اَن َفَقاَل «َأمَّْرَنا َخْيَر َمْن َبِقَي َوَلْم َنْأُل»: ْبُن َعفَّ

َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر
رواه : (14535)الهيثمي 

الطبراني بأسانيد، ورجال 
.أحدها رجال الصحيح

13783234

ِر، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد، َمْوَلى َبِني َهاِشٍم، ثنا : َحدَّ
ُل ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن َأِبي  َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َبرََّة، ثنا ُمَؤمَّ

َتْهِجُموَن ِبَمْوِضِع َكَذا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل
اَس "َفَهَجْمَنا َعَلى ُعْثَماَن ِفي َذِلَك اْلَمْوِضِع « َوَكَذا َعَلى َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة ُيَبايُع النَّ

ٌل، َعِن  َد ِبِه ُمَؤمَّ  َغِريٌب َتَفرَّ

الثَّْوِريِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13793235

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، َثَنا َبْكُر ْبُن َبكَّاٍر، َثَنا ِعيَسى ْبُن  َحدَّ
اَن ِمْن َرُسوِل هللِا : " اْلُمَسيِ ِب، َثَنا َأُبو ُزْرَعَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل اْشَتَرى ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

َتْيِن َبْيَع اْلَخْلِق َز َجْيَش : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَجنََّة َمرَّ ِحيَن َحَفَر ِبْئَر ُروَمَة، َوِحيَن َجهَّ
"اْلُعْسَرِة 

ابن القيسراني في ذخيرة 
بكر بن : (1/405)الحفاظ 

بكار ليس بشيء في الحديث

13803237

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َهمَّاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعْن  َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َوُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيٍد اْلَحَنِفيِ 
ْوِت، َفَقاَل  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِفي َحش ٍ ِمْن ِحيَشاِن اْلَمِديَنِة َفاْسَتْأَذَن َرُجٌل َخِفيُض الصَّ

ْرُه ِباْلَجنَِّة َعَلى َبْلَوى ُتِصيُبُه»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَأِذْنُت َلُه «اْئَذْن َلُه َوَبشِ 
َب ِبَحْمِد هللِا َحتَّى َجَلَس  ْرُتُه َفِإَذا ُهَو ُعْثَماُن، َفَقرَّ "َوَبشَّ

13813238

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُرْسَتْه، ثنا ُهَرْيُم ْبُن َعْبِد اْْلَْعَلى،  َحدَّ
اِج، َعْن َأِبي : ثنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاَل ُث َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي اْلَحجَّ َسِمْعُت َأِبي ُيَحدِ 

ْرُه ِباْلَجنَِّة ِفي َبْلَوى»: َجاَء َرُجٌل َفاْسَتْأَذَن َمرًَّة، َفَقاَل: ُموَسى، َقاَل ، َفَقاَل «اْئَذْن َلُه َوَبشِ 
"َأْسَأُل هللَا َصْبًرا : ُعْثَماُن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13823239

َثِني َأِبي، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َثِني َأُبو َسْهَلَة، َأنَّ : َقاَل َقْيُس ْبُن َأِبي َحاِزٍم: َوِكيٌع، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َقاَل َحدَّ

اِر ِحيَن ُحِصَر" ُعْثَماَن،  ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإَليَّ َعْهًدا، : َقاَل َيْوَم الدَّ
َوِدْدُت َأنَّ »: َفَكاُنوا َيَرْوَنُه َذِلَك اْلَيْوَم، َيْعِني اْلَيْوَم الَِّذي َقاَل: َقاَل َقْيٌس. َفَأَنا َصاِبٌر َعَلْيِه

: ، ِقيَل«ََل»: َأََل َنْدُعو َلَك َأَبا َبْكٍر؟ َفَقاَل: ، َفِقيَل َلُه«ِعْنِدي َبْعَض َأْصَحاِبي َفَشَكْوُت ِإَلْيِه
؟ َقاَل: ، ِقيَل«ََل»: ُعَمُر؟ َقاَل ، َفُدِعَي َلُه ُعْثَماُن، َفَجَعَل ُيَناِجيِه َوَيْشُكو ِإَلْيِه، «ََل»: َفَعِليٌّ

ُن  "َوَوْجُه ُعْثَماَن َيَتَلوَّ
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13833240

 ، ، َثَنا َرَجاُء ْبُن ُمْصَعٍب اْْلََذِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد هللِا،  ْعِبيُّ َثِني َعاِمٌر الشَّ ، َحدَّ ْنَعاِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ

اَن َيْوَم َجْيِش اْلُعْسَرِة َجاِئًيا : َقاَل َرَأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ
اللُهمَّ اْغِفْر ِلُعْثَماَن َما َأْقَبَل َوَما َأْدَبَر، َوَما َأْخَفى َوَما َأْعَلَن، َوَما َأَسرَّ »: َوَذاِهًبا، َفَقاَل

«َوَما َأْجَهَر

ُد ْبُن ِإْسَحاَق: َقاَل َما : ُمَحمَّ
ْعِبيِ  ِإَلَّ َهَذا  َحِفْظُت ِمَن الشَّ

اْلَحِديَث اْلَواِحَد

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

13843243

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمْسِلٍم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِزَياٍد، َثَنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َعْبِد  َحدَّ
، َثَنا َحِبيُب ْبُن َأِبي َحِبيٍب، َكاِتُب َماِلٍك، َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن  هللِا اْلُحْلَواِنيُّ

َز النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجْيَش اْلُعْسَرِة َجاَء ُعْثَماُن ِبَأْلِف ِديَناٍر : " ُعَمَر، َقاَل ا َجهَّ َلمَّ
اللُهمَّ »: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَصبََّها ِفي ِحْجِر النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

«ََل َتْنَس ِلُعْثَماَن، َما َعَلى ُعْثَماَن َما َعِمَل َبْعَد َهَذا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع

13853244
َثَنا ُسْفَياُن،  اِح، َحدَّ بَّ َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّ َحدَّ

َحَمَل ُعْثَماُن َعَلى َأْلٍف ِفيَها َخْمُسوَن َفَرًسا ِفي »: َعِن اْبِن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َقاَل
«َغْزَوِة َتُبوَك

13863246

َمَشاِطيُّ اْلُمْقِري ِبَواِسَط، ثنا َأُبو ُشَعْيٍب  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد الشَّ َحدَّ
، ثنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن َقاَل ، َعْن َأِبي : اْلَحرَّاِنيُّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُنَجْيٍح، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ 

ِتِه َوِإنَّ َخِليِلي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُهَرْيَرَة َقاَل ِلُكلِ  َنِبيٍ  َخِليٌل ِفي ُأمَّ
اَن «ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع

: (4737)ضعيف الجامع 
.موضوع
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، َثَنا َخَلُف ْبُن  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن  ، َثَنا ِبْشُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْْلَْنَصاِريُّ َخاِلٍد اْلَعْبِديُّ اْلَبْصِريُّ

َيا َعِليُّ َأْخِصُمَك : " َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل
َك ِفيَها َأَحٌد ِمْن ُقَرْيٍش اَس ِبَسْبٍع َوََل ُيَحاجُّ ُلُهْم : ِبالنُُّبوَِّة، َوََل ُنُبوََّة َبْعِدي، َوَتْخِصُم النَّ َأْنَت َأوَّ

ِويَِّة، َوَأْعَدُلُهْم ِفي  ِإيَماًنا ِباَّلِل، َوَأْوَفاُهْم ِبَعْهِد هللِا، َوَأْقَوُمُهْم ِبَأْمِر هللِا، َوَأْقَسُمُهْم ِبالسَّ
"الرَِّعيَِّة، َوَأْبَصُرُهْم ِباْلَقِضيَِّة َوَأْعَظُمُهْم ِعْنَد هللِا َمِزيًَّة 

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (4912)

13883248

، َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن  ِر، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ِإْبَراِهيُم اْْلَْنَماِطيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
، َعْن َسِعيِد  َثِني ِعْصَمُة ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريِ  ، َحدَّ ُمَعاِوَيَة اْْلَْنَصاِريُّ

، َقاَل ، : ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍ 
َك ِفيِهنَّ َأَحٌد َيْوَم اْلِقَياَمِة: " َوَضَرَب َبْيَن َكِتَفْيِه ُل : َيا َعِليُّ َلَك َسْبُع ِخَصاٍل ََل ُيَحاجُّ َأْنَت َأوَّ

اْلُمْؤِمِنيَن ِباَّلِل ِإيَماًنا، َوَأْوَفاُهْم ِبَعْهِد هللِا، َوَأْقَوُمُهْم ِبَأْمِر هللِا، َوَأْرَأُفُهْم ِبالرَِّعيَِّة، َوَأْقَسُمُهْم 
ِويَِّة، َوَأْعَلُمُهْم ِباْلَقِضيَِّة، َوَأْعَظُمُهْم َمِزيًَّة َيْوَم اْلِقَياَمِة  "ِبالسَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (4913)

13893251

ِر، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَجْهِم، : ثنا َزْيُد ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل: ثنا َرَجاُء ْبُن اْلَجاُروِد َأُبو اْلُمْنِذِر، َقاَل: َقاَل ثنا : ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَباَرِكيُّ

ْنَعاِنيُّ َوَأْثَنى َعَلْيِه َخْيًرا، َقاَل ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعِن اْبِن َأِبي : ُمَحمَُّد ْبُن َجِريٍر الصَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َعِليِ  ْبِن : َلْيَلى، َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َقاَل

َوَحِديُث الطَّْيِر، « َْلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َغًدا َرُجاًل ُيِحبُُّه هللُا َوَرُسوُلُه»: َأِبي َطاِلٍب َثاَلُث ِخاَلٍل

.َوَحِديُث َغِديِر ُخمٍ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة، 
َواْلَحَكِم، َما َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

13903252

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  وِفيُّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن الصُّ اِس اْلَهاِشِميُّ َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
ِبيِع، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن  َخَلِف ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلُمْقِري، ثنا ُحَسْيٌن اْْلَْشَقُر، ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ  َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْبِد الرَّ
َأَلْسَت َسيِ َد : َفَقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها« َيا َأَنُس، ِإنَّ َعِليًّا َسيِ ُد اْلَعَرِب»: َوَسلََّم

«َأَنا َسيِ ُد َوَلِد آَدَم، َوَعِليٌّ َسيِ ُد اْلَعَرِب»: اْلَعَرِب؟ َقاَل

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُزَبْيٍد، َتَفرَّ
ِبِه َقْيٌس

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع
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ُل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب ْبِن اْلَمْهَرَجاِن اْلُمَعدِ  َحدَّ
ِبيِع، َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم، َعِن اْبِن َأِبي  ، َثَنا َقْيُس ْبُن الرَّ بِ يُّ ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق الضَّ

، َقاَل اْدُعوا ِلي َسيِ َد »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْيَلى، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ 
َأَنا َسيِ ُد »: َأَلْسَت َسيِ َد اْلَعَرِب؟ َفَقاَل: ، َيْعِني َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َفَقاَلْت َعاِئَشُة«اْلَعَرِب

ا َجاَء َأْرَسَل ِإَلى اْْلَْنَصاِر َفَأَتْوُه، َفَقاَل َلُهْم«َوَلِد آَدَم، َوَعِليٌّ َسيِ ُد اْلَعَرِب َيا َمْعَشَر »: ، َفَلمَّ
ْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه َأَبًدا؟ َبَلى َيا َرُسوَل هللِا، : َقاُلوا« اْْلَْنَصاِر َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َما ِإْن َتَمسَّ

َهَذا َعِليٌّ َفَأِحبُّوُه ِبُحبِ ي، َوَأْكِرُموُه ِبَكَراَمِتي، َفِإنَّ ِجْبِريَل َأَمَرِني ِبالَِّذي ُقْلُت َلُكْم َعِن »: َقاَل

«هللِا َعزَّ َوَجلَّ

 َرَواُه َأُبو ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد 
ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َعاِئَشَة، َنْحَوُه 

ْؤَدِد ُمْخَتَصًرا ِفي السُّ

السلسلة الضعيفة 
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، َثَنا َأُبو اْلُحَسْيِن ْبُن َأِبي ُمَقاِتٍل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ُعْتَبَة،  َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ َحدَّ
، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن َسَلَمَة، َوَكاَن ِثَقًة َعْدًَل  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلَوْهِبيُّ اْلُكوِفيُّ
، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل ا، َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ : َمْرِضيًّ

ُقِسَمِت اْلِحَكُم َعَشَرَة َأْجزَاٍء، »: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُسِئَل َعْن َعِليٍ  َفَقاَل
«َفُأْعِطَي َعِليٌّ ِتْسَعَة َأْجزَاٍء َوالنَّاُس ُجْزًءا َواِحًدا

ابن الجوزي في العلل 
َل : (1/241)المتناهية 

.يصح

13933255

 ، ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َداُوَد اْلُخَرْيبيُّ ٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلَكِديِميُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َرِضَي هللُا  ، َعْن َعِليٍ  َثِني ُهْرُمُز ْبُن َحْوَراَن، َعْن َأِبي َعْوٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح اْلَحَنِفيِ  َحدَّ

هللُا : ُقْلُت: ، َقاَل"َربِ َي هللُا، ُثمَّ اْسَتِقْم : ُقْل: " َيا َرُسوَل هللِا َأْوِصِني، َقاَل: ُقْلُت: َعْنُه َقاَل
ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب، َفَقاَل ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم َأَبا اْلَحَسِن، َلَقْد »: َربِ ي، َوَما َتْوِفيِقي ِإَلَّ ِباَّلِل، َعَلْيِه َتَوكَّ

«َشِرْبَت اْلِعْلَم ُشْرًبا، َوَنِهْلَتُه َنْهاًل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلَحاِرِث، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن  َحدَّ
ُموَسى، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُهَبْيَرَة ْبِن َيِريَم، َأنَّ اْلَحَسَن ْبَن 

، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما  اَس َوَقاَل" َعِليٍ  َلَقْد َفاَرَقُكْم َرُجٌل ِباْْلَْمِس َلْم : َقاَم َوَخَطَب النَّ
ُلوَن، َوََل ُيْدِرُكُه اآْلِخُروَن ِبِعْلٍم، َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْبَعُثُه  َيْسِبْقُه اْْلَوَّ
َفُيْعِطيِه الرَّاَيَة َفاَل َيْرَتدُّ َحتَّى َيْفَتَح هللُا َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه، ِجْبِريُل َعْن َيِميِنِه، َوِميَكاِئيُل َعْن 
َيَسارِِه، َما َتَرَك َصْفَراَء َوََل َبْيَضاَء ِإَلَّ َسْبَعِماَئٍة َفَضَلْت ِمْن َعَطاِئِه، َأَراَد َأْن َيْشَتِرَي ِبَها 

"َخاِدًما 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َغاِلٍب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َخْيَثَمَة، َقاَل َثَنا َعبَّاُد ْبُن : َحدَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  َيْعُقوَب، َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْثَماَن اْلَحْضَرِميُّ

َما َأْنَزَل هللُا آَيًة ِفيَها َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
«ِإَلَّ َوَعِليٌّ َرْأُسَها َوَأِميُرَها

ْيُخ َرِحَمُه هللُا َلْم :  َقاَل الشَّ
َنْكُتْبُه َمْرُفوًعا ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

اُس ، اْبِن َأِبي َخْيَثَمَة  َوالنَّ
َرَوْوُه َمْوُقوًفا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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َثِني َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، َحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه َجْعَفٍر،  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َحدَّ

َقاَل : َعْن َأِبيِه ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبيِه، ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه ُعَمَر، َعْن َأِبيِه َعِليٍ  َقاَل
َيا َعِليُّ ِإنَّ هللَا َأَمَرِني َأْن ُأْدِنَيَك َوُأَعلِ َمَك ِلَتِعَي، َوُأْنِزَلْت : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

"، َفَأْنَت ُأُذٌن َواِعَيٌة ِلِعْلِمي [12: الحاقة] {َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة}: َهِذِه اآْلَيُة

13973262

، َثَنا  اِس اْلَبَجِليُّ ، َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَعبَّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر اْلَقاِضي اْلَقَصَباِنيُّ َحدَّ
َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُحَسْيِن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف ْبِن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن 

، َقاَل ْعِبيِ  اَلُم: َقاَل َعِليٌّ: َأِبيِه، َعِن الشَّ اَلُة َوالسَّ َمْرَحًبا »: َقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َعَلْيِه الصَّ
َحِمْدُت هللَا : َفَأيُّ َشيٍء ِمْن ُشْكِرَك؟ َقاَل: ، َفِقيَل ِلَعِليٍ «بَسيِ ِد اْلُمْسِلِميَن، َوِإَماِم اْلُمتَِّقيَن

ا َأْعَطاِني  ْكَر َعَلى َما آَتاِني َوَأْن َيِزيَدِني ِممَّ "َتَعاَلى َعَلى َما َأَتاِني، َوَسَأْلُتُه الشُّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف
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، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َفْيُروٍز، َثَنا َأُبو َعْمٍرو  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َثَنا َعِليُّ ْبُن ِسَراٍج اْلِمْصِريُّ َحدَّ
ََلِهُز ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبيِه، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، 

َبَعَثِني النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َأِبي َبْرَزَة : " َثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل
، َفَقاَل َلُه  َيا َأَبا َبْرَزَة ِإنَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن َعِهَد ِإَليَّ َعْهًدا ِفي -: " َوَأَنا َأْسَمُع - اْْلَْسَلِميِ 

يَماِن، َوِإَماُم َأْوِلَياِئي، َوُنوُر َجِميِع : َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َفَقاَل ِإنَُّه َراَيُة اْلُهَدى، َوَمَناُر اْلِْ
َمْن َأَطاَعِني، َيا َأَبا َبْرَزَة َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َأِميِني َغًدا ِفي اْلِقَياَمِة، َوَصاِحُب َراَيِتي ِفي 

"اْلِقَياَمِة، َعَلى َمَفاِتيِح َخزَاِئِن َرْحَمِة َربِ ي 
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل َأْنَبَأَنا : ثنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل: ُشْعَبُة، َقاَل ْعِبيِ  ، َعِن الشَّ ِجْسَتاِنيِ  : َأْخَبَرِني اْلُفَضْيُل َأُبو ُمَعاٍذ، َعْن َأِبي َحِريٍز السِ 

ا َرَجْعُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َدَفْنُتُه، َيْعِني َأَباُه، َقاَل: " َقاَل َعِليٌّ َقاَل : َلمَّ
ْنَيا  ".ِلي َقْوًَل َما ُأِحبُّ َأنَّ ِلي ِبِه الدُّ

 َوَرَواُه اْلُمْعَتِمُر َعِن اْلُفَضْيِل 
ْعِبيِ   َنْحَوُه، َلْم َيْرِوِه َعِن الشَّ

ِإَلَّ َأُبو َحِريٍز َواْسُمُه َعْبُد هللِا 
ْبُن اْلُحَسْيِن َقاِضي ِسِجْسَتاَن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُدَحْيٍم، َثَنا َعبَّاُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َعبَّاٍد  َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َثِني َصاِلُح ْبُن َأِبي اْْلَْسَوِد، َعْن َأِبي  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي اْلُبْهُلوِل، َحدَّ اْلُجْعِفيُّ

، َعْن َأِبي َبْرَزَة، َقاَل ٍم اْلُجْعِفيِ  ، َعْن َسالَّ ، َعِن اْْلَْعَشى الثََّقِفيِ  ِر الرَّاِزيِ  َقاَل َرُسوُل : اْلُمَطهَّ
، َفُقْلُت: " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْنُه : ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َعِهَد ِإَليَّ َعْهًدا ِفي َعِليٍ  َيا َربِ  َبيِ 

ِإنَّ َعِليًّا َراَيُة اْلُهَدى، َوِإَماُم َأْوِلَياِئي، َوُنوُر َمْن : َسِمْعُت، َفَقاَل: اْسَمْع َفُقْلُت: ِلي، َفَقاَل
َأَطاَعِني، َوُهَو اْلَكِلَمُة الَِّتي َأْلَزْمُتَها اْلُمتَِّقيَن، َمْن َأَحبَُّه َأَحبَِّني، َوَمْن َأْبَغَضُه َأْبَغَضِني، 

ْرُه ِبَذِلَك  ْرُتُه، َفَقاَل". َفَبشَّ َيا َرُسوَل هللِا َأَنا َعْبُد هللِا، َوِفي َقْبَضِتِه، َفِإْن : َفَجاَء َعِليٌّ َفَبشَّ
ْرَتِني ِبِه َفاَّلُل َأْوَلى ِبي، َقاَل ْبِني َفِبَذْنِبي، َوِإْن ُيِتمَّ ِلَي الَِّذي َبشَّ اللُهمَّ اْجُل : ُقْلُت: " ُيَعذِ 

يَماَن  ُه : َفَقاَل هللُا" َقْلَبُه، َواْجَعْل َرِبيَعَه اْلِْ َقْد َفَعْلُت ِبِه َذِلَك، ُثمَّ ِإنَُّه ُرِفَع ِإَليَّ َأنَُّه َسَيُخصُّ
: َيا َربِ  َأِخي َوَصاِحِبي، َفَقاَل: ِمَن اْلَباَلِء ِبَشْيٍء َلْم َيُخصَّ ِبِه َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبي، َفُقْلُت

"ِإنَّ َهَذا َشْيٌء َقْد َسَبَق، ِإنَُّه ُمْبَتًلى، َوُمْبَتًلى ِبِه 
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، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َحدَّ
ُمَحمَِّد ْبِن َمْيُموٍن، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِصيَرَة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُجْنُدَب، 

، ُثمَّ «َيا َأَنُس اْسُكُب ِلي ُوُضوًءا»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأَنٍس، َقاَل
ُل َمْن َيْدُخُل َعَلْيَك ِمْن َهَذا اْلَباِب َأِميُر : " َقاَم َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َقاَل َيا َأَنُس َأوَّ

ِليَن  يِن، َقاَل، اْلُمْؤِمِنيَن، َوَسيِ ُد اْلُمْسِلِميَن، َوَقاِئُد اْلُغرِ  اْلُمَحجَّ : ُقْلُت: َأَنٌس: َوَخاَتُم اْلَوِصيِ 
، َفَقاَل : ، َفُقْلُت«َمْن َهَذا َيا َأَنُس؟»: اللُهمَّ اْجَعْلُه َرُجاًل ِمَن اْْلَْنَصاِر، َوَكَتْمُتُه ِإْذ َجاَء َعِليٌّ

، َفَقاَم ُمْسَتْبِشًرا َفاْعَتَنَقُه، ُثمَّ َجَعَل َيْمَسُح َعَرَق َوْجِهِه ِبَوْجِهِه، َوَيْمَسُح َعَرَق َعِليٍ   َعِليٌّ

: َيا َرُسوَل هللِا َلَقْد َرَأْيُتَك َصَنْعَت َشْيًئا َما َصَنْعَت ِبي ِمْن َقْبُل؟ َقاَل: ِبَوْجِهِه، َقاَل َعِليٌّ
ُن َلُهْم َما اْخَتَلُفوا ِفيِه َبْعِدي» ي َعنِ ي، َوُتْسِمُعُهْم َصْوِتي، َوُتَبيِ  «َوَما َيْمَنُعِني َوَأْنَت ُتَؤدِ 

، َعْن   َرَواُه َجاِبٌر اْلُجْعِفيُّ
َأِبي الطَُّفْيِل، َعْن َأَنٍس، َنْحَوُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)
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ْحَمِن ْبُن  اِر، ثنا َعْبُد الرَّ ِر، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َصاِلٍح، ثنا َعِليُّ ْبُن َعبَّاٍس، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي َحْفَصَة، َوَكِثيٌر النَّوَّاُء، َعْن َعِديِ  ْبِن 
َحاِتٍم، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

، »: َوَسلََّم ، َأْو ُعِهَد ِإَليَّ ، َوِإنِ ي ُكِتَب ِإَليَّ َها اْلَفاِجُر َواْلَبرُّ ِإنَّ اْبَنِتي َفاِطَمَة َيْشَتِرُك ِفي ُحبِ 
.«َأنَُّه ََل ُيِحبَُّك ِإَلَّ ُمْؤِمٌن، َوََل ُيْبِغُضَك ِإَلَّ ُمَناِفٌق

 َوِممَّْن َرَوى َهَذا اْلَحِديَث 
َعْن َعِديِ  ْبِن َثاِبٍت ِسَوى َما 

اْلَحَكُم ْبُن ُعَتْيَبَة، : َذَكْرَنا
 ، َوَجاِبُر ْبُن َيِزيَد اْلُجْعِفيُّ

 ، َواْلَحَسُن ْبُن َعْمٍرو اْلُفَقْيِميُّ
، َوَساِلٌم  ْيَباِنيُّ َوُسَلْيَماُن الشَّ

 ، اْلَفرَّاُء، َوُمْسِلٌم اْلُماَلِئيُّ
يُد ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو  َواْلَوِل
َمْرَيَم، َوَأُبو اْلَجْهِم َواِلُد 

َهاُروَن، َوَسَلَمُة ْبُن ُسَوْيٍد 
اٌر اْبَنا  وُب، َوَعمَّ ، َوَأيُّ اْلُجْعِفيُّ
، َوَأَباُن ْبُن  َبِعيُّ ُشَعْيٍب الضُّ

.َقَطٍن اْلُمَحاِرِبيُّ
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َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد َقاَل ، َقاَل: َحدَّ اُر اْلَبْغَداِديُّ فَّ : ثنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَماِعيَل الصَّ
َثِني َأُبو ِعْصَمَة ِعَصاُم ْبُن اْلَحَكِم اْلُعْكِبِريُّ َقاَل ، َقاَل: َحدَّ : ثنا َجِميُع ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِريُّ

، َقاَل ، َعْن َعِليٍ  ْعِبيِ  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَحاَدَة، َعِن الشَّ َقاَل ِلَي النَِّبيُّ : ثنا َسوَّاٌر اْلَهْمَداِنيُّ
َوِإنََّك ِشيَعَتَك ِفي اْلَجنَِّة، َوَسَيْأِتي َقْوٌم َلُهْم َنْبٌز ُيَقاُل َلُهُم الرَّاِفَضُة، »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

.«َفِإَذا َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم؛ َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمٍَّد، 
، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  ْعِبيِ  َوالشَّ

َحِديِث ِعَصاٍم

اْللباني في تخريج كتاب 
إسناده : (979)السنة 

.ضعيف
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، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن  اُس ْبُن َعِليٍ  النََّساِئيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َسْلٍم، ثنا اْلَعبَّ َحدَّ

َخَلٍف، ثنا ُحَسْيٌن اْْلَْشَقُر، ثنا اْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َطاُوٍس، َعْن ُبَرْيَدَة 
.«َمْن ُكْنُت َمْوََلُه َفَعِليٌّ َمْوََلُه»: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُوٍس، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

رواه : (14638)الهيثمي 
البزار، ورجاله رجال 

.الصحيح
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، ثنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيَم،  َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َسْخَتَوْيِه التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َداُوَد َقاََل. ح ِريِ  َثَنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن السَّ ثنا ُعَمُر ْبُن َشبََّة، : َوَحدَّ

َثِني ِعيَسى ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل َثِني َيِزيُد : َحدَّ َحدَّ
ٍق َقاَل ْمُت ِإَلْيِه : ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَورِ  اِم َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ُيْعِطي النَّاَس، َفَتَقدَّ ُكْنُت ِبالشَّ

َمْن َبِني َهاِشٍم، : ُقْلُت« ِمْن َأيِ  ُقَرْيٍش؟»: ِمْن ُقَرْيٍش، َقاَل: ُقْلُت« ِممَّْن َأْنَت؟»: َفَقاَل ِلي
، َفَقاَل: َقاَل« ِمْن َأيِ  َبِني َهاِشٍم؟»: َقاَل َمْوَلى : ُقْلُت« ِمْن َأيِ  َبِني َهاِشٍم؟»: َفَسَكتُّ

، َقاَل ؟»: َعِليٍ  ، َقاَل« َمْن َعِليٌّ َوَأَنا َوهللِا َمْوَلى »: َفَوَضَع َيَدُه َعَلى َصْدِري َوَقاَل: َفَسَكتُّ
َم هللُا َوْجَهُه ٌة َأنَُّهْم َسِمُعوا النَِّبيَّ َصلَّى هللُا : ُثمَّ َقاَل« َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َكرَّ َثِني ِعدَّ َحدَّ

َيا ُمزَاِحُم، َكْم ُتْعِطي َأْمَثاَلُه؟ : ُثمَّ َقاَل« َمْن ُكْنُت َمْوََلُه َفَعِليٌّ َمْوََلُه»: َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
ِستِ يَن ِديَناًرا : َأْعِطِه َخْمِسيَن ِديَناًرا، َوَقاَل اْبُن َأِبي َداُوَد: ِماَئًة َأْو ِماَئَتْي ِدْرَهٍم، َقاَل: َقاَل

اْلَحْق ِبَبَلِدَك َفَسَيْأِتيَك ِمْثُل َما َيْأِتي ُنَظَراَءَك: ُثمَّ َقاَل. ِلَوََلَيِتِه َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، َتَفرَّ
ِبِه ُعَمُر ْبُن َشبََّة، َعْن ِعيَسى

14063272

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َكْيَساَن، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْمٍرو  َحدَّ
ٍف، َعْن َعِميَرَة ْبِن َسْعٍد، َقاَل ، َثَنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِ  َشِهْدُت : اْلَبَجِليُّ

َأُبو َسِعيٍد، َوَأُبو : َعِليًّا َعَلى اْلِمْنَبِر َناَشَد َأْصَحاَب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِفيِهْم
ُهَرْيَرَة، َوَأَنُس ْبُن َماِلٍك، َوُهْم َحْوَل اْلِمْنَبِر، َوَعِليٌّ َعَلى اْلِمْنَبِر، َوَحْوَل اْلِمْنَبِر اْثَنا َعَشَر 

َنَشْدُتُكْم ِباَّلِل، َهْل َسِمْعُتْم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َرُجاًل، َهُؤََلِء ِمْنُهْم، َفَقاَل َعِليٌّ
: اللُهمَّ َنَعْم، َوَقَعَد َرُجٌل، َفَقاَل: ؟ َفَقاُموا ُكلُُّهْم َفَقاُلوا«َمْن ُكْنُت َمْوََلُه َفَعِليٌّ َمْوََلُه»: َيُقوُل

اللُهمَّ ِإْن َكاَن َكاِذًبا : َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َكِبْرُت َوَنِسيُت، َفَقاَل: َما َمَنَعَك َأْن َتُقوَم؟ َقاَل
َفَما َماَت َحتَّى َرَأْيَنا َبْيَن َعْيَنْيِه ُنْكَتًة َبْيَضاَء ََل ُتَواِريَها اْلِعَماَمُة : َفاْضِرْبُه ِبَباَلٍء َحَسٍن، َقاَل

"

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة، 
َد ِبِه َمْسُعوٌد َعْنُه ُمَطوًََّل،  َتَفرَّ

َوَرَواُه اْبُن َعاِئَشَة، َعْن 
ِإْسَماِعيَل ِمْثَلُه، َوَرَواُه 

وَب،  اْْلَْجَلُح، َوَهاِنُئ ْبُن َأيُّ
َعْن َطْلَحَة، ُمْخَتَصًرا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َفْهُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َفْهٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ : ثنا ِبْشُر ْبُن ِمْهَراَن، َقاَل: ثنا َزَكِريَّا اْلَغاَلِبيُّ
َقاَل َرُسوُل هللِا : ثنا َشِريٌك، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن، َقاَل

َك ِباْلَقَصَبِة : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َسرَُّه َأْن َيْحَيا َحَياِتي، َوَيُموَت ِميَتِتي، َوَيَتَمسَّ
ُكْن، َأْو ُكوِني، َفَكاَنْت، َفْلَيَتَولَّ َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب : اْلَياُقوَتِة الَِّتي َخَلَقَها هللُا ُثمَّ َقاَل َلَها

".ِمْن َبْعِدي 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َد ِبِه ِبْشٌر َعْن َشِريٍك َتَفرَّ

: (893)السلسلة الضعيفة 
.موضوع
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ِحيِم، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  ِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن ِعْمَراَن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َأُخو ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَراَن، ثنا  َيِزيَد ْبِن ُسَلْيٍم، ثنا َعْبُد الرَّ

، َعِن اْبِن َأِبي َروَّاٍد، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعْن ِعْكِرَمَة،  َيْعُقوُب ْبُن ُموَسى اْلَهاِشِميُّ
َمْن َسرَُّه َأْن َيْحَيا َحَياِتي، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

َوَيُموَت َمَماِتي، َوَيْسُكَن َجنََّة َعْدٍن َغَرَسَها َربِ ي، َفْلُيَواِل َعِليًّا ِمْن َبْعِدي، َوْلُيَواِل َوِليَُّه، 
ِة ِمْن َبْعِدي، َفِإنَُّهْم ِعْتَرِتي ُخِلُقوا ِمْن ِطيَنِتي، ُرِزُقوا َفْهًما َوِعْلًما َوَوْيٌل . َوْلَيْقَتِد ِباْْلَِئمَّ

ِبيَن ِبَفْضِلِهْم ِمْن ُأمَِّتي، ِلْلَقاِطِعيَن ِفيِهْم ِصَلِتي، ََل َأَناَلُهُم هللُا َشَفاَعِتي «ِلْلُمَكذِ 

: (894)السلسلة الضعيفة 
.موضوع
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، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحَسِن التَّْغِلِبيُّ اُر ْبُن ُرَزْيٍق، : ثنا َيْحَيى ْبُن َيْعَلى اْْلَْسَلِميُّ ثنا َعمَّ

ٍف، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ِزَياِد ْبِن ُمَطرِ 
َمْن َأَحبَّ َأْن َيْحَيا َحَياِتي، َوَيُموَت َمْوَتِتي، َوَيْسُكَن َجنََّة اْلُخْلِد الَِّتي َوَعَدِني »: َعَلْيِه َوَسلََّم

َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ، َغَرَس ُقْضَباَنَها ِبَيَدْيِه، َفْلَيَتَولَّ َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َفِإنَُّه َلْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن 
«ُهًدى َوَلْن ُيْدِخَلُكْم ِفي َضاَلَلٍة

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َد ِبِه َيْحَيى َعْن  ِإْسَحاَق، َتَفرَّ

اٍر َعمَّ

: (892)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

14103276

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم اْلَحاِفُظ، َوَما َكَتْبُتُه ِإَلَّ َعْنُه، َقاَل َثِني ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ َحدَّ
، َقاَل: اْلُحَسْيِن ْبِن ِمْرَداٍس، ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه، َقاَل َثَنا : َأْنَبَأَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلُكوِفيُّ

ِإْسَماِعيُل ْبُن ُعَليََّة، َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َأِبي اْلَحْمَراِء، 
: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َصاِحِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َأَنا َغَرْسُت َجنََّة َعْدٍن، ُمَحمٌَّد َصلَّى هللُا : َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي ُمَثبًَّتا َعَلى َساِق اْلَعْرِش

"َعَلْيِه َوَسلََّم َصْفَوِتي ِمْن َخْلِقي َأيَّْدُتُه ِبَعِليٍ  

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس، 
َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (4902)

14113281

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َيْعُقوَب  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَجاِشِعيُّ َحدَّ
 ، ، ثنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعِليٍ  اْلِكْرَماِنيُّ

َخلَّْفُتَك َأْن َتُكوَن َخِليَفِتي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َتُبوَك: " َقاَل
َأََل َتْرَضى َأْن َتُكوَن ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة »: َقاَل، ََل َأَتَخلَُّف َبْعَدَك َيا َنِبيَّ هللِا : ُقْلُت، « ِفي َأْهِلي

«َهاُروَن ِمْن ُموَسى؟ ِإَلَّ َأنَُّه ََل َنِبيَّ َبْعِدي

رواه : (14650)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، 
ورجاله رجال الصحيح

14123285
َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن  ثنا َيِزيُد ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ ، َحدَّ

َأنَّ ، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي َسِعيٍد ، ِمْهَراَن، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش 

«َأْنَت ِمنِ ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى»: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلَعِليٍ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َبْكٍر َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َيِزيُد

فيه : (14642)الهيثمي 
عطية العوفي، وثقه ابن 

معين، وضعفه أحمد 
وجماعة، وبقية رجال أحمد 

رجال الصحيح

14133286

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَباَن، : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُحْبِشيِ  ْبِن : َقاَل اِر ْبُن اْلَقاِسِم اْْلَْنَصاِريُّ ثنا َأُبو َمْرَيَم َعْبُد اْلَغفَّ

َأْنَت ِمنِ ي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه: ُجَناَدَة، َقاَل
.«ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإَلَّ َأنَُّه ََل َنِبيَّ َبْعِدي

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل  ِإْسَحاَق، َتَفرَّ

ْبُن َأَباَن

رواه : (14646)الهيثمي 
الطبراني في الثالثة، وفيه 

عبد الغفار بن القاسم، وهو 
.متروك

14143287

ِر ِإْماَلًء  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ اِك ْبِن َعْمٍرو، ثنا َسْهُل ، َحدَّ حَّ ثنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن الضَّ
، ثنا  ْحَمِن اْلُقَشْيِريُّ ْحَمِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ ِ الزَّاِهُد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
ا ِإْحَداَها َفُيَواِري َعْوَرِتي، َوالثَّاِنَيُة َيْقِضي »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُأْعِطيُت ِفي َعِليٍ  َخْمًسا َأمَّ

َدْيِني، َوالثَّاِلَثُة َأنَُّه ُمتََّكِئي ِفي ُطوِل اْلَمْوِقِف، َوالرَّاِبَعُة َفِإنَُّه َعْوِني َعَلى َحْوِضي، 
«َواْلَخاِمَسُة َفِإنِ ي ََل َأَخاُف َعَلْيِه َأْن َيْرِجَع َكاِفًرا َبْعَد ِإيَماٍن َوََل زَاِنًيا َبْعَد ِإْحَصاٍن

ِر،  َثَناُه اْبُن اْلُمَظفَّ  َكَذا َحدَّ
َوَقاَل َسْهٌل الزَّاِهُد ُهَو 

ِبَبَلِدَنا : التُّْسَتِريُّ َفُقْلُت َلُه
ِ َأُبو َطاِهٍر  َسْهُل ْبُن َعْبِد َّللاَّ

َأُهَو َذاَك؟ َفَأَبى ِإَلَّ التُّْسَتِريَّ

14153288
َثِني َأِبي، ثنا َحَسُن ْبُن اْلَحَسِن اْْلَْشَقُر، ثنا َجْعَفٌر  َثَنا ُسَلْيَماٌن، ثنا َعْبُد َّللاَِّ، َحدَّ َحدَّ

، َعْن ُأمِ  َسَلَمَة، َقاَلْت َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا »: اْْلَْحَمُر، َعْن ِمْخَوٍل، َعْن ُمْنِذٍر الثَّْوِريِ 
ُ َوْجَهُه َم َّللاَّ «َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َغِضَب َلْم َيْجَتِرْئ َعَلْيِه َأَحٌد ِإَلَّ َعِليٌّ َكرَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

: (4431)ضعيف الجامع 
.ضعيف

14163291

، َثَنا َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن ِمْهَراَن، َثَنا  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُحَمْيٍد اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
ْعِديُّ َقاَل َداِحيُّ ُثمَّ السَّ َسِمْعُت َهَذا ِمْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس : َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَماَرَة القَّ

ُثَنا ِبِه َعِن إْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعِن َأَنٍس، َقاَل َبَعَثْتِني ُأمُّ : َسَماًعا ُيَحدِ 
ُسَلْيٍم ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَطْيٍر َمْشِويٍ  َوَمَعُه َأْرِغَفٌة ِمْن َشِعيٍر َفَأَتْيُتُه ِبِه 

َيا َأَنُس اْدُع َلَنا َمْن َيْأُكُل َمَعَنا ِمْن َهَذا الطَّْيِر اللُهمَّ آِتَنا ِبَخْيِر »: َفَوَضْعُتُه َبْيَن َيَدْيِه َفَقاَل
ٌة ِإَلَّ َرُجٌل ِمْن َأْهِلي آِتيِه َفَأْدُعوُه َفِإَذا َأَنا ِبَعِليِ  ْبِن َأِبي « َخْلِقَك َفَخَرْجُت َفَلْم َتُكْن ِلي ِهمَّ

اْنُظْر، َفَنَظْرُت َفَلْم َأِجْد َأَحًدا ِإَلَّ : َقاَل. ََل: ُقْلُت« َأَما َوَجْدَت َأَحًدا»: َطاِلٍب َفَدَخْلُت َفَقاَل
َهَذا َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َيا َرُسوَل : َعِليًّا، َفَفَعْلُت َذِلَك َثاَلَث َمرَّاٍت ُثمَّ َخَرْجُت َفَرَجْعُت َفُقْلُت

ُكَها« اْئَذْن َلُه اللُهمَّ َواِل اللُهمَّ َواِل»: هللِا َفَقاَل َوَجَعَل َيُقوُل َذِلَك ِبَيِدِه َوَأَشاَر ِبَيِدِه اْلُيْمَنى ُيَحرِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، 
َوِإْسَحاَق َرَواُه اْلَجمُّ اْلَغِفيُر 
َعٍن َأَنٍس، َوَحِديُث َماِلٍك َلْم 

َداِحيِ   َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث القَّ
َد ِبِه َتَفرَّ
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14173292

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن َسْهٍل،  َحدَّ
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َزَكِريَّا ْبُن : َواْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاُلوا

َيْحَيى ْبِن ُسَلْيٍم، ثنا َأْشَعُث اْبُن َعمِ  اْلَحَسِن ْبِن َصاِلٍح، َوَكاَن َيْفُضُل َعَلى اْلَحَسِن، ثنا 
َمْكُتوٌب َعَلى : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َجاِبٍر، َقاَل

ِة ُمَحمٌَّد َرُسوُل هللِا، َعِليٌّ َأُخو َرُسوِل هللِا، َقْبَل َأْن ُيْخَلَق ، ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا : َباِب اْلَجنَّ
َماَواُت َواْْلَْرُض ِبَأْلَفْي َعاٍم  "السَّ

َد ِبِه َأْشَعُث  َوكادُح ْبُن ،  َتَفرَّ
َرْحَمَة َعْن ِمْسَعٍر

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (4901)

14183294

اُل، َثَنا َأُبو َمْسُعوٍد، َثَنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحمَّ َحدَّ
ٍف، َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن َعْمٍرو، َعِن  ِه، َثَنا َعْمُرو ْبُن َأِبي َقْيٍس، َعْن ُمَطرِ  َسْهُل ْبُن َعْبِد َربِ 

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ُث َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإَلى »: التَِّميِميِ  ا َنَتَحدَّ ُكنَّ
«َعِليٍ  َسْبِعيَن َعْهًدا، َلْم َيْعَهْد ِإَلى َغْيرِِه

السلسلة الضعيفة 
.باطل: (6288)

14193295

، َثَنا ِفْطُر ْبُن  ، َثَنا َأُبو َبْكٍر اْلَحَنِفيُّ اِميُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس السَّ َحدَّ
، َقاَل ا َنْمِشي َمَع : " َخِليَفَة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َرَجاٍء، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  ُكنَّ

: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْنَقَطَع ِشْسُع َنْعِلِه، َفَتَناَوَلَها َعِليٌّ ُيْصِلُحَها، ُثمَّ َمَشى َفَقاَل
، َقاَل َأُبو «َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِمْنُكْم َمْن ُيَقاِتُل َعَلى َتْأِويِل اْلُقْرآِن َكَما َقاَتْلُت َعَلى َتْنِزيِلِه»

ْرُتُه ِبَما َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلْم َيْكَتِرْث ِبِه َفَرًحا؛ : َسِعيٍد َفَخَرْجُت َفَبشَّ
"َكَأنَُّه َقْد َسِمَعُه 

: (11773)تخريج المسند 
.صحيح

14203296

اُس، ثنا َأُبو  َثَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َحمَّاٍد، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد النَّحَّ َحدَّ
َماِلٍك َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم، َعِن اْبِن َأِبي َخاِلٍد، َأْخَبَرِني َعْمُرو ْبُن َقْيٍس، َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن 

، َأنَُّه َسِمَع َعِليًّا، َيُقوُل َأَنا َفَقْأُت َعْيَن اْلِفْتَنِة، َلْوََل َأَنا َما ُقِتَل َأْهُل »: َعْمٍرو، َعْن ِزرٍ 
النََّهِر َوَأْهُل اْلَجَمِل، َوَلْوََل َأْن َأْخَشى َأْن َتْتُرُكوا اْلَعَمَل َْلَْنَبْأُتُكْم ِبالَِّذي َقَضى هللا َعَلى ِلَساِن 

ُكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَمْن َقاَتَلُهْم ُمْبًصًرا َضاَلَلُتُهْم َعاِرًفا ِلْلُهَدى الَِّذي َنْحُن ِفيِه .«َنِبيِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلِمْنَهاِل 
َوَعْمِرو ْبِن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي 

َخاِلٍد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِبَهَذا 
ْسَناِد اْلِْ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14213297

ٍد، َوَأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، : َحدَّ اِميُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس الشَّ
اُد ْبُن ِعيَسى اْلُجَهِنيُّ َقاَل َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل : َثَنا َحمَّ

َساَلٌم َعَلْيَك »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل ِلَعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه
ْنَيا َخْيًرا، َفَعْن َقِليٍل َيْنَهدُّ ُرْكَناَك، َوهللُا َخِليَفِتي  ْيَحاَنَتْيِن، ُأوِصيَك ِبَرْيَحاَنَتيَّ ِمَن الدُّ َأَبا الرَّ

ا ُقِبَض النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َعِليٌّ: َقاَل. «َعَلْيَك ْكَنْيِن الَِّذي : َفَلمَّ َهَذا َأَحُد الرُّ
ا َماَتْت َفاِطَمُة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها، َقاَل َرِضَي هللُا  َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّ

ْكُن الَِّذي َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْنُه ".َهَذا الرُّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
اُد  َد ِبِه َعْنُه َحمَّ َجْعَفٍر، َتَفرَّ
ْبُن ِعيَسى، َوُيْعَرُف ِبَغِريِق 
اْلُجْحَفِة، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

ِد ْبِن ُيوُنَس َعاِلًيا َحِديِث ُمَحمَّ

قال الذهبي في ميزان 
محمد : (4/76)اْلعتدال 

بن يونس الكديمي أحد 
المتروكين وحماد بن عيسى 

.ضعيف

14223300

َثَنا َأُبو اْلَهْيَثِم َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َغْوٍث اْلَهْمَداِنيُّ َقاَل ثنا : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُحَباٍش َقاَل: َحدَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن : َهاُروُن ْبُن َحاِتٍم َقاَل ْمِليُّ ثنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى الرَّ

النََّظُر ِإَلى َوْجِه َعِليٍ  »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل
«ِعَباَدٌة

موضوعات ابن الجوزي 
َل يصح من : (2/129)

.جميع طرقه

14233301

َثَنا َأُبو َنْصٍر َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَمْرَواَنيُّ النَّْيَساُبوِريُّ َقاَل ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى : َحدَّ
ْمَساُر، َقاَل ، َقاَل: السِ  ثنا ِهَشاُم : ثنا َعبَّاُد ْبُن ُصَهْيٍب، َقاَل: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبَدَك اْلَقْزِويِنيُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
«النََّظُر ِإَلى َعِليٍ  ِعَباَدٌة»: َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِهَشاِم ْبِن 
ُعْرَوَة َوَلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث ُعَباَدَة

موضوعات ابن الجوزي 
َل يصح من : (2/129)

.جميع طرقه

14243302

ْحَمِن ْبُن َحْفٍص  ٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلَخرَّاُز، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن  ، َثَنا ِزَياُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّ الطََّناِفِسيُّ
ِتِه َزْيَنَب ِبْنِت َكْعٍب،  َمْعَمٍر، َعْن ُسَلْيَماَن َيْعِني اْبَن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعْن َعمَّ

، َقاَل َشَكى النَّاُس َعِليًّا، َفَقاَم َرُسوُل هللِا : " َوَكاَنْت ِعْنَد َأِبي َسِعيٍد، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
َيا َأيَُّها النَّاُس ََل َتْشُكوا َعِليًّا، َفَوهللِا ِإنَُّه َْلَُخْيِشُن ِفي »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخِطيًبا َفَقاَل

«َذاِت هللِا َعزَّ َوَجلَّ

السلسلة الصحيحة 
.إسناده جيد: (5/626)

14253303

، َثَنا  ، َثَنا َسْعُد ْبُن ِبْشٍر اْلُكوِفيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَماَن اْلِمْصِريُّ َحدَّ
ِحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعْن  َعْبُد الرَّ

ََل َتُسبُّوا َعِليًّا؛ َفِإنَُّه َمْمُسوٌس ِفي َذاِت هللِا »: َقاَل َرُسوُل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبيِه، َقاَل
«َتَعاَلى

: (895)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا
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14263304

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم َقاَل َلِفيُّ : َحدَّ َوَما َسِمْعُتُه - ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد السَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن - ِإَلَّ ِمْنُه  ثنا َأِبي ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُموَسى ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َأَصاَبْت َفاِطَمُة َصِبيَحَة َيْوِم اْلُعْرِس : ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل
ْنَيا، »: َلَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِرْعَدٌة، َفَقاَل ْجُتِك َسيِ ًدا ِفي الدُّ َيا َفاِطَمُة، َزوَّ

ا َأَراَد هللُا َتَعاَلى َأْن ُأَملِ َكِك ِبَعِليٍ  َأَمَر هللُا  اِلِحيَن، َيا َفاِطَمُة، َلمَّ َوِإنَُّه ِفي اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّ
ْجُتِك ِمْن  َماِء الرَّاِبَعِة، َفَصفَّ اْلَماَلِئَكَة ُصُفوًفا ُثمَّ َخَطَب َعَلْيِهْم، َفَزوَّ ِجْبِريَل َفَقاَم ِفي السَّ
اِن َفَحَمَلِت اْلِحَلى َواْلُحَلِل، ُثمَّ َأَمَرَها َفَنَثَرْتُه َعَلى اْلَماَلِئَكِة،  ، ُثمَّ َأَمَر هللُا َشَجَر اْلِجنَّ َعِليٍ 

ا َأَخَذ َغْيُرُه اْفَتَخَر ِبِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َقاَلْت ُأمُّ « َفَمْن َأَخَذ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْيًئا َأْكَثَر ِممَّ
َل َمْن َخَطَب َعَلْيَها ِجْبِريُل َعَلْيِه : َسَلَمَة َلَقْد َكاَنْت َفاِطَمُة َتْفَتِخُر َعَلى النِ َساِء، ِْلَنَّ َأوَّ

اَلُم السَّ

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َعِن اْْلَْعَمِش، َوُعَبْيِد هللِا ْبِن 

ُموَسى، َوَمْن َفْوَقُه َأْعاَلٌم 
َظُر ِفي َحاِل َعْمِرو  ِثَقاٌت َوالنَّ

َلِفيُّ ْبِن َخاِلٍد السَّ

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (2/222)

14273305

، َثَنا  َفْيِليُّ ، َثَنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َثِني َيِزيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُخَثْيٍم، َعْن : ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َقاَل َحدَّ

اَر ْبَن َياِسٍر، َقاَل َثِني َأُبو ُبَدْيِل ْبُن ُخَثْيٍم، َأنَّ َعمَّ ، َحدَّ ُكْنُت َأَنا »: ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِ 
َوَعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َرِفيَقْيِن ِفي َغْزَوِة اْلَعِشيَرِة، َفَعَمْدَنا ِإَلى ُصوٍر ِمَن النَّْخِل َفِنْمَنا َتْحَتُه 

ِفي َدْقَعاَء ِمَن التَُّراِب، َفَما َأْيَقَظَنا ِإَلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأَتى َعِليًّا َفَغَمَزُه 
ْبَنا ِفي َذِلَك التَُّراِب «ِبِرْجِلِه َوَقْد َتَترَّ

رواه : (14775)الهيثمي 
أحمد والطبراني، والبزار 

باختصار، ورجال الجميع 
موثقون إَل أن التابعي لم 

.يسمع من عمار

14283306

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجِريٍر، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن  َثَنا َأُبو اْلَفَرِج َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر النََّساِئيُّ َحدَّ
ُل ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َعِليُّ ْبُن َحُزوٍر، َعِن اْْلَْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة، َقاَل َسِمْعُت : َواِصٍل، َثَنا ُمَخوَّ

اَر ْبَن َياِسٍر، َيُقوُل َيا َعِليُّ ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َقْد »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعمَّ
َزيََّنَك ِبِزيَنٍة َلْم ُتَزيَِّن اْلِعَباُد ِبِزيَنٍة َأَحبَّ ِإَلى هللِا َتَعاَلى ِمْنَها، ِهَي ِزيَنُة اْْلَْبَراِر ِعْنَد هللِا َعزَّ 
ْنَيا ِمْنَك َشْيًئا، َوَوْهَب  ْنَيا َشْيًئا، َوََل ُتْرزَُأ الدُّ ْنَيا، َفَجَعَلَك ََل ُتْرزَُأ ِمَن الدُّ َوَجلَّ، الزُّْهُد ِفي الدُّ

«َلَك ُحبَّ اْلَمَساِكيِن، َفَجَعَلَك ُتْرِضي ِبِهْم َأْتَباًعا َوَيْرَضْوَن ِبَك ِإَماًما

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

فيه : (9/135)الهيثمي 
.علي بن الحزور وهو متروك

14293307

، َثَنا َعْبُد  ِريِ  ، َثَنا اْبُن َأِبي السَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُوَهْيٍب اْلَغزِ يُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن  ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  زَّاِق، َثَنا النُّْعَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة اْلَجَنِديُّ الرَّ

ِإْن َتْسَتْخِلُفوا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َزْيِد ْبِن ُيَثْيٍع، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل
ِة اْلَبْيَضاِء ا، َيْحِمُلُكْم َعَلى اْلَمَحجَّ «َعِليًّا، َوَما َأَراُكْم َفاِعِليَن، َتِجُدوُه َهاِدًيا َمْهِديًّ

 َرَواُه ِإْبَراِهيُم ْبُن َهَراَسَة، 
، َعْن َأِبي  َعِن الثَّْوِريِ 

ِإْسَحاَق، َعْن َزْيِد ْبِن ُيَثْيٍع، 
َعْن َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى 

َعْنُه

رواه : (8910)الهيثمي 
البزار وفيه أبو اليقظان 
عثمان بن عمير، وهو 

.ضعيف

14303308
َثَنا َنِذيُر ْبُن ُجَناٍح اْلَقاِضي، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِمْهَراَن، َثَنا َأِبي، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  َحدَّ
، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َهَراَسَة، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َزْيِد ْبِن ُيَثْيٍع، َعْن َعِليٍ 

ِمْثَلُه

رواه : (8909)الهيثمي 
أحمد، والبزار، والطبراني في 
.اْلوسط، ورجال البزار ثقات

14313309

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َثَنا  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َحدَّ
َيا َرُسوَل : َقاُلوا: َشِريٌك، َعْن َأِبي اْلَيْقَظاِن، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن، َقاَل

ا، َيْسُلُك ِبُكُم الطَِّريَق »: هللِا َأََل َتْسَتْخِلُف َعِليًّا؟ َقاَل ِإْن ُتَولُّوا َعِليًّا َتِجُدوُه َهاِدًيا َمْهِديًّ
«اْلُمْسَتِقيَم

ْعَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة  َرَواُه النُّ
، َعْن  ، َعِن الثَّْوِريِ  اْلَجَنِديُّ
َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َزْيِد ْبِن 

ُيَثْيٍع، َعْن ُحَذْيَفَة َنْحِوِه

فيه أبو : (5/179)الهيثمي 
اليقظان عثمان بن عمير 

.وهو ضعيف

14323310

، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأيُّوَب ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف، ثنا َأْحَمُد ْبُن َمْهِديٍ  َحدَّ
ي، َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة،  ِعيَسى ْبِن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن َعْبِد َّللاَِّ، ثنا َأِبي، َعْن َجدِ 

ا َرَجَع َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُأُحٍد َصِعَد َعَلى اْلِمْنَبِر َفَتاَل : َعْن َأِبيِه َقاَل َلمَّ
َ َعَلْيِه}َهِذِه اآْلَيَة  َيا : اآْلَيَة، َفَسَأَلُه َرُجٌل [23: اْلحزاب] {ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

اِئُل َهَذا ِمْنُهْم»: َرُسوَل َّللاَِّ، َمْن َهُؤََلِء؟ َفَأْقَبْلُت َوَعَليَّ َثْوَباِن َأْخَضَراِن َفَقاَل «َأيَُّها السَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14333311

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأيُّوَب ْبِن  َحدَّ
ي، َعْن ُموَسى ْبِن  َثِني َأِبي، َعْن َجدِ  ُسَلْيَماَن ْبِن ِعيَسى ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َحدَّ

ا َرَجَع النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُأُحٍد : " َطْلَحَة، َعْن َأِبيِه َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد هللِا َقاَل َلمَّ
ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللَا َعَلْيِه، }: َصِعَد اْلِمْنَبَر َفَحِمَد هللَا َوَأْثَنى َعَلْيِه، ُثمَّ َقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة

َيا َرُسوَل هللِا َمْن : اآْلَيَة، َفَقاَم ِإَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل[ 23: اْلحزاب] {َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه
اِئُل َهَذا ِمْنُهْم»: َهُؤََلِء؟ َفَأْقَبْلُت َوَعَليَّ َثْوَباِن َأْخَضَراِن، َفَقاَل  «َأيَُّها السَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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14343312

، َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َعْبُد اْلَكِبيِر ْبُن  يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َحدَّ
، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َطْلَحَة،  اْلُمَعاَفى، َثَنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى الطَّْلِحيُّ

ِإنِ ي َجاِلَسٌة ِفي َبْيِتي، َوَرُسوُل هللِا َوَأْصَحاُبُه ِفي اْلِفَناِء، : َعْن َعاِئَشَة ُأمِ  اْلُمْؤِمِنيَن، َقاَلْت
َمْن َسرَُّه َأْن َيْنُظَر »: ِإْذ َأْقَبَل َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد هللِا، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِإَلى َرُجٍل َيْمِشي َعَلى اْْلَْرِض َقْد َقَضى َنْحَبُه َفْلَيْنُظْر ِإَلى َطْلَحَة

شعيب في تخريج شرح 
: (9/193)مشكل اآلثار 

.إسناد ضعيف جدا

14353314

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُسُف ْبُن َحِبيٍب ثنا َأُبو َداُوَد، َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك، َعْن  َحدَّ
َأْخَبَرِني ِعيَسى ْبُن َطْلَحَة، َعْن ُأمِ  اْلُمْؤِمِنيَن : ِإْسَحاَق ْبِن َيْحَيى ْبِن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا َقاَل

َفَرَأْيُت َرُجاًل ُيَقاِتُل َمَع َرُسوِل هللِا : َكاَن َأُبو َبْكٍر ِإَذا ُذِكَر َيْوُم ُأُحٍد َيُقوُل: " َعاِئَشَة َقاَلْت
، ُكْن َطْلَحَة َحْيُث َفاَتِني َما َفاَتِني : َفُقْلُت، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُدوَنُه َوَأَراُه َقاَل ِبَجْنِبِه 

ْرِق َرُجٌل ََل َأْعِرُفُه ، َيُكوُن َرُجاًل ِمْن َقْوِمي َأَحبُّ ِإَليَّ : َفُقْلُت َوَأَنا َأْقَرُب ، َوَبْيِني َوَبْيَن الشَّ
ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْخَطُف اْلَمْشَي َوََل َأْخَطُفُه َفاْنَتَهْيَنا ِإَلى َرُسوِل 

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد ُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه َوُشجَّ ِفي َوْجِهِه َوَقْد َدَخَل ِفي َوْجَنِتِه 
« َعَلْيُكْم َصاِحَبُكَما»: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َحْلَقَتاِن ِمْن َحَلِق اْلِمْغَفِر 

َأُبو ُعَبْيَدَة : ُيِريُد َطْلَحَة َوَقْد َنَزَف َفَلْم َيْلَتِفْت ِإَلى َقْوِلِه َفَذَهْبُت ِْلَْنِزَع َذاَك ِمْن َوْجِهِه َفَقاَل
ا َتَرْكَتِني َفَتَرْكُتُه َفَكرَِه َأْن َيَتَناَوَلُه ِبَيِدِه َفُيْؤِذي النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ي َلمَّ َأْقَسْمُت َعَلْيَك ِبَحقِ 

َوَسلََّم َفَأَدَم َعَلْيِهَما ِبِفيِه َفاْسَتْخَرَج ِإْحَدى اْلَحْلَقَتْيِن َوَوَقَعْت َثِنيََّتُه َمَع اْلَحْلَقِة َوَذَهَبُت 
ا َتَرْكَتِني َقاَل: ِْلَْصَنَع َما َصَنَع َفَقاَل ي َلمَّ َفَفَعَل ِمْثَل َما َفَعَل ِفي اْلَمرَِّة : َأْقَسْمُت َعَلْيَك ِبَحقِ 

اِس َهْتًما َفَأْصَلْحَنا  اْْلُوَلى َفَوَقَعْت َثِنيَُّتُه اْْلُْخَرى َمَع اْلَحْلَقِة َوَكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة ِمْن َأْصَلِح النَّ
ِمْن َشْأِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َأَتْيَنا َطْلَحَة ِفي َبْعِض ِتْلَك اْلِجَفاِر َفِإَذا ِبِه ِبْضٌع 
َوَسْبُعوَن َأْو َأَقلُّ َأْو َأْكَثُر ِمْن َطْعَنٍة َوَرْمَيٍة َوَضْرَبٍة َوِإَذا َقْد ُقِطَعْت ُأْصُبُعُه َفَأْصَلْحَنا ِمْن 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَحاَق ْبِن َيْحَيى ْبِن َطْلَحَة َلْم َيُسْق َهَذا ِلُسَلْيَماَن ِإَلَّ اْبُن " َشْأِنِه 
اْلُمَباَرِك

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14363315

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن ُزَهْيٍر، َثَنا  َثَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَوِليِد التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، َقاَل َثِني َأُبو َسْهٍل، َعِن اْلَحَسِن، : َعِليُّ ْبُن َحْرٍب، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُكوِفيُّ َوَحدَّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي  َوزَاِئَدَة، َوَشِريٍك، َوَجْعَفٍر اْْلَْحَمِر، َعْن َيِزيَد َيْعِني اْبَن َأِبي ِزَياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ
، َفَلِقَيُه اْبُنُه َعْبُد هللِا َفَقاَل: َلْيَلى، َقاَل ُجْبًنا ُجْبًنا، : اْنَصَرَف الزَُّبْيُر َيْوَم اْلَجَمِل َعْن َعِليٍ 

اُس َأنِ ي َلْسُت ِبَجَباٍن، َوَلِكْن َذكََّرِني َعِليٌّ َشْيًئا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل : َقاَل َيا ُبَنيَّ َقْد َعِلَم النَّ
ُدوَنَك ُغاَلَمَك ُفاَلًنا َفَقْد َأْعَطْيَت ِبِه : هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحَلْفُت َأْن ََل ُأَقاِتَلُه، َفَقاَل

اَرًة َعْن َيِميِنَك، َقاَل »: َفَولَّى الزَُّبْيُر َوُهَو َيُقوُل: ِعْشِريَن َأْلًفا َكفَّ
[البحر البسيط]

يِن... َتْرُك اْْلُُموِر الَِّتي َأْخَشى َعَواِقَبَها  ْنَيا َوِفي الدِ  «ِفي هللِا َأْحَسُن ِفي الدُّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14373318

، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َيْحَيى ْبِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َثَنا َأُبو ِإْسَماِعيَل التِ ْرِمِذيُّ َحدَّ
َهاِنٍئ، َوَثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َثَنا َبْكُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمْقِبٍل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد 
، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َيْحَيى ْبِن َهاِنٍئ، َثَنا َأِبي، َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن ِإْسَماِعيَل  ْسَقاِطيُّ اْلِْ

َقاَل ِلَي النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْعٍد، َقاَل
ْد َرْمَيَتُه، َوَأِجْب َدْعَوَتَه»: َوَسلََّم «اللُهمَّ َسدِ 

َسَقَط َعْن :  َقاَل َأُبو ُنَعْيٍم
، ُموَسى ْبُن  ِرَواَيِة التِ ْرِمِذيِ 

ُعْقَبَة

تخريج مشكاة المصابيح 
.إسناده ضعيف: (10078)

14383319
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا اْلَعاَلُء ْبُن َعْمٍرو ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ ، َحدَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش ، اْلَحَنِفيُّ  ُل َمْن »: َقاَل، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ  َأوَّ
«َرَمى ِبَسْهٍم ِفي َسِبيِل هللِا َسْعٌد

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َد ِبِه َأُبو  َعْن َأِبي َصاِلٍح َتَفرَّ

َبْكٍر َوَأُبو ُمَعاِوَيَة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14393324

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِصٍم، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َأِبي َمْعَشٍر، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع، َثَنا ُيوُنُس ْبُن  َحدَّ
َثِني َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن، َعْن َبْعِض، آِل َسْعٍد، َعْن َسْعٍد  ُبَكْيٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

ُتُه، »: َقاَل ا َقْوًما ُيِصيُبَنا َظَلُف اْلَعْيِش ِبَمكََّة َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِشدَّ ُكنَّ
ا َعَلْيِه َوَصَبْرَنا َلُه، َوَلَقْد َرَأْيُتِني َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى  ا َأَصاَبَنا اْلَباَلُء اْعَتَرْفَنا ِلَذِلَك َوَمَرنَّ َفَلمَّ

هللا َعَلْيِه ِبَمكََّة َخَرْجُت ِمَن اللَّْيِل َأُبوُل، َوِإَذا َأَنا َأْسَمُع ِبَقْعَقَعِة َشْيٍء َتْحَت َبْوِلي، َفِإَذا 
ِقْطَعُة ِجْلِد َبِعيٍر، َفَأَخْذُتَها َفَغَسْلُتَها ُثمَّ َأْحَرْقُتَها َفَوَضْعُتَها َبْيَن َحَجَرْيِن، ُثمَّ اْسَتَفْفُتَها 

«َوَشِرْبُت َعَلْيَها ِمَن اْلَماِء، َفَقِويُت َعَلْيَها َثاَلًثا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

قال شعيب في تخريج سير 
: (1/148)أعالم النبالء 

رجاله ثقات وهو منقطع
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14403328

ْحَمِن، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخَبَرَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبَن َعْوٍف،  ، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َعْبَد الرَّ َأُبو اْلُمَعلَّى اْلُجَرْيِريُّ

وَرى ى ِمْنَها؟، َفَقاَل َعِليٌّ: َقاَل ِْلَْصَحاِب الشُّ ُل َمْن : َهْل َلُكْم َأْن َأْخَتاَرُه َلُكْم َوَأَتَفضَّ َأَنا َأوَّ
َأْنَت َأِميٌن ِفي َأْهِل اْْلَْرِض »: َرِضَي، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َماِء «َوَأِميٌن ِفي َأْهِل السَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف جدا

البوصيري في إتحاف الخيرة 
.سنده ضعيف: (7/223)

14413329

ْحَمِن، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخَبَرَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبَن َعْوٍف،  ، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َعْبَد الرَّ َأُبو اْلُمَعلَّى اْلُجَرْيِريُّ

وَرى ى ِمْنَها؟، َفَقاَل َعِليٌّ: َقاَل ِْلَْصَحاِب الشُّ ُل َمْن : َهْل َلُكْم َأْن َأْخَتاَرُه َلُكْم َوَأَتَفضَّ َأَنا َأوَّ
َأْنَت َأِميٌن ِفي َأْهِل اْْلَْرِض »: َرِضَي، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َماِء «َوَأِميٌن ِفي َأْهِل السَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف جدا

البوصيري في إتحاف الخيرة 
.سنده ضعيف: (7/223)

14423330

، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َثَنا ُعَماَرُة ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َيِزيَد اْلَقَراِطيِسيُّ َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َبْيَنَما َعاِئَشُة ِفي َبْيِتَها ِإْذ َسِمَعْت : زَاَذاَن، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ 

ْت ِمْنُه اْلَمِديَنُة، َفَقاَلْت ْحَمِن ْبِن َعْوٍف ِمَن : َما َهَذا؟ َقاُلوا: َصْوًتا ُرجَّ ِعيٌر َقِدَمْت ِلَعْبِد الرَّ
اِم، َوَكاَنْت َسْبَعِماَئِة َراِحَلٍة، َفَقاَلْت َعاِئَشُة َأَما ِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : الشَّ

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َيْدُخُل اْلَجنََّة َحْبًوا»: َوَسلََّم َيُقوُل ْحَمِن، «َرَأْيُت َعْبَد الرَّ ، َفَبَلَغ َذِلَك َعْبَد الرَّ
ْثُتُه، َقاَل ا َبَلَغُه، َفَحدَّ َفِإنِ ي ُأْشِهُدِك َأنََّها ِبَأْحَماِلَها َوَأْقَتاِبَها َوَأْحاَلِسَها : َفَأَتاَها َفَسَأَلَها َعمَّ

"ِفي َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ 

: (24842)تخريج المسند 
.منكر باطل

14433331

، َعْن  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُبَدْيٍل، َثَنا اْلُمَحاِرِبيُّ اِرِميُّ َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلُحَسْيِن، َثَنا َأُبو َمْعَشٍر الدَّ َحدَّ
اِر ْبِن َسْيٍف، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َأَوَفى،  َأنَّ َرُسوَل " َعمَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َما : ، َفَقاَل«َما َبطََّأ ِبَك َعنِ ي؟»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلَعْبِد الرَّ
َهِذِه ِماَئُة َراِحَلٍة َجاَءْتِني ِمْن ِمْصَر، : ِزْلُت َبْعَدَك ُأَحاَسُب؟ َوِإنََّما َذِلَك ِلَكْثَرِة َماِلي، َفَقاَل

"َفِهَي َصَدَقٌة َعَلى َأَراِمِل َأْهِل اْلَمِديَنِة 

في : قال الحافظ ابن حجر
إسناده عمر بن سيف، وهو 

.منكر الحديث ضعيف

14443332

، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
، َثَنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد ْبِن َأِبي َماِلٍك، َعْن َأِبيِه، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح،  َمْشِقيُّ ْحَمِن الدِ  الرَّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ

َيا اْبَن َعْوٍف ِإنََّك ِمَن اْْلَْغِنَياِء، َوَلْن َتْدُخَل اْلَجنََّة ِإَلَّ َزْحًفا، َفَأْقِرِض هللَا َعزَّ »: َقاَل َلُه
ا َأْمَسْيَت »: َوَما الَِّذي ُأْقِرُض هللَا؟ َقاَل: ، َقاَل اْبُن َعْوٍف«َوَجلَّ ُيْطِلْق َلَك َقَدَمْيَك َتَتَبرَُّأ ِممَّ

، َفَخَرَج اْبُن َعْوٍف َوُهَو ُيِهمُّ ِبَذِلَك، «َنَعْم»: ِمْن ُكلِ ِه َأْجَمٍع َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ، َقاَل«ِفيِه
اِئَل، : َفَأَتاُه ِجْبِريُل َفَقاَل ْيَف، َوْلُيْطِعِم اْلِمْسِكيَن، َوْلُيْعِط السَّ ُمِر اْبَن َعْوٍف َفْلُيِضِف الضَّ

اَرًة ِلَما ُهَو ِفيِه  "َفِإَذا َفَعَل َذِلَك َكاَنْت َكفَّ

في : قال الحافظ ابن حجر
إسناده خالد بن يزيد بن أبي 
مالك، وقد قيل فيه أنه كذاب 

.منكر الحديث

14453333

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  وِريُّ ، َحدَّ ْحَمِن ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َجِريٍر الصُّ ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ
ْحَمِن ، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح ، َعْن َأِبيِه ، ثنا َخاِلُد ْبُن َيِزيَد  َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ

َيا اْبَن َعْوٍف ِإنََّك ِمَن : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، ْبِن َعْوٍف، َعْن َأِبيِه 
َفَما الَِّذي : َقاَل اْبُن َعْوٍف، اْْلَْغِنَياِء َوَلْن َتْدُخَل اْلَجنََّة ِإَلَّ َزْحًفا َفَأْقِرِض هللَا َيْطِلْق َقَدَمْيَك 

ا َأْنَت ِفيِه : ُأْقِرُض هللَا َقاَل َنَعْم َفَخَرَج اْبُن َعْوٍف : َقاَل، ِمْن ُكلِ ِه َأْجَمُع : َقاَل، َتَتَبرَُّأ ِممَّ
ُمِر : َأَتاِني ِجْبِريُل َفَقاَل: َوُهَو يُهمُّ ِبَذِلَك َفَأْرَسَل ِإَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

ُه ِإَذا َفَعَل  اِئَل َوَيْبَدُأ ِبَمْن َيُعوُل َفِإنَّ ْيَف َوْلُيْطِعِم اْلِمْسِكيَن َوْلُيْعِط السَّ اْبَن َعْوٍف َفْلُيِضِف الضَّ
َهِذِه اْْلََحاِديُث ِهَي ِعْنِدي َراِويَها َيِزيُد ْبُن َأِبي َماِلٍك َواْسُم َأِبي " َذِلَك َكاَن َتْزِكَيَة َما ُهَو ِفيِه 

َماِلٍك َهاِنٌئ وَمْن َرآُه َعْبُد هللِا ْبُن َمْوَهٍب َفُهَو َواِهٌم ِعْنِدي

في : قال الحافظ ابن حجر
إسناده خالد بن يزيد بن أبي 
.مالك، وقد قيل فيه أنه كذاب

14463334

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد،  َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َحدَّ
َثْتِني َعمَِّتي ُأمُّ َبْكِر ِبْنُت اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َعْن  ، َحدَّ ِميُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اْلُمَخرِ 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َأْرًضا َلُه ِمْن ُعْثَماَن : " َأِبيَها اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َقاَل َباَع َعْبُد الرَّ
َهاِت اْلُمْؤِمِنيَن،  َم َذِلَك اْلَماَل ِفي َبِني ُزْهَرَة َوُفَقَراِء اْلُمْسِلِميَن َوُأمَّ ِبَأْرَبِعيَن َأْلَف ِديَناٍر، َفَقسَّ

َأَما ِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : َوَبَعَث ِإَلى َعاِئَشَة َمِعي ِبَماٍل ِمْن َذِلَك اْلَماِل، َفَقاَلْت َعاِئَشُة
اِلُحوَن»: صل ى هللا عليه وسلم َيُقوُل َسَقى هللُا اْبَن َعْوٍف « َلْن َيْحُنَو َعَلْيُكْم َبْعِدي ِإَلَّ الصَّ

"ِمْن َسْلَسِبيِل اْلَجنَِّة 

: ( 24724)تخريج المسند 
.حسن
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14473335

، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َيِزيَد اْلَقَراِطيِسيُّ َحدَّ
، َقاَل ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َعَلى َعْهِد َرُسوِل »: اْلُمَباَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِ  َق َعْبُد الرَّ َتَصدَّ

َق  َق ِبَأْرَبِعيَن َأْلًفا، ُثمَّ َتَصدَّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْطِر َماِلِه َأْرَبَعِة آََلٍف، ُثمَّ َتَصدَّ
ِبَأْرَبِعيَن َأْلَف ِديَناٍر، ُثمَّ َحَمَل َعَلى َخْمِسِماَئِة َفَرٍس ِفي َسِبيِل هللِا، ُثمَّ َحَمَل َعَلى َأِلٍف 

ُة َماِلِه ِمَن التِ َجاَرِة «َوَخْمِسِماَئِة َراِحَلٍة ِفي َسِبيِل هللِا، َوَكاَن َعامَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14483336
، َثَنا ُحَسْيُن ْبُن  ُكوِنيُّ َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َأُبو َهمَّاٍم السَّ َحدَّ

، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُبْرَقاَن، َقاَل ْحَمِن ْبَن َعْوٍف، َأْعَتَق َثاَلِثيَن َأْلَف »: َعِليٍ  َبَلَغِني َأنَّ َعْبَد الرَّ
«َبْيٍت

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14493337

ٌد، َثَنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، : َقاَل َأُبو ُنَعْيٍم ، َثَنا، ُمَسدَّ ُأْخِبْرُت َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب الرَّاِزيِ 
َقَرَأ َرُجٌل ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَن َليِ َن : " َعْن، َأِبيِه، َعِن اْلَحْضَرِميِ  َقاَل

ْحَمِن ْبِن  َن اْلِقَراَءِة، َفَما َبِقَي َأَحٌد ِمَن اْلَقْوِم ِإَلَّ َفاَضْت َعْيُنُه َغْيَر َعْبِد الرَّ ْوِت، َأْو َليِ  الصَّ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف َفاَضْت »: َعْوٍف، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْن َلْم َيُكْن َعْبُد الرَّ

«َعْيُنُه َفَقْد َفاَض َقْلُبُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14503338

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتٍم، ثنا ُشْعَبُة ْبُن َسَلَمَة،  َحدَّ
َأنَّ : " ثنا ِعْصَمُة ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر

ِإنَّ َهُهَنا ُخَوْيِصَرًة »: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َطَعَن ِفي َخاِصَرِة َأِبي ُعَبْيَدَة َفَقاَل
«ُمْؤِمَنًة

رواه : (14916)الهيثمي 
إسماعيل بن : البزار، وفيه

.مسلم المكي، وهو ضعيف

14513339

، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى، َثَنا َضْمَرُة، َعِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َيِزيَد اْلَقَراِطيِسيُّ َحدَّ
ى َِلْبِنِه َأِبي ُعَبْيَدَة َيْوَم َبْدٍر، : اْبِن َشْوَذٍب، َقاَل َجَعَل َأُبو َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاِح َيَتَصدَّ

ا َأْكَثَر َقَصَدُه َأُبو ُعَبْيَدَة َفَقَتَلُه، َفَأْنَزَل هللُا َتَعاَلى ِفيِه َهِذِه  َفَجَعَل َأُبو ُعَبْيَدَة َيِحيُد َعْنُه، َفَلمَّ
وَن َمْن َحادَّ هللَا }: اآْلَيَة ِحيَن َقَتَل َأَباُه ََل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلَخِر ُيَوادُّ

َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم، ُأوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم 
يَماَن اآْلَيَة[ 22: المجادلة] {اْلِْ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14523344
َثَناُه َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس، ثنا ِبْشُر ْبُن ُعَمَر، ثنا ُشْعَبُة، ، َحدَّ

: َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفٍر، َعْن ُحَذْيَفَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ٍة َأِميٌن » ِة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح، ِلُكلِ  ُأمَّ «َوَأِميُن َهِذِه اْْلُمَّ

َعْن ُشْعَبَة، ، َكَذا َرَواُه ِبْشٌر 
َوَخاَلَفُه ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق 

َأْصَحاُب ُشْعَبَة ِفي َلْفِظِه

14533347

ْحَمِن  َثِني َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي الطَُّفْيِل  ُبوَذ اْلَمكِ يِ  ، َعْن َمْعُروِف ْبِن َخرَّ اُء، َثَنا َزْيُد ْبُن اْلَحَسِن اْْلَْنَماِطيُّ اْلَوشَّ

، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعاِمِر ْبِن َواِثَلَة، َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفاِريُّ
َأيَُّها النَّاُس، ِإنِ ي َفَرُطُكْم، َوِإنَُّكْم َواِرُدوَن َعَليَّ اْلَحْوَض، َفِإنِ ي َساِئُلُكْم ِحيَن َتِرُدوَن »: َوَسلََّم

َعَليَّ َعِن الثََّقَلْيِن، َفاْنُظُروا َكْيَف َتْخُلُفوِني ِفيِهَما، الثََّقُل اْْلَْكَبُر ِكَتاُب هللِا، َسَبٌب َطَرُفُه ِبَيِد 
ُلوا، َوِعْتَرِتي َأْهُل َبْيِتي، َفِإنَُّه َقْد  هللِا، َوَطَرَفُه ِبَأْيِديُكْم، َفاْسَتْمِسُكوا ِبِه َوََل َتِضلُّوا َوََل َتَبدَّ

َأِني اللَِّطيُف اْلَخِبيُر َأنَُّهَما َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَحْوَض «َنبَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14543348

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ
ْهَباِء، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن : َقاَل ثنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن َأِبي الصَّ

َمَثُل َأْهِل َبْيِتي َمَثُل َسِفيَنِة ُنوٍح، َمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعبَّاٍس، َقاَل
.«َرِكَبَها َنَجا، َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها َغِرَق

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

: (14979)قال الهيثمي 
رواه البزار، والطبراني، وفيه 
الحسن بن أبي جعفر، وهو 

.متروك

14553349

، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا َأُبو اْلَوِليِد الطََّياِلِسيُّ َحدَّ
َثِني َأُبو َبْكَرَة، َقاَل َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، ثنا اْلَحَسُن، َحدَّ

ُيَصلِ ي ِبَنا َفَيِجُئ اْلَحَسُن َوُهَو َساِجٌد َصِبيٌّ َصِغيٌر َحتَّى َيِصيَر َعَلى َظْهرِِه َأْو َرَقَبِتِه َفَيْرَفُعُه 
ا َصلَّى َصاَلَتُه َقاُلوا ِبيِ  َشْيًئا ََل َتْصَنُعُه : َرْفًعا َرِفيًقا َفَلمَّ َيا َرُسوَل هللِا ِإنََّك َلَتْصَنُع ِبَهَذا الصَّ

ِإنَّ َهَذا َرْيَحاَنِتي َوِإنَّ اْبِني َهَذا َسيِ ٌد َوَعَسى هللُا َأْن ُيْصِلَح ِبِه َبْيَن ِفَئَتْيِن ِمَن »: ِبَأَحٍد َفَقاَل
«اْلُمْسِلِميَن

 َرَواُه َعِن اْلَحَسِن، ُيوُنُس 
ْبُن ُعَبْيٍد، َوَمْنُصوُر ْبُن 
زَاَذاَن، َوَعِليُّ ْبُن َزْيٍد، 

يُل َأُبو ُموَسى َوَأْشَعُث، َوِإْسَراِئ

قال محقق تقريب البغية 
صحيح ): (طبعة العلمية)

.(اْلسناد
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، ح َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن ثنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن . َحدَّ َوَحدَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي ُنْعٍم َقاَل : َأْحَمَد ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ثنا َأُبو ُنَعْيٍم ثنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد الرَّ

اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيِ َدا »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا َأُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ َقاَل
َلْفُظ ُسَلْيَماَن« َشَباِب َأْهِل اْلَجنَِّة، ِإَلَّ اْبَنِي اْلَخاَلِة ِعيَسى اْبَن َمْريَم َويْحيى ْبَن َزَكِريَّا

تخريج صحيح ابن حبان 
.صحيح: (6959)

14573357

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسْلٍم  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، ِإْماَلًء، ثنا َعْبُد الرَّ ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ، َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ، َعْن َعاِصٍم ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش ، ُرَزْيٍق اْلُكوِفيُّ  : " َقاَل، َعْن ِزرٍ 

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلُيَصلِ ي َواْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َيْلَعَباِن َوَيْقُعَداِن َعَلى َظْهرِِه 
ا اْنَصَرَف  ي َمْن َأَحبَِّني َفْلُيِحبَّ »: َقاَل، َفَأَخَذ اْلُمْسِلُموَن ُيِميُطوَنُهَما َفَلمَّ َذُروُهَما ِبَأِبي َوُأمِ 

«َهَذْيِن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم َلْم 
َيْرِوِه ِإَلَّ َأُبو َبْكٍر

14583359

َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َقاَل ، َقاَل: َحدَّ يَراِفيُّ ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن َبْحٍر : ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍ  السِ 
َأُبو َسِعيٍد اْلُكوِفيُّ نا َمْنُصوُر ْبُن َأِبي اْْلَْسَوِد َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، 

اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َسيِ َدا َشَباِب »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا َقاَل
ِة «َأْهِل اْلَجنَّ

14593360

اِح، ثنا َعِليُّ ْبُن  بَّ َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّ َحدَّ
: َهاِشٍم، َعْن َكِثيٍر النَّوَّاِء، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى ِإَذا اْنَتَهْيَنا ِإَلى : َبَلى َقاَل: ُقْلُت« َأََل َتْنَطِلُق ِبَنا َنُعوُد َفاِطَمَة َفِإنََّها َتْشَتِكي»
َنَعْم، َوَمْن َمَعَك َيا َأَبَتاُه َفَوهللِا َما : َأْدَخُل َأَنا َوَمْن َمِعي؟ َقاَلْت: َباِبَها َفَسلََّم َواْسَتْأَذَن َفَقاَل

َفَعلََّمَها َكْيَف َتْسَتِتُر، « اْصَنِعي ِبَها َكَذا َواْصَنِعي ِبَها َكَذا»: َعَليَّ ِإَلَّ َعَباَءٌة َفَقاَل َلَها
اْخَتِمِري »: َفَأَخَذ َخَلَق ُماَلَءٍة َكاَنْت َعَلْيِه َفَقاَل: َوهللِا َما َعَلى َرْأِسي ِمْن ِخَماٍر َقاَل: َفَقاَلْت

ِإنِ ي َلَوِجَعٌة َوِإنَُّه : َقاَلْت« َكْيَف َتِجِديَنِك َيا ُبَنيَُّة؟»: ُثمَّ َأِذَنْت َلُهَما َفَدَخاَل َفَقاَل« ِبَها
َدُة ِنَساِء اْلَعاَلِميَن»: َلَيِزيُدني ِفي َأنَُّه َما ِلَي َطَعاٌم آُكُلُه َقاَل « َيا ُبَنيَُّة َأَما َتْرَضْيَن َأنَِّك َسيِ 

َدُة ِنَساِء عاَلِمَها َوَأْنِت َسيِ َدُة »: َتُقوُل َيا َأَبِت َفَأْيَن َمْرَيُم اْبَنُة ِعْمَراَن؟ َقاَل: َقاَلْت ِتْلَك َسيِ 
ْنَيا َواآْلِخَرِة ْجُتِك َسيِ ًدا ِفي الدُّ «ِنَساِء َعاَلِمِك َأَما َوهللِا َزوَّ

َكَذا َرَواُه َعِليُّ ْبُن َهاِشٍم 
ُمْرَساًل، َوَرَواُه َناِصٌح َأُبو 
َعْبِد هللِا، َعْن ِسَماٍك، َعْن 

َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة ُمتَِّصاًل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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ْحَمِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمٍَّد اْلُمْقِرُئ، ثنا َأْحَمُد ْبُن  َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأَباَن اْلَورَّاُق، ثنا َناِصٌح َأُبو َعْبِد هللِا، َعْن  وِفيُّ اْلُكوِفيُّ َيْحَيى الصُّ

ِإنَّ »: َجاَء َنِبيُّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَلَس َفَقاَل: ِسَماٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقاَل
َلْو ُعْدَناَها َفَقاَم َفَمَشى َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى اْلَباِب َواْلَباُب َعَلْيَها : َفَقاَل اْلَقْوُم« َفاِطَمَة َوِجَعٌة

ٌق َقاَل ي َعَلْيِك ِثَياَبِك َفِإنَّ اْلَقْوَم َجاُءوا َيُعوُدوَنِك»: َفَناَدى: ُمَصفَّ َيا َنِبيَّ هللِا : َفَقاَلْت« ُشدِ 
ي ِبَها »: َفَأَخَذ ِرَداَءُه َفَرَمى ِبِه ِإَلْيَها ِمْن َوَراِء اْلَباِب َفَقاَل: َما َعَليَّ ِإَلَّ َعَباَءٌة َقاَل ُشدِ 

َنا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َفَدَخَل َوَدَخَل اْلَقْوُم َفَقَعَد َساَعًة َفَخَرُجوا َفَقاَل اْلَقْوُم« َرْأَسِك ِ ِبْنُت َنِبيِ  َتاَّللَّ
َدُة النِ َساِء َيْوَم اْلِقَياَمِة»: َفاْلَتَفَت َفَقاَل: َوَسلََّم َعَلى َهَذا اْلَحاِل َقاَل «َأَما ِإنََّها َسيِ 

قال محقق تقريب البغية 
حديث : (طبعة العلمية)
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زَّاِق، َعْن َيْحَيى ْبِن اْلَعاَلِء  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ِه ُشَعْيِب ْبِن َخاِلٍد، َعْن َحْنَظَلَة ْبِن َسُمَرَة ْبِن اْلُمَسيَِّب ْبِن َنَجَبَة، َعْن  ، َعْن َعمِ  الرَّاِزيِ 

ِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ا َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّىاَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفاِطَمَة : َأِبيِه، َعْن َجدِ  َلمَّ
ا َرآُه النِ َساُء َوَثْبَن َوَبْيَنُهنَّ َوَبْيَن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُسْتَرٌة  َعِليًّا َدَخَل َفَلمَّ

الَِّتي َأْحُرُس اْبَنَتَك : َقاَلِت« َكَما َأْنِت َعَلى ِرْسِلِك َمْن َأْنِت؟»: َفَتَخلََّفْت َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْيٍس
َفِإنَّ اْلَفَتاَة َلْيَلَة ُيْبَنى ِبَها ََلُبدَّ َلَها ِمِن اْمَرَأٍة َتُكوُن َقِريَبًة ِمْنَها ِإْن َعَرَضْت َلَها َحاَجٌة َأْو 

َفِإنِ ي َأْسَأُل ِإَلِهي َأْن َيْحُرَسِك ِمْن َبْيِن َيَدْيَك َوِمْن »: َأَراَدْت َشْيًئا َأَفَضْت ِبَذِلَك ِإَلْيَها َقاَل
ِجيِم ْيَطاِن الرَّ َفَأْخَبَرْتِني َأْسَماُء : َقاَل اْبُن َعبَّاٍس« َخْلِفِك َوَعْن َيِميِنِك َوَعْن ِشَماِلِك ِمَن الشَّ

ًة ََل ُيْشِرُكُهَما  َأنََّها َرَمَقْت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَم َفَلْم َيَزْل َيْدُعو َلُهْم َخاصَّ
ِفي ُدَعاِئِه َأَحًدا َحتَّى َتَواَرى ِفي ُحْجَرِتِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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، ثنا َأُبو  َثَناُه ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل اْلَفْسَطاِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي، َحدَّ َحدَّ
، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَراَن، ثنا َهاُروُن ْبُن َحاِتٍم،  ُكَرْيٍب، ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْبَراِهيُم . َوُمَحمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء، َوَعِليُّ ْبُن اْلُمَثنَّى، ح َوَحدَّ
، َقاُلوا ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو الزُّْهِريُّ ُدوِسيُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْقَبَة السَّ ثنا : ْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ
، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل : ُمَعاِوَيُة ْبُن ِهَشاٍم، َعْن َعْمِرو ْبِن ِغَياٍث، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ 

يََّتَها َعَلى »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َم هللُا ُذرِ  ِإنَّ َفاِطَمَة َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَحرَّ
اِر .«النَّ

 َهَذا َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ، َتَفرَّ َعاِصٍم َعْن ِزرٍ 

ُمَعاِوَيُة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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، ثنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َعبَّاِد ْبِن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعْثَماَن اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
َقاَل : اْلَعوَّاِم، ثنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، ثنا ُهَشْيٌم، ثنا ُيوُنُس، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنٍس، َقاَل

َفَلْم َنْدِر َما َنُقوُل َفَسارَّ َعِليٌّ ِإَلى « َما َخْيٌر ِللنِ َساِء؟»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َجاَل َوََل َيَرْوَنُهنَّ َفَرَجَع : َفَهالَّ ُقْلَت َلُه: َفاِطَمَة َفَأْخَبَرَها ِبَذِلَك َفَقاَلْت َخْيٌر َلُهنَّ َأْن ََل َيَرْيَن الرِ 

َرَواُه « ِإنََّها َبْضَعٌة ِمنِ ي»: َفاِطَمُة َقاَل: َقاَل« َمْن َعلََّمَك َهَذا؟»: َفَأْخَبَرُه ِبَذِلَك َفَقاَل َلُه
َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعِليٍ  َنْحَوُه

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5743)

14643369

، ثنا  اِنيُّ ي َأُبو ُحَصْيٍن، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن، ثنا َجدِ  َحدَّ
، َأنَُّه  َقْيٌس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِعْمَراَن، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعِليٍ 

، َفَذَكَر َذِلَك ِللنَِّبيِ  َصلَّى : َما َخْيٌر ِللنِ َساِء َقاَلْت: َقاَل ِلَفاِطَمَة َجاَل َوََل َيَرْوَنُهنَّ ََل َيَرْيَن الرِ 
«ِإنََّما َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمنِ ي»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14653370

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم، ثنا ُأَميَُّة، ثنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع،  َحدَّ
: " َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها: َعْن َرْوِح ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َقاَل

َيا َرُسوَل : َوَكاَن َبْيَنُهَما َشْيٌء َفَقاَلْت: َما َرَأْيُت َأَحًدا َقطُّ َأْصَدَق ِمْن َفاِطَمَة َغْيَر َأِبيَها َقاَل
"هللِا َسْلَها َفِإنََّها ََل َتْكِذُب 

: (15193)قال الهيثمي 
رواه الطبراني في اْلوسط، 

ما : وأبو يعلى، إَل أنها قالت
رأيت أحدا قط أصدق من 

ورجالهما رجال . فاطمة
.الصحيح

14663372
اِح، ثنا اْلَوِليُد ْبُن  بَّ َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّ َحدَّ

، َقاَل ، َعِن الزُّْهِريِ  َلَقْد َطَحَنْت َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا »: ُمْسِلٍم، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ 
َحا ِفي َيِدَها «َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َمَجَلْت َيُدَها َوُربُّما َأثََّر ُقْطُب الرَّ

.مرسل إسناده ضعيف

14673374
اِر ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا ُسْفَياُن،  َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َعْبُد اْلَجبَّ َحدَّ

َما َرَأْيُت َفاِطَمَة َضاِحَكًة َبْعَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا : " َعْن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َجْعَفٍر، َقاَل
"َوَمَكَثْت َبْعَدُه ِستََّة َأْشُهٍر : َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ َيْوًما َأْفتَرْت ِبَطْرِف َناِبَها َقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14683375
، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم،  يُّ ، ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا فاروُق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ثنا ِهاَلُل ْبُن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
ُل َأْهِلي ُلُحوًقا ِبي»: َوَسلََّم ِلَفاِطَمَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها «َأْنِت َأوَّ

14693376
، ثنا َأُبو اْلَيَماِن، َأْخَبَرَنا ُشَعْيُب ْبُن َأِبي  َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ  َحدَّ

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ُتُوفِ َيْت َفاِطَمُة َبْعَد َرُسوِل هللِا َصلَّى »: َحْمَزَة، َعِن الزُّْهِريِ 
«هللا َعَلْيِه ِبِستَِّة َأْشُهٍر َوَدَفَنَها َعِليٌّ َلْياًل

: (15226)قال الهيثمي 
رواه الطبراني بأسانيد، 

.ورجال أحدها رجال الصحيح

14703377

رَّاُج، ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َأُبو اْلَعبَّاِس السَّ َحدَّ
ِه ُأمِ  َجْعَفٍر ِبْنِت  ، َعْن َعْوِن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعْن ُأمِ  ُموَسى اْلَمْخُزوِميُّ

َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل هللِا، : ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َوَعْن ُعَماَرَة ْبِن اْلُمَهاِجِر، َعْن ُأمِ  َجْعَفٍر
َيا َأْسَماُء، ِإنِ ي َقِد اْسَتْقَبْحُت َما ُيْصَنُع ِبالنِ َساِء َأْن ُيْطَرَح : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت

َيا اْبَنَة َرُسوِل هللِا َأََل ُأِريِك َشْيًئا َرَأْيُتُه ِباْلَحَبَشِة : َعَلى اْلَمْرَأِة الثَّْوُب َفَيِصُفَها َفَقاَلْت َأْسَماُء
َما َأْحَسَن َهَذا َوَأْجَمَلُه : َفَدَعْت ِبَجَراِئَد َرِطَبٍة َفَحَنْتَها، ُثمَّ َطَرَحْت َعَلْيَها َثْوًبا َفَقاَلْت َفاِطَمُة

ا  ُجِل َفِإَذا ِمتُّ َأَنا َفاْغِسِليِني َأْنِت َوَعِليٌّ َوََل َيْدُخْل َعَليَّ َأَحٌد َفَلمَّ ُتْعَرُف ِبِه اْلَمْرَأُة ِمَن الرَّ
َلَها َعِليٌّ َوَأْسَماُء َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما  "ُتُوفِ َيْت َغسَّ

منقطع اْلسناد : قال الحافظ
.وفيه ضعيف
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14713378

َكْيِن ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السُّ َحدَّ
، َعْن  ، َعِن الزُّْهِريِ  ، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُموَقِريُّ ، ثنا َأُبو َطاِهٍر اْلَمْقِدِسيُّ يِصيُّ الِمصِ 

ْساَلِم ُحبُّ النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعاِئَشَة َرِضَي »: َأَنٍس، َقاَل ُل ُحبٍ  َكاَن ِفي اْلِْ َأوَّ
«هللُا َتَعاَلى َعْنَها

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14723379

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ثنا َزْمَعُة، َقاَل َسِمْعُت اْبَن : َحدَّ
ْرَخَة َعَلى َعاِئَشَة َفَأْرَسَلْت َجاِرَيَتَها اْنُظِري َما : َأِبي ُمَلْيَكَة، َيُقوُل َسِمَعْت ُأمُّ َسَلَمَة الصَّ

َيْرَحُمَها هللُا َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َكاَنْت َأَحبَّ »: َقْد َقَضْت َفَقاَلْت: َصَنَعْت َفَجاَءْت َفَقاَلْت
اِس ُكلِ ِهْم ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ َأُبوَها «النَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14733380

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر  قِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َخاِلِد ْبِن َحيَّاَن الرَّ َحدَّ
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه،  الِمْصِريُّ

: َكْيَف ُحبَُّك ِلي؟ َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا: ُقْلُت: َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
«ِهَي َعَلى َحاِلَها»: َفَيُقوُل: َكْيَف اْلُعْقَدُة َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َفُكْنُت َأُقوُل« َكُعْقَدِة اْلَحْبِل»

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14743381

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، ثنا ُمَباَرُك ْبُن  َحدَّ
ِتِه ُأمِ  ُمَحمٍَّد، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها  َفَضاَلَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َعمَّ

َيا ُبَنيَُّة »: َذَهَبْت َفاِطَمُة َتْذُكُر َعاِئَشَة ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َقاَلْت
«َحِبيَبُة َأِبيِك

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14753384
َثِني َأِبي، ثنا ُهَشْيٌم، َقاَل ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد َّللاَّ : َحدَّ

َماِء : " َأْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ا َنَزَل ُعْذِري ِمَن السَّ َلمَّ
َ َوََل َنْحَمُدَك : َجاَءِني النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبَرِني َفُقْلُت "َنْحَمُد َّللاَّ

14763385

، ثنا ُسْفَياُن ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ثنا اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ْعِبيِ  َرَأْيُتَك َيا َرُسوَل : ُعَيْيَنَة، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

« َأَو َقْد َرَأْيِتِه؟»: هللِا َواِضًعا َيَدَك َعَلى َمْعَرَفِة َفَرٍس َوَأْنَت َقاِئٌم ُتَكلِ ُم ِدْحَيَة اْلَكْلِبيَّ َقاَل
اَلَم»: َنَعْم َقاَل: َقاَلْت اَلُم َوَرْحَمُة هللِا َوَجزَاُه : َقاَلْت« َفِإنَُّه ِجْبِريُل َوُهَو ُيْقِرُئِك السَّ َوَعَلْيِه السَّ

ِخيُل َرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن  اِحُب، َوِنْعَم الدَّ هللُا َخْيًرا ِمْن زائٍر َوِمْن َدِخيٍل َفِنْعَم الصَّ
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن  ، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة َوَرَواُه الزُّْهِريُّ ْعِبيِ  ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

َعاِئَشَة َنْحَوُه

قال شعيب في تخريج سير 
: (2/146)أعالم النبالء 

.سنده ضعيف
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َثِني َأِبي، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َقاَل َتاُه ََل َأْعَجُب : َكاَن ُعْرَوُة َيُقوُل ِلَعاِئَشَة: ُمَعاِوَيَة الزَُّبْيِريُّ َيا ُأمَّ

ِمْن ِفْقِهِك َأُقوُل َزْوَجُة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َواْبَنُة َأِبي َبْكٍر َوََل َأْعَجُب ِمْن 
اِس َأُقوُل ْعِر َوَأيَّاِم النَّ اِس َوَلِكْن َأْعَجُب ِمْن : ِعْلِمِك ِبالشِ  اْبَنُة َأِبي َبْكٍر َوَكاَن َأْعَلَم النَّ

: َفَضَرَبْت َعَلى َمْنِكِبي ُثمَّ َقاَلْت: ِعْلِمِك ِبالطِ بِ  َكْيَف ُهَو؟ َوِمْن َأْيَن ُهَو؟ َوَما ُهَو؟ َقاَل
َأْي ُعَريَُّة ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسَقُم ِفي آِخِر ُعُمرِِه َفَكاَنْت َتْقُدُم »

«َعَلْيِه اْلُوُفوُد ِمْن ُكلِ  ِجَهٍة َفَتْنَعُت َلُه َفُكْنُت ُأَعاِلُجُه َفِمْن َثمَّ

: (24380)تخريج المسند 
.خبر صحيح
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ْحَمِن ْبُن ُعَمَر ُرْسَتْه، ثنا  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبيِه َقاَل َقاَل : اْبُن َمْهِديٍ 

َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النِ َساِء َكَفْضِل الثَِّريِد َعَلى َساِئِر »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  َوَأِبي ِإْسَحاَق َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن َمْهِديٍ « الطََّعاِم

14793391

اُن،  ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َوَعفَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َواِرِب، ثنا ُموَسى ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي الشَّ َوَحدَّ

، َقاُلوا ، َعْن َقْيِس ْبِن : ِإْسَماِعيَل التَُّبوَذِكيُّ اُد ْبُن َسَلَمَة ثنا َأُبو ِعْمَراَن اْلَجْوِنيُّ ثنا َحمَّ
َزْيٍد، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َطلََّق َحْفَصَة ِبْنَت ُعَمَر َفَدَخَل َعَلْيَها َخاََلَها ُقَداَمُة 

َوهللِا َما َطلََّقِني َعْن ِشَبٍع، َوَجاَء النَِّبيُّ َصلَّى هللُا : َوُعْثَماُن اْبنا َمْظُعوٍن، َفَبَكْت َفَقاَلْت
َراِجْع َحْفَصَة َفِإنََّها َصوَّاَمٌة َقوَّاَمٌة َوِإنََّها : َقاَل ِلي ِجْبِريُل: " َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتَجْلَبَبْت َفَقاَل

"َزْوَجُتَك ِفي اْلَجنَِّة 

.مرسل



195

14803392

، ثنا َأِبي،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُمْنِذُر ْبُن اْلَوِليِد اْلَجاُروِديُّ َحدَّ
اِر ْبِن َياِسٍر، َقاَل ، َعْن َعمَّ َأَراَد َرُسوُل : ثنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ 

ْقَها َفِإنََّها َصوَّاَمٌة »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَطلِ َق َحْفَصَة َفَجاَء ِجْبِريُل َفَقاَل ََل ُتَطلِ 
«َقوَّاَمٌة َوِإنََّها َزْوَجُتَك ِفي اْلَجنَِّة

: (15332)قال الهيثمي 
رواه البزار، والطبراني إَل 

وفي إسناديهما : ... أنه قال
الحسن بن أبي جعفر، وهو 

.ضعيف
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ِريِ   ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َأِبي السَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، ثنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْلُكَمْيِت  ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْعَيَن اْلَحرَّاِنيُّ الَعْسَقاَلِنيُّ

َثِني َمْذُكوٌر َمْوَلى َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش َعْن َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش، َقاَلْت ، َحدَّ : ْبِن َزْيٍد اْْلََسِديِ 
ٌة ِمْن ُقَرْيٍش َفَأْرَسْلُت ُأْخِتي َحْمَنَة ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َخَطَبِني ِعدَّ

َها »: َأْسَتِشيُرُه َفَقاَل َلَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْيَن ِهَي ِممَّْن ُيَعلِ ُمَها ِكَتاَب َربِ 
َها َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ « َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة»: َوَمْن ُهَو َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َقاَلْت« َوُسنََّة َنِبيِ 

ِتَك َمْوََلَك؟ َقاَلْت: َفَغِضَبْت َحْمَنُة َغَضًبا َشِديًدا َفَقاَلْت: َقاَلْت : َيا َرُسوَل هللِا َأُتَزوِ ُج اْبَنَة َعمَّ

: َوَجاَءْتِني َفَأْعَلَمْتِني َفَغِضْبُت َأَشدَّ ِمْن َغَضِبَها َفُقْلُت َأَشدَّ ِمْن َقْوِلَها َفَأْنَزَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ
: اآْلَيَة، َقاَلْت [36: اْلحزاب] {َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى هللُا َوَرُسوُلُه َأْمًرا}

ِإنِ ي َأْسَتْغِفُر هللَا َوُأِطيُع هللَا َوَرُسوَلُه : َفَأْرَسْلُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت
َجِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َزْيًدا َفُكْنُت َأْزَرُأ  اْفَعْل َيا َرُسوَل هللِا َما َرَأْيَت، َفَزوَّ

َعَلْيِه َفَشَكاِني ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَعاَتَبِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم ُثمَّ ُعْدُت َفَأَخْذُتُه ِبِلَساِني َفَشَكاِني ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َرُسوُل 

َأَنا : َفَقاَل [37: اْلحزاب] {َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق هللَا}هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ُقَها َقاَلْت ِتي َلْم َأْعَلْم ِإَلَّ َوَرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُأَطلِ  ا اْنَقَضْت ِعدَّ َفَطلََّقِني َفَلمَّ

َماِء َفُقْلُت ْعِر، َفَعِلْمُت َأنَُّه َأْمٌر ِمَن السَّ َيا َرُسوَل هللِا : َقْد َدَخَل َعَليَّ َبْيِتي َوَأَنا َمْكُشوَفُة الشَّ
اِهُد»: ِباَل ِخْطَبٍة َوََل ِإْشَهاٍد َفَقاَل «هللُا َزوََّج َوِجْبِريُل الشَّ

: (15344)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، وفيه حفص 
بن سليمان، وهو متروك، 

.وفيه توثيق لين
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، ثنا َحبَّاُن ْبُن ِهاَلٍل، ثنا  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل ُة َزْيَنَب : ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  ا اْنَقَضْت ِعدَّ َلمَّ
« اْذَهْب َفاْذُكْرِني َلَها»: ِبْنِت َجْحٍش َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَزْيِد ْبِن َحاِرَثَة

ا َقاَل َذِلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعُظَمْت ِفي َنْفِسي َفَذَهْبُت ِإَلْيَها َفَجَعْلُت  َفَلمَّ
َما : َيا َزْيَنُب َبَعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذُكُرِك َفَقاَلْت: َظْهِري ِإَلى اْلَباِب َفُقْلُت

ُكْنُت َْلُْحِدَث َشْيًئا َحتَّى ُأَؤاِمَر َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَمْت ِإَلى َمْسِجِدَها َفَأْنَزَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه 
ْجَناَكَها}: اآْلَيَة ا َقَضى َزْيٌد ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا  [37: اْلحزاب] {َفَلمَّ

"َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُخُل َعَلْيَها ِبَغْيِر ِإْذٍن 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن  َحدَّ
اٍد، َعْن َمْيُموَنَة ِبْنِت اْلَحاِرِث، َزْوِج  َبْهَراَم، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َرْهٍط ِمَن : النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت
اْلُمَهاِجِريَن َيْقِسُم َما َأَفاَء هللُا َعَلْيِه َفَبَعَثْت ِإَلْيِه اْمَرَأٌة ِمْن ِنَساِئِه َوَما ِمْنُهْم ِإَلَّ َذا َقَراَبٍة ِمْن 

ا َعمَّ َأْزَواَجُه َعِطيََّتُه َقاَلْت َزْيَنُب ِبْنُت َجْحٍش َيا : َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّ
َرُسوَل هللِا َما ِمْن ِنَساِئَك اْمَرَأٌة ِإَلَّ َوِهَي َتْنُظُر ِإَلى َأِخيَها َأْو َأِبيَها َأْو ِذي َقَراَبِتَها ِعْنَدِك 

َجِنيَك َفَأْحَرَق َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقْوُلَها َوَبَلَغ ِمْنُه  َفاْذُكْرِني ِمْن َأْجِل الَِّذي َزوَّ
َأْعِرْض َعنِ ي َيا ُعَمُر َفَوهللِا َلْو َكاَنْت ِبْنَتَك َما َرِضيَت َهَذا : ُكلَّ َمْبَلٍغ َفاْنَتَهَرَها ُعَمُر َفَقاَلْت

َيا : َفَقاَل َرُجٌل« َأْعِرْض َعْنَها َيا ُعَمُر َفِإنََّها َأوَّاَهٌة»: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
اُء اْلُمَتَضرِ ُع»: َرُسوَل هللِا َما اْْلَوَّاُه َقاَل عَّ  {ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َْلَوَّاٌه َحِليٌم}: ُثمَّ َقَرَأ« اْلَخاِشُع الدَّ

[114: التوبة]
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َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكْيَساَن، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ثنا  َحدَّ
َثِني  ، ثنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َعْبِد اْْلَْعَلى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمٍرو، َحدَّ َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَمِديِنيُّ

: َيِزيُد ْبُن ُخَصْيَفَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َراِفٍع َمْوَلى ُأمِ  َسَلَمَة، َعْن ُأْخِتِه َبرََّة ِبْنِت َراِفٍع َقاَلْت
ا َخَرَج اْلَعَطاُء َبَعَث ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِإَلى َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش ِبَعَطاِئَها َفُأِتَيْت ِبِه َوَنْحُن  َلمَّ

َغَفَر هللُا َلُه، َوهللِا َلَغْيِري »: َأْرَسَل ِبِه ِإَلْيِك ُعَمُر، َقاَلْت: َقاُلوا« َما َهَذا؟»: ِعْنَدَها َقاَلْت
ُسْبَحاَن هللِا »: ِإنَّ َهَذا َلِك ُكلَُّه َقاَلْت: َقاُلوا« ِمْن َأَخَواِتي َكاَنْت َأْقَوى َعَلى َقْسِم َهَذا ِمنِ ي

: ُثمَّ َقاَلِت" َضُعوُه اْطَرُحوا َعَلْيِه َثْوًبا « َفَجَعلْت ُتْسُتُر َبْيَنَها َوَبْيَنُه ِبِجْلَباِبَها َأْو ِبَثْوِبَها،
: َحتَّى َبِقَيْت َبِقيٌَّة َتْحَت الثَّْوِب َقاَلْت« اْذَهْب ِإَلى ُفاَلٍن ِمْن َأْهِل َرِحِمَها َوَأْيَتاِمَها»اْقِبْض، 

اللُهمَّ ََل »: َفَأَخْذَنا َما َتْحَت الثَّْوِب َفَوَجْدَناُه َبْضَعًة َوَثَماِنيَن ِدْرَهًما ُثمَّ َرَفَعْت َيَدَها ُثمَّ َقاَلْت
َل ِنَساِء النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم « ُيْدِرُكِني َعَطاٌء ِلُعَمَر َبْعَد َعاِمي َهَذا َأَبًدا َفَكاَنْت َأوَّ

ُلُحوًقا ِبِه
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َثَنا َرْوُح ْبُن َصاَلٍح، َأْخَبَرَنا  اِد ْبِن َرْغَبَة، َحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َحدَّ
ا َماَتْت َفاِطَمُة ِبْنُت َأَسِد ْبِن َهاِشٍم ُأمُّ : " ُسْفَياُن، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َلمَّ

: َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َدَخَل َعَلْيَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَلَس ِعْنَد َرْأِسَها َفَقاَل
ي، َتُجوِعيَن َوُتْشِبِعيَنِني، َوَتْعَرْيَن َوَتْكِسيَنِني، » ي َبْعَد ُأمِ  َيْرَحُمِك هللُا؛ َفِإنَِّك ُكْنِت ُأمِ 

اَر اآْلِخَرَة ، ُثمَّ َأَمَر «َوَتْمَنِعيَن َنْفَسِك َطيِ َب الطََّعاِم َوُتْطِعِميَنِني، ُتِريِديَن ِبَذِلَك َوْجَه هللِا َوالدَّ
ا َبَلَغ اْلَماَء الَِّذي ِفيِه اْلَكاُفوُر َسَكَبُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َأْن ُتْغَسَل َثاَلًثا َثاَلًثا، َفَلمَّ
َنَها َفْوَقُه،  َوَسلََّم ِبَيِدِه، ُثمَّ َخَلَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقِميَصُه َوَأْلَبَسَها ِإيَّاُه، َوَكفَّ

ُثمَّ َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َوَأَبا َأيُّوَب اْْلَْنَصاِريَّ َوُعَمَر ْبَن 
ا َبَلُغوا اللَّْحَد َحَفَرُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  اْلَخطَّاِب َوُغاَلًما َأْسَوَد َيْحِفُروَن َقْبَرَها، َفَلمَّ

ا َفَرَغ َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْضَطَجَع ِفيِه ُثمَّ  َوَسلََّم َوَأْخَرَج ُتَراَبُه ِبَيِدِه، َفَلمَّ
ي َفاِطَمَة ِبْنِت َأَسٍد، »: َقاَل ِ الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َوُهَو َحيٌّ ََل َيُموُت، اْغِفْر ِْلُمِ  اْلَحْمُد َّللَّ

َك َواْْلَْنِبَياِء الَِّذيَن ِمْن َقْبِلي، َفِإنََّك َأْرَحُم  َتَها، َوَأْوِسْع َعَلْيَها ُمْدَخَلَها ِبَحقِ  َنِبيِ  ْنَها ُحجَّ َوَلقِ 
يُق «الرَّاِحِميَن دِ  اُس َوَأُبو َبْكٍر الصِ  ".، َوَكبََّر َعَلْيَها َأْرَبًعا، َوَأْدَخُلوَها اللَّْحَد ُهَو َواْلَعبَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم 
، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  َوالثَّْوِريِ 

َد  َحِديِث َرْوِح ْبِن َصاَلٍح، َتَفرَّ
ِبِه
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، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  ، ثنا ُأَميَُّة ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَباِهِليُّ َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُعْثَماَنيُّ َحدَّ
اَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلَقاِسِم، َقاَل ، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ : َيْحَيى اْْلَْزِديُّ

َخَرَجْت ُأمُّ َأْيَمَن ُمَهاِجَرًة ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكََّة ِإَلى اْلَمِديَنِة َوِهَي 
َماِشَيٌة َلْيَس َمَعَها زَاٌد َوِهَي َصاِئَمٌة ِفي َيْوٍم َشِديِد اْلَحرِ  َفَأَصاَبَها َعَطٌش َشِديٌد َحتَّى َكاَدْت 

ِة اْلَعَطِش َقاَل ْمُس َقاَلْت: َأْن َتُموَت ِمْن ِشدَّ ا َغاَبِت الشَّ ْوَحاِء َأْو َقِريًبا ِمْنَها َفَلمَّ : َوِهَي ِبالرَّ
َماِء ُمَدلًّى ِبِرَشاٍء "  ِإْذ َأَنا ِبَحِفيِف َشْيٍء َفْوَق َرْأِسي َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأنا ِبَدْلٍو، ِمَن السَّ

" َفَدَنا ِمنِ ي َحتَّى ِإَذا َكاَن َحْيُث اْسَتْمَكَن ِمْنُه َتَناَوْلُتُه َفَشِرْبُت ِمْنُه َحتَّى َرِويُت : َأْبَيَض َقاَلْت
ْمِس َكْي َأْعَطَش َوَما َعِطْشُت »: َقاَلْت َفَلَقْد ُكْنُت َبْعَد َذِلَك اْلَيْوَم اْلَحارِ  َأُطوُف ِفي الشَّ

«َبْعَدَها

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِسَناَن، ثنا َيِزيُد ْبُن  ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
َهاُروَن، َأْخَبَرَنا َحمَّاٌد، َعْن َثاِبٍت، َوِإْسَماِعيَل ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعْن َأَنٍس، َأنَّ 

َيا َأَبا َطْلَحَة َأَلْسَت َتْعَلُم َأنَّ ِإَلَهَك الَِّذي َتْعُبُد َخَشَبٌة »: َأَبا َطْلَحَة َخَطَب ُأمَّ ُسَلْيٍم َفَقاَلْت
َرَها َحَبِشيُّ َبِني ُفاَلٍن َأَفاَل َتْسَتِحي َأْن َتْعُبَد »: َبَلى، َقاَلْت: َقاَل« َتْنُبُت ِمَن اْْلَْرِض َنجَّ

َرَها َحَبِشيُّ َبِني ُفاَلٍن؟ ِإْن َأْنَت َأْسَلْمَت َلْم ُأِرْد ِمْنَك ِمَن  َخَشَبًة ِمْن َنَباِت اْْلَْرِض َنجَّ
َداِق َغْيَرُه ََل َحتَّى َأْنُظَر ِفي َأْمِري َفَذَهَب ُثمَّ َجاَء َفَقاَل َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا : َقاَل« الصَّ

«َيا َأَنُس َزوِ ْج َأَبا َطْلَحَة»: َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل هللِا َقاَلْت
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغيَرِة،  َحدَّ
، َعْن َأَنٍس، َقاَل َأُبو َداُوَد اُد ْبُن َسَلَمَة، َوَجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ُكلُُّهْم َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  : َوَحمَّ

َثَناُه َشْيٌخ، َسِمَعُه ِمَن النَّْضِر ْبِن َأَنٍس، َوَقْد َدَخَل َحِديُث َبْعِضِهْم ِفي َبْعٍض َقاَل َجاَء : َوَحدَّ
َيا َأَبا َطْلَحَة َما ِمْثُلَك ُيَردُّ َوَلِكنََّك اْمُرٌؤ : َأُبو َطْلَحَة َفَخَطَب ُأمَّ ُسَلْيٍم َوَكلََّمَها ِفي َذِلَك َفَقاَلْت

َجَك َفَقاَل َوَما َمْهِري : َما َذاَك َمْهُرِك، َقاَلْت: َكاِفٌر َوَأَنا اْمَرَأٌة ُمْسِلَمٌة ََل َتْصُلُح ِلي َأْن َأَتَزوَّ
ْفَراُء َواْلَبْيَضاُء َقاَلْت: َقاَل ْساَلَم، َقاَل: " الصَّ : َفِإنِ ي ََل ُأِريُد َصْفَراَء َوََل َبْيَضاَء ُأِريُد ِمْنَك اْلِْ

َلَك ِبَذِلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْنَطَلَق َأُبو َطْلَحَة ُيِريُد : َفَمْن ِلي ِبَذِلَك؟ َقاَلْت
ا  النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس ِفي َأْصَحاِبِه َفَلمَّ

ْساَلِم َبْيَن َعْيَنْيِه»: َرآُه َقاَل َفَجاَء َفَأْخَبَر النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه « َجاَءُكْم َأُبو َطْلَحَة ُغرَُّة اْلِْ
َجَها َعَلى َذِلَك َقاَل َثاِبٌت: َوَسلََّم ِبَما َقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َفَما َبَلَغَنا َأنَّ َمْهًرا َكاَن َأْعَظَم ِمْنُه : َفَتَزوَّ

َجَها َوَكاَنِت اْمَرَأًة َمِليَحَة اْلَعْيَنْيِن ِفيَها ُصْفٌر ْساَلِم َمْهًرا َفَتَزوَّ ِإنََّها َرِضَيْت ِباْلِْ

: (15421)قال الهيثمي 
رواه البزار، ورجاله رجال 
الصحيح غير أحمد بن 

.منصور الرمادي، وهو ثقة

14893415

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي َطْلَحَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك،  ُموَسى اْلَمْخُزوِميُّ اْلِفْطِريُّ

َوَلَدْت ُأمُّ ُسَلْيٍم ُغاَلًما َفاْشَتَكى َفاْشَتدَّ َشْكَواُه ُثمَّ ُتُوفِ َي َوَأُبو َطْلَحَة ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى : َقاَل
ْتُه ُأمُّ ُسَلْيٍم َفَجَعَلْتُه ِفي  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْنَصَرَف ِمْن ِعْنِدِه ِحيَن َصلَّى اْلَمْغِرَب َوَقْد َلفَّ

ي َأْن ََل َتْقَرَبُه َفِإنَُّه َلْم : َناِحَيٍة ِمْن َبْيِتَها َفَهَوى ِإَلْيِه َأُبو َطْلَحَة َفَقاَلْت َعَزْمُت َعَلْيَك ِبَحقِ 
َبْت ِإَلْيِه ِفْطَرُه َوَأْفَطَر ُثمَّ َأَخَذْت ِطيًبا َفَأَصاَبْتُه ُثمَّ َدَنْت  َيُكْن ُمْنُذ اْشَتَكى َخْيًرا ِمْنُه اللَّْيَلَة َفَقرَّ

َيا َأَبا َطْلَحَة َأَرَأْيَت ِجيَراًنا َأَعاُروا ِجيَراًنا َلُهْم َعاِرَيًة َحتَّى : ِإَلى َأِبي َطْلَحَة َفَأَصاَبَها َفَقاَلْت
ا َطَلُبوَها ِمْنُهْم َوَجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َقاَل : ِبْئَس َما َصَنُعوا َقاَلْت: َظنُّوا َأْن َقْد َتَرُكوَها َلُهْم َفَلمَّ

َفِإنَّ هللَا َتَعاَلى َأَعاَرَك ُفاَلًنا ُثمَّ َقَبَضُه ِمْنَك َوُهَو َأَحقُّ ِبِه َفَغَدا ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َفَحَمَلْت ِبَعْبِد هللِا « اللُهمَّ َباِرْك َلُهَما ِفي َلْيَلِتِهَما»: َوَسلََّم ِحيَن َأْصَبَح َفَأْخَبَرُه اْلَخَبَر َفَقاَل

ْبِن َأِبي َطْلَحَة

قال شعيب في تخريج 
إسناده : (14065)المسند 

.صحيح على شرط مسلم

14903416

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َواَرَة، ثنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساِبٍق، ثنا َعْمُرو ْبُن َأِبي َقْيٍس، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْسُروٍق، َعْن َعَباَيَة 

ُتُوفِ َي اْبٌن ِلي َوَزْوِجي َغاِئٌب َفُقْمُت َفَسَحْبُتُه ِفي َناِحَيٍة : ْبِن ِرَفاَعَة، َعْن ُأمِ  ُسَلْيٍم، َقاَلْت
َأََل : ِمَن اْلَبْيِت َفَقِدَم َزْوِجي َفُقْمُت َفَتَطيَّْبُت َلُه َفَوَقَع َعَليَّ ُثمَّ َأَتْيُتُه ِبَطَعاٍم َفَجَعَل َيْأُكُل َفُقْلُت

ُبَك ِمْن ِجيَراِنَنا َقاَل ا ُطِلَبْت ِمْنُهْم َجَزُعوا َفَقاَل: َوَما َلُهْم َقاَلْت: ُأَعجِ  : ُأِعيُروا َعاِرَيًة َفَلمَّ
ا َأْصَبَح : َهَذا اْبُنَك، َفَقاَل: ِبْئَس َما َصَنُعوا َفُقْلُت ْبِر اللَّْيَلَة، َفَلمَّ ََل َجَرَم ََل َتْغِلِبيني َعِن الصَّ

« اللُهمَّ َباِرْك َلُهْم ِفي َلْيَلِتِهْم»: َغَدا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبَرُه َفَقاَل
َفَلَقْد َرَأْيُت َلُهْم َبْعَد َذِلَك ِفي اْلَمْسِجِد َسْبَعًة ُكلُُّهْم َقْد َقَرُءوا اْلُقْرآَن

14913421

، ثنا َأُبو  َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ َحدَّ
َها ُأمِ  َوَرَقَة ِبْنِت َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرِث  ِتي، َعْن ُأمِ  َثْتِني َجدَّ ُنَعْيٍم، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُجَمْيٍع، َحدَّ
ِهيَدَة، َوَكاَنْت َقْد  يَها الشَّ ، َوَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُزوُرَها ُيَسمِ  اْْلَْنَصاِريِ 

اْئَذْن ِلي : َجَمَعِت اْلُقْرآَن َوَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن َغزَا َبْدًرا َقاَلْت َلُه
َهاَدَة َقاَل َض َمْرَضاُكْم َلَعلَّ هللَا ُيْهِدي ِإَليَّ الشَّ ِإنَّ هللَا »: َفَأْخُرَج َمَعَك َوُأَداِوَي َجْرَحاُكْم َوُأَمرِ 

َهاَدَة َوَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرَها َأْن َتُؤمَّ َأْهَل « َعزَّ َوَجلَّ ُمْهٍد َلِك الشَّ
َداِرَها َحتَّى َعَدا َعَلْيَها َجاِرَيٌة َوُغاَلٌم َلَها َكاَنْت َقْد َدبََّرْتُهَما َفَقَتاَلَها ِفي ِإَماَرِة ُعَمَر َرِضَي هللُا 

ِإنَّ ُأمَّ َوَرَقَة َقْد َقَتَلَها ُغاَلُمَها َوَجاِرَيُتَها َفَقاَل ُعَمُر َرِضَي هللُا َتَعاَلى : َتَعاَلى َعْنُه َفِقيَل َلُه
ِهيَدَة»: َصَدَق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل: َعْنُه َرَواُه « اْنَطِلُقوا َفُزوُروا الشَّ

َوِكيٌع َوَعْبُد هللِا ْبُن َداُوَد، َعِن اْلَوِليِد ْبِن ُجَمْيٍع ِمْثَلُه
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َثَنا َأْحَمُد  َواِرِب، ح َوَحدَّ َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن َثَنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي الشَّ َحدَّ
، َثَنا َأُبو َسَلَمَة ُموَسى ْبُن  ْوَرِقيُّ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحمَّاٍد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم الدَّ
اِر ْبِن َأِبي  اُد ْبُن َسَلَمَة، َثَنا َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َعمَّ ْوَرِقيُّ َثَنا َحمَّ ِإْسَماِعيَل الدَّ

، َقاَل اٍر، َعْن َأِبي َحبََّة اْلَبْدِريِ  ا َنَزَلْت: َعمَّ َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َقاَل : َلمَّ
َيا ُمَحمَُّد ِإنَّ َربََّك َيْأُمُرَك َأْن َتَقْرَأَها َعَلى ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب َفَأْخَبَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِجْبِريُل

"َنَعْم : َيا َرُسوَل هللِا َأَوَقْد ُذِكْرُت ُهَناَك؟ َقاَل: َوَسلََّم ُأَبيَّ ْبَن َكْعٍب ِبَذِلَك َفَبَكى َوَقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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اُع، َثَنا ُمَعاُذ ْبُن  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُخَلْيٍد اْلَحَلِبيُّ َحدَّ
ِه، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َرِضَي هللُا  ُمَحمَِّد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

ِإنِ ي ُأِمْرُت َأْن َأْعِرَض َعَلْيَك »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
َفَردَّ النَِّبيُّ َصلَّى هللُا : ِباَّلِل آَمْنُت، َوَعَلى َيَدِك َأْسَلْمُت، َوِمْنَك َتَعلَّْمُت، َقاَل: ، َفَقاَل«اْلُقْرآَن

َنَعْم، ِباْسِمَك َوَنَسِبَك ِفي »: َيا َرُسوَل هللِا، َوُذِكْرُت ُهَناَك؟ َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَقْوَل، َفَقاَل
"َفاْقَرْأ ِإًذا َيا َرُسوَل هللِا : ، َقاَل«اْلَمََلِ اْْلَْعَلى

: (15718)قال الهيثمي 
رواه الطبراني في اْلوسط 
بأسانيد، ورجال الرواية 

.اْلولى وثقوا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َحِبيٍب، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي  اِر ْبِن ُرَزْيٍق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ اْلَحِميِد، َثَنا َأُبو اْْلَْحَوِص، َعْن َعمَّ

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َأِبيِه، َقاَل : َقاَل ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب: َلْيَلى، َعْن ِعيَسى ْبِن َعْبِد الرَّ
ُأِعيُذَك ِباَّلِل »: اْنَطَلْقُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضَرَب ِبَيِدِه َصْدِري ُثمَّ َقاَل

كِ  َوالتَّْكِذيِب ي َأْنُظُر ِإَلى َربِ ي َفَرًقا : ، َقاَل«ِمَن الشَّ "َفِفْضُت َعَرًقا، َوَكَأنِ 

 َرَواُه ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي 
َخاِلٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

ِعيَسى، ِمْثَلُه

14953430
، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ ، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: ثنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ اِنيُّ ثنا : ثنا َيْحَيى اْلِحمَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : َخِديُج ْبُن ُمَعاِوَيَة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعاِمٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد، َقاَل
.«اْسَتْغِفُروا ِللنََّجاِشيِ »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 ، ْعِبيِ   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
َد ِبِه َأُبو ِإْسَحاَق َتَفرَّ

14963436

، ثنا  َثَنا َأِبي، ثنا َحاِمُد ْبُن َمْحُموٍد، ثنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
اِك ْبِن  حَّ َثِني ُمَجاِلُد ْبُن َيِزيَد، َعْن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن الضَّ ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَبْيٍد، َحدَّ ُمَحمَّ

: َبْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َحْلَقٍة ِمْن َأْصَحاِبِه ِإْذ َقاَل: ُمزَاِحٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ُجَل : َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة« َلُيَصلِ َينَّ َمَعُكْم َغًدا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة» َفَطِمْعُت َأْن َأُكوَن َأَنا َذِلَك الرَّ

اُس َوَبِقيُت  َفَغَدْوُت َفَصلَّْيُت َخْلَف النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَقْمُت ِفي اْلَمْسِجِد َحتَّى اْنَصَرَف النَّ
َأَنا َوُهَو َفَبْيَنا َنْحُن ِعْنَدُه ِإْذ َأْقَبَل َرُجٌل َأْسَوُد ُمتَِّزٌر ِبِخْرَقٍة ُمْرَتدٌّ ِبُرْقَعٍة َفَجاَء َحتَّى َوَضَع َيَدُه ِفي َيِد 

َيا َنِبيَّ هللِا اْدُع هللَا ِلي َفَدَعا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل
ا َلَنِجُد ِمْنُه ِريَح اْلِمْسِك اْْلَْذَفِر َفُقْلُت َهاَدِة َوِإنَّ َنَعْم ِإنَُّه »: َيا َرُسوَل هللِا َأُهَو ُهَو؟ َقاَل: َلُه ِبالشَّ

ى ِلي َذِلَك ِإْن َكاَن هللُا َتَعاَلى »: َأَفاَل َتْشَتِريِه َفُتْعِتُقُه َيا َنِبيَّ هللِا؟ َقاَل: ُقْلُت« َلَمْمُلوٌك ِلَبِني ُفاَلٍن َوَأنَّ
ُيِريُد َأْن َيْجَعَلُه ِمْن ُمُلوِك اْلَجنَِّة َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ِإنَّ ِْلَْهِل اْلَجنَِّة ُمُلوًكا َوَساَدًة َوِإنَّ َهَذا اْْلَْسَوَد َأْصَبَح 
ِمْن ُمُلوِك اْلَجنَِّة َوَساَدِتِهْم َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيِحبُّ ِمْن َخْلِقِه اْْلَْصِفَياَء اْْلَْخِفَياَء اْْلَْبِرَياَء 
ِعَثَة ُرُءوُسُهُم اْلُمْغَبرََّة ُوُجوُهُهُم اْلَخِمَصَة ُبُطوُنُهْم ِإَلَّ ِمْن َكْسِب اْلَحاَلِل الَِّذيَن ِإَذا اْسَتْأَذُنوا َعَلى  الشَّ

اْْلَُمَراِء َلْم ُيْؤَذْن َلُهْم َوِإْن َخَطُبوا اْلُمَتَنعِ َماِت َلْم ُيْنَكُحوا َوِإْن َغاُبوا َلْم ُيْفَتَقُدوا َوِإْن َحَضُروا َلْم 
َيا َرُسوَل : َقاُلوا« ُيْدَعْوا َوِإْن َطَلُعوا َلْم ُيْفَرْح ِبَطْلَعِتِهْم َوِإْن َمِرُضوا َلْم ُيَعاُدوا َوِإْن َماُتوا َلْم ُيْشَهُدوا

؟ َقاَل: َقاُلوا« َذاَك ُأَوْيٌس اْلَقَرِنيُّ»: هللِا َكْيَف َلَنا ِبَرُجٍل ِمْنُهْم؟ َقاَل َأْشَهُل ُذو : " َوَما ُأَوْيٌس اْلَقَرِنيُّ
ُصُهوَبٍة َبِعيُد َما َبْيَن اْلَمْنِكَبْيِن ُمْعَتِدُل اْلَقاَمِة آَدُم َشِديُد اْْلََدَمِة َضاِرٌب ِبَذْقِنِه ِإَلى َصْدرِِه َراٍم ِبَذْقِنِه 

ِإَلى َمْوِضِع ُسُجوِدِه َواِضٍع َيِميَنُه َعَلى ِشَماِلِه َيْتُلو اْلُقْرآَن َيْبِكي َعَلى َنْفِسِه ُذو ِطْمَرْيِن ََل ُيْؤَبُه َلُه 
َماِء َلْو َأْقَسَم  ُمتَِّزٌر ِبِإزَاِر ُصوٍف َوِرَداِء ُصوٍف َمْجُهوٌل ِفي َأْهِل اْْلَْرِض َمْعُروٌف ِفي َأْهِل السَّ

َعَلى هللِا َْلََبرَّ َقَسَمُه َأََل َوِإنَّ َتْحَت َمْنِكِبِه اْْلَْيَسِر ُلْمَعٌة َبْيَضاُء َأََل َوِإنَُّه ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ِقيَل 
ُعُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِمْثِل َعَدِد َرِبيَعَة َوُمَضَر : ِلْلِعَباِد اْدُخُلوا اْلَجنََّة َويَقاُل ِْلَُوْيٍس ِقْف َفاْشَفْع َفُيَشفِ 

: َقاَل" َيا ُعَمُر َوَيا َعِليُّ ِإَذا َأْنُتَما َلِقيُتَماُه َفاْطُلَبا ِإَلْيِه َأْن َيْسَتْغِفَر َلُكَما، َيْغِفِر هللُا َتَعاَلى َلُكَما 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14973437

َثِني َأِبي، َوُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ : َحدَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْْلَْشَعِت ْبِن َسوَّاٍر، َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر،  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ثنا َعْبُد الرَّ

ِإنَّ ِمْن ُأمَِّتي َمْن ََل َيْسَتِطيُع َأْن َيْأِتَي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
ُه ِمَن اْلُعْرِي َيْحِجُزُه ِإيَماُنُه َأْن َيْسَأَل النَّاَس، ِمْنُهْم ُأَوْيٌس اْلَقَرِنيُّ َوُفَراُت  َمْسِجَدُه َأو ُمَصالَّ

«ْبُن َحيَّاَن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا َعِليُّ ْبُن َحِكيٍم، َأْخَبَرَنا  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل َناَدى َرُجٌل ِمْن َأْهِل : َشِريٌك، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد، َعْن َعْبِد الرَّ

يَن اِم َيْوَم ِصفِ  ِإنِ ي َسِمْعُت : َنَعْم َوَما ُتِريُد ِمْنُه؟ َقاَل: ُقْلَنا: َأِفيُكْم ُأَوْيٌس اْلَقَرِنيُّ َقاَل: الشَّ
َوَعَطَف « ُأَوْيٌس اْلَقَرِنيُّ َخْيُر التَّاِبِعيَن ِبِإْحَساٍن»: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َتُه َفَدَخَل َمَع َأْصَحاِب َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َدابَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

14993441

زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
اْسَتْلَقى اْلَبَراُء ْبُن َماِلٍك َعَلى : َأيُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل

َأُتَراِني َأُموُت َعَلى ِفَراِشي »: َأْي َأِخي، َفاْسَتَوى َجاِلًسا َفَقاَل: َظْهرِِه ُثمَّ َتَرنََّم، َفَقاَل َلُه َأَنٌس
«َوَقْد َقَتْلُت ِماَئًة ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ُمَباَرَزًة ِسَوى َمْن َشاَرْكُت ِفي َقْتِلِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15003442
َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َسْهُل ْبُن َأِبي َسْهٍل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا َيِزيُد ْبُن  َحدَّ
، َثَنا َقَتاَدُة، َعْن اْلَقاِسِم ْبِن َرِبيَعَة، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل : َهاُروَن، َثَنا ُحَساُم ْبُن ِمَصكٍ 

ِنيَن»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ِنْعَم اْلَمْرُء ِباَلٌل، َوُهَو َسيِ ُد اْلُمَؤذِ 

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (3321)

15013443

َثِني ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َأِبيِه، َقاَل: َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َقاَل : " َحدَّ
َأَحٌد َأَحٌد، هللَا َيا : َأَحٌد َأَحٌد، َفَيُقوُل: َكاَن َوَرَقُة ْبُن َنْوَفٍل َيُمرُّ ِبِباَلٍل َوُهَو ُيَعذَُّب َوُهَو َيُقوُل

َأْحِلُف : ِباَلُل، ُثمَّ ُيْقِبُل َوَرَقُة ْبُن َنْوَفٍل َعَلى ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف، َوُهَو َيْصَنُع َذِلَك ِبِباَلٍل َفَيُقوُل
يُق َيْوًما  دِ  ِباَّلِل َعزَّ َوَجلَّ َلِئْن َقَتْلُتُموُه َعَلى َهَذا َْلَتَِّخَذنَُّه َحَناًنا، َحتَّى َمرَّ ِبِه َأُبو َبْكٍر الصِ 

َة َأْنَت : َأََل َتتَِّقي هللَا ِفي َهَذا اْلِمْسِكيِن، َحتَّى َمَتى؟ َقاَل: َوُهْم َيْصَنُعوَن َذِلَك َفَقاَل ِْلَُميَّ
ا َتَرى، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َأْفَعُل، ِعْنِدي ُغاَلٌم َأْسَوُد َأْجَلُد ِمْنُه َوَأْقَوى َعَلى : َأْفَسْدَتُه، َفَأْنِقْذُه ِممَّ

ُهَو َلَك، َفَأْعَطاُه َأُبو َبْكٍر ُغاَلَم َذِلَك َوَأَخَذ ِباَلًَل : َقْد َقِبْلُت، َقاَل: ِديِنَك ُأْعِطيَكُه ِبِه، َقاَل
ْساَلِم َقْبَل َأْن ُيَهاِجَر ِمْن َمكََّة ِستَّ ِرَقاٍب، ِباَلٌل َساِبُعُهْم  " َفَأْعَتَقُه، ُثمَّ َأْعَتَق َمَعُه َعَلى اْلِْ

َوَكاَن ِباَلٌل ُموَلى َأِبي َبْكٍر ِلَبْعِض َبِني ُجَمَح، ُمَولِ ًدا ِمْن : " َقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق
ْساَلِم َطاِهَر اْلَقْلِب،  ِه َحَماَمُة، َوَكاَن َصاِدَق اْلِْ ُمَولِ ِديِهْم، َوُهَو ِباَلُل ْبُن َرَباٍح، َكاَن اْسَم ُأمِ 

َفَكاَن ُأَميَُّة ُيْخِرُجُه ِإَذا َحِمَيِت الظَِّهيَرُة َفَيْطَرُحُه َعَلى َظْهرِِه ِفي َبْطَحاِء َمكََّة، ُثمَّ َيْأُمُر 
ْخَرِة اْلَعِظيَمِة َفُتوَضُع َعَلى َصْدرِِه ُثمَّ َيُقوُل َلُه ََل َتزَاُل َهَكَذا َحتَّى َتُموَت، َأْو َتْكُفَر : ِبالصَّ

َت َواْلُعزَّى، َفَيُقوُل َوُهَو ِفي َذِلَك اْلَباَلِء اُر ْبُن َياِسٍر " َأَحٌد َأَحٌد : ِبُمَحمٍَّد َوَتْعُبَد الالَّ -َقاَل َعمَّ
 َوُهَو َيْذُكُر ِباَلًَل َوَأْصَحاَبُه َوَما َكاُنوا ِفيِه ِمَن اْلَباَلِء، َوِإْعَتاَق َأِبي َبْكٍر ِإيَّاُه، َوَكاَن اْسُم 

»: َأِبي َبْكٍر َعِتيًقا َرِضَي هللُا َعْنُه
[البحر الطويل]

َعِتيًقا َوَأْخَزى َفاِكًها َوَأَبا َجْهِل... َجَزى هللُا َخْيًرا َعْن ِباَلٍل َوَصْحِبِه 
َوَلْم َيْحَذَرا اْلَمْرُء ُذو اْلَعْقِل... َعِشيََّة َهمَّا ِفي ِباَلٍل ِبَسْوَءٍة 

َشِهْدُت ِبَأنَّ هللَا َربِ ي َعَلى َمْهِل... ِبَتْوِحيِدِه َربِ  اْْلََناِم َوَقْوِلِه 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15023445
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو ُحَذْيَفَة، َثَنا ُعَماَرُة ْبُن زَاَذاَن،  َحدَّ

«ِباَلٌل َساِبُق اْلَحَبَشِة»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل

قال الهيثمي في مجمع 
رواه : (14927)الزوائد 

.البزار ورجاله ثقات
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ُد ْبُن  ٍد اْلَبْغَداِديُّ اْبُن اْلُمِفيِد ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، َوُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ
، َقاََل ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َعمَّاٍر، ثنا َأِبي، َعِن اْلُمْنَكِدِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن : اللَّْيِث اْلَجْوَهِريُّ

ْحَمِن َأْسَلَم َفَكاَن : َأِبيِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ، َأنَّ َفًتى ِمَن اْْلَْنَصاِر ُيَقاُل َلُه َثْعَلَبُة ْبُن َعْبِد الرَّ
َيْخُدُم النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَثُه ِفي َحاَجٍة َفَمرَّ ِبَباِب َرُجٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر َفَرَأى اْمَرَأَة 

َظَر ِإَلْيَها َوَخاَف َأنَّ َيْنِزَل اْلَوْحُي َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َر النَّ اْْلَْنَصاِريِ  َتْغَتِسُل َفَكرَّ
َفَخَرَج َهاِرًبا َعَلى َوْجِهِه َفَأَتى ِجَباًَل َبْيَن َمكََّة َواْلَمِديَنِة َفَوَلَجَها َفَفَقَدُه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
اَلُم َنَزَل َعَلى  َعُه َربُُّه َوَقَلى، ُثمَّ ِإنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ اُم الَِّتي َقاُلوا َودَّ َوَسلََّم َأْرَبِعيَن َيْوًما َوِهَي اْْلَيَّ

اَلَم َوَيُقوُل: َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ُد ِإنَّ َربََّك َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ ِإنَّ اْلَهاِرَب : َيا ُمَحمَّ
ُذ ِبي ِمْن َناِري، َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا ُعَمُر »: ِمْن ُأمَِّتَك َبْيَن َهِذِه اْلِجَباِل َيَتَعوَّ

ْحَمِن َفَخَرَجا ِفي َأْنَقاِب اْلَمِديَنِة َفَلِقَيُهَما َراٍع ِمْن ، « َوَيا َسْلَماُن اْنَطِلَقا َفْأِتَياِني ِبَثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َيا ِرَفاَقُة َهْل َلَك ِعْلٌم ِبَشابٍ  َبْيَن َهِذِه اْلِجَباِل؟ َفَقاَل َلُه : ِرَعاِء اْلَمِديَنِة ُيَقاُل َلُه ِرَفاَقُة َفَقاَل َلُه ُعَمُر

َم؟ َفَقاَل َلُه ُعَمُر َم؟ َقاَل: ِرَفاَقُة َلَعلََّك ُتِريُد اْلَهاِرَب ِمْن َجَهنَّ ِْلَنَُّه ِإَذا : َوَما ِعْلُمَك َأنَُّه َهاِرٌب ِمْن َجَهنَّ
َيا َلْيَتَك َقَبْضَت : َكاَن َجْوُف اللَّْيِل َخَرَج َعَلْيَنا ِمْن َهِذِه اْلِجَباِل َواِضًعا َيَدُه َعَلى َرْأِسِه َوُهَو َيُقوُل

ْدِني ِفي َفْصِل اْلَقَضاِء، َقاَل ُعَمُر اُه ُنِريُد: ُروِحي ِفي اْْلَْرَواِح َوَجَسِدي ِفي اْْلَْجَساِد َوَلْم ُتَجرِ  . ِإيَّ
َفاْنَطَلَق ِبِهْم ِرَفاَقُة َفَلمَّا َكاَن ِفي َجْوِف اللَّْيِل َخَرَج َعَلْيِهْم ِمْن َبْيِن ِتْلَك اْلِجَباِل َواِضًعا َيَدُه : َقاَل

ْدِني :: َعَلى ُأمِ  َرْأِسِه َوُهَو َيُقوُل َيا َلْيَتَك َقَبْضَت ُروِحي ِفي اْْلَْرَواِح َوَجَسِدي ِفي اْْلَْجَساِد َوَلْم ُتَجرِ 
اِر: َفَعَدا َعَلْيِه ُعَمُر َفاْحَتَضَنُه َفَقاَل: ِلَفْصِل اْلَقَضاِء، َقاَل : َفَقاَل َلُه ُعَمُر. اْْلََماُن اْلَخاَلُص ِمَن النَّ

ََل : َيا ُعَمُر َهْل َعِلَم َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَذْنِبي؟ َقاَل: َفَقاَل. َأَنا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب
ِعْلَم ِلي ِإَلَّ َأنَُّه َذَكَرَك ِباْْلَْمِس َفَبَكى َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْرَسَلِني َأَنا َوَسْلَماُن ِفي 

اَلُة: َيا ُعَمُر، ََل ُتْدِخْلِني َعَلْيِه ِإَلَّ َوُهَو ُيَصلِ ي َوِباَلٌل َيُقوُل: َفَقاَل. َطَلِبَك : َقاَل. َقْد َقاَمِت الصَّ
َأْفَعُل، َفَأْقَباَل ِبِه ِإَلى اْلَمِديَنِة َفَواَفُقوا َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َصاَلِة اْلَغَداِة، َفَبَدَر 

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (3/347)

15043450

، َثَنا  ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلُحَجِبيُّ يُّ ، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
َثِني ُيوُسُف ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َقاَل ، َحدَّ : " َخاِلُد ْبُن اْلَحاِرِث، َثَنا َظِريُف ْبُن ِعيَسى اْلَعْنَبِريُّ

َما َتْصَنُع ِبَهِذِه الثِ َياِب، َوِبَهَذا اْلَخاَتِم؟ ِإنََّما »: َلِقيُت َثْوَباَن، َفَرَأى َعَليَّ ِثَياًبا َوَخاَتًما، َفَقاَل
َثَنا َثْوَباُن، : َقاَل"َفَما اتََّخْذُت َبْعَدُه َخاَتًما : َقاَل« اْلَخَواِتيُم ِلْلُمُلوِك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا " َفَحدَّ

َيا َنِبيَّ هللِا َأِمْن َأْهِل : ُقْلُت: َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا ِْلَْهِلِه َفَذَكَر َعِليًّا َوَفاِطَمَة َوَغْيَرُهَما، َقاَل
ٍة، َأْو َتْأِتَي َأِميًرا َتْسَأُلُه»: اْلَبْيِت َأَنا؟ َقاَل «َنَعْم، َما َلْم َتُقْم َعَلى َباِب ُسدَّ

قال الهيثمي في مجمع 
رواه : (15018)الزوائد 

الطبراني في اْلوسط، 
.ورجاله ثقات

15053451

، َثَنا  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد اْلُخزَاِعيُّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمْهِديٍ  َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  ، َأُخو ِرَياٍح، َعْن َأِبي َمْسُعوٍد َسِعيٍد اْلُجَرْيِريِ  ُعَوْيُن ْبُن َعْمٍرو اْلَقْيِسيُّ

َأنَُّه َجاَء ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " ُبَرْيَدَة، َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعَمَر، َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللِا
اِس َفَقاَم ِباْلَباِب َفَنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيٍت َمْدُحوٍس ِمَن النَّ
ُه ُثمَّ َرَمى ِبِه  َيِميًنا َوِشَماًَل َفَلْم َيَر َمْوِضًعا َفَأَخَذ النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِرَداَءُه َفَلفَّ

ُه َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى « اْجِلْس َعَلْيِه َيا َجِريُر»: ِإَلْيِه، َفَقاَل َلُه، ُثمَّ َردَّ ُه َوَقبَّ َفَأَخَذُه َجِريٌر َفَضمَّ
َأْكَرَمَك هللُا َيا َرُسوَل هللِا، َكَما َأْكَرْمَتِني، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل

«ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموُه»: َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُجَرْيِريِ  َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُعَوْيٍن 
َوَكَذِلَك اْلَحِديُث الَِّذي َقْبَلُه 

َد ِبِه ُعَوْيٌن َعِن اْلُجَرْيِريِ  َتَفرَّ

قال الهيثمي في مجمع 
رواه : (12619)الزوائد 

الطبراني في الصغير 
واْلوسط، وفيه عون بن 
.عمرو القيسي وهو ضعيف
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َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم  َحدَّ
، َأنَّ َقاِئاًل،  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّْيِميُّ ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

َأْعَطْيَت َيا َرُسوَل هللِا ُعَيْيَنَة َواْْلَْقَرَع : َقاَل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َأْصَحاِبِه
؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْمِريَّ : ِماَئًة ِماَئًة، َوَتَرْكَت ُجَعْيَل ْبَن ُسَراَقَة الضَّ

َأَما َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُجَعْيُل ْبُن ُسَراَقَة َخْيٌر ِمْن ِطاَلِع اْْلَْرِض ُكلُُّهْم ِمْثُل ُعَيْيَنَة »
ْلُت ُجَعْياًل ِإَلى ِإْساَلِمِه ي َتَألَّْفُتُهَما ِلُيْسِلَما، َوَوكَّ «َواْْلَْقَرِع، َوَلِكنِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15073453

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، َثَنا َعْبَداُن، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َوْهٍب، َأْخَبَرِني ُعَمُرو ْبُن  َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ، َعْن َأِبي َذرٍ  اْلَحاِرِث، َعْن َبْكِر ْبِن َسَواَدَة، َعْن َأِبي َساِلٍم اْلَجْيَشاِنيِ 

: ِمْسِكيًنا َكَشْكِلِه ِمَن النَّاِس، َقاَل: ، ُقْلُت«َكْيَف َتَرى ُجَعْياًل؟»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه
فُجَعْيٌل َخْيٌر ِمْن َهَذا ِمْلَء »: َسيِ ًدا ِمْن َساَداِت النَّاِس، َقاَل: ، ُقْلُت«َوَكْيَف َتَرى ُفاَلًنا؟»

ِإنَُّه »: َيا َرُسوَل هللِا، َفُفاَلٌن َهَكَذا َوَلْيَس َتْصَنُع ِبِه َما َتْصَنُع ِبِه؟ َقاَل: ، ُقْلُت«اْْلَْرِض
«َرْأُس َقْوِمِه، َفَأَنا َأَتَألَُّفُهْم

السلسلة الصحيحة 
إسناد صحيح : (1037)

.على شرط مسلم
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبَن َأيُّوَب، َثَنا ُيوُسُف ْبُن َيْعُقوَب اْلَقاِضي، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب،  َحدَّ
اِمِت، َقاَل َقاَل : َثَنا َأُبو ِهاَلٍل ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيٍم، َثَنا ُحَمْيُد ْبُن ِهاَلٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّ

ْساَلِم ِبَأْرَبِع ِسِنيَن»: ِلي َأُبو َذرٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ، َقاَل «َيا اْبَن َأِخي َصلَّْيُت َقْبَل اْلِْ
َماِء»: َمْن ُكْنَت َتْعُبُد؟ َقاَل: َلُه َهِني »: َفَأْيَن َكاَنْت ِقْبَلُتَك؟ َقاَل: ، ُقْلُت«ِإَلَه السَّ َحْيُث َوجَّ

«هللُا َعزَّ َوَجلَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15093457
، َثَنا النَّْضُر  وِميِ  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن الرُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
اٍر، َثَنا َأُبو ُزَمْيٍل، َعْن َماِلِك ْبِن َمْرَثٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي  ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّ

، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ْساَلِم، َأْسَلَم َقْبِلي َثاَلَثٌة َوَأَنا الرَّاِبُع»: َذرٍ  «ُكْنُت َراِبَع اْلِْ

قال شعيب في تخريج 
: (7134)صحيح ابن حبان 
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، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َعْبِد اْلَمِلِك َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُقَرِشيُّ َحدَّ
اِن اللَّْخِميُّ َقاَل يَّ َسِمْعُت ُعْرَوَة ْبَن : َعاِئٍذ، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا َأُبو َطَرَفَة َعبَّاُد ْبُن الرَّ

َثِني َعاِمُر ْبُن ُلَدْيٍن، َقاَل: ُرَوْيٍم َيُقوُل ، َيُقوُل: َحدَّ َثِني َأُبو : َسِمْعُت َأَبا َلْيَلى اْْلَْشَعِريَّ َحدَّ
، َقاَل ي َوَأِخي ُأَنْيًسا : " َذرٍ  َنُة، َفَحَمْلُت ُأمِ  ْساَلِم َأنَّا َأَصاَبْتَنا السَّ َل َما َدَعاِني ِإَلى اْلِْ ِإنَّ َأوَّ

ا َحَلْلَنا ِبِهْم َأْكَرُموَنا، َفَمَشى َرُجٌل ِمَن اْلَحيِ  ِإَلى َخاِلي  ِإَلى َأْصَهاٍر َلَنا ِبَأْعَلى َنْجٍد، َفَلمَّ
ِة ِإِبِلي َفَوَجْدُتُه َكِئيًبا : َفَقاَل ِإنَّ ُأَنْيًسا ُيَخاِلُفَك ِإَلى َأْهِلَك َفَحزَّ ِفي َقْلِبِه، َفاْنَصَرْفُت ِمْن َرِعيَّ

َحَجَز هللُا ِمْن َذِلَك، ِإنَّا َنَعاُف : َما َبَكاُؤَك َيا َخاُل؟ َفَأْعَلَمِني اْلَخَبَر َفُقْلُت: َيْبِكي، َفُقْلُت
ي َحتَّى َنَزْلَنا ِبَحْضَرِة َمكََّة،  اْلَفاِحَشَة، َوِإْن َكاَن الزََّماُن َقْد َأَخلَّ ِبَنا، َفاْحَتَمْلُت ِبَأِخي َوُأمِ 

َأْيَن َهَذا الَِّذي : َفَأَتْيُت َمكََّة َوَقْد َبَلَغِني َأنَّ ِبَها َصاِبًئا، َأْو َمْجُنوًنا َأْو َساِحًرا، َفُقْلُت
َها ُهَو َذاَك َحْيُث َتَرى، َفاْنَقَلْبُت ِإَلْيِه، َفَوهللِا َما ُجْزُت َعْنُهْم ِقيَد َحَجٍر : َتْزُعُموَنُه؟ َقاُلوا

ُجوِني ِبَدِمي، َفَأَتْيُت اْلَبْيَت َفَدَخْلُت َبْيَن  َحتَّى َأَكبُّوا َعَليَّ ِبُكلِ  َعِظيٍم َوَحَجٍر َوَمَدٍر َفَضرَّ
ْمُت ِفيِه َثاَلِثيَن َيْوًما ََل َأُكُل َوََل َأْشَرُب ِإَلَّ ِمْن َماِء َزْمَزَم، َقاَل ُتوِر َواْلِبَناِء َوَصوَّ ا : السُّ َفَلمَّ

َيا : َأَتْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ ِبَيِدي َأُبو َبْكٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َفَقاَل
َنَعْم، َلَقْد »: ُقْلُت: َهْل ُكْنَت َتْأَلُه ِفي َجاِهِليَِّتَك؟ َقاَل: " َلبَّْيَك َيا َأَبا َبْكٍر، َفَقاَل: َأَبا َذرٍ  َفُقْلُت

ُر َكَأنِ ي ِخَفاٌء ْمِس َفاَل َأزَاُل ُمَصلِ ًيا َحتَّى ُيْؤِذيِني َحرَُّها َفَأخِ  : َفَقاَل ِلي« َرَأْيُتِني َأُقوُم ِعْنَد الشَّ
ُه؟ َفُقْلُت ُهِني هللُا َعزَّ َوَجلَّ، َحتَّى َأْدَخَل هللُا َعَليَّ »: َفَأْيَن ُكْنَت َتَوجَّ ََل َأْدِري ِإَلَّ َحْيُث ُيَوجِ 

ْساَلَم «اْلِْ

15113462

، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْسَتِمرِ   َقِطيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل السَّ َحدَّ
َثِني َعمِ ي ُموَسى  ، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْدِريَس، َثَنا َبكَّاُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَبْيَدَة، َحدَّ اْلُعُروِقيُّ

، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه  ْبُن ُعَبْيَدَة، َعْن ِإَياِس ْبِن َسَلَمَة ْبِن اْْلَْكَوِع، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍ 
َيا َأَبا َذرٍ  َأْنَت َرُجٌل »: َبْيَنا َأَنا َواِقٌف َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل ِلي: َقاَل

"َمْرَحًبا ِبَأْمِر هللِا : ، ُقْلُت«ِفي هللِا»: ِفي هللِا؟ َقاَل: ، ُقْلُت«َصاِلٌح، َوَسُيِصيُبَك َباَلٌء َبْعِدي

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعبَّاُس ْبُن اْلَوِليِد، َوَحدَّ َحدَّ
اِح، َقاََل بَّ ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن الصَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ ِد ْبِن ِسَناٍن، َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َيْحَيى ْبُن : ُمَحمَّ

ُسَلْيٍم، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخَثْيٍم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْْلَْشَتِر، َعْن َأِبيِه اْْلَْشَتِر، 
، َقاَلْت َأْبِكي : َما ُيْبِكيِك؟ َقاَلْت: َلمَّا َحَضَرْت َأَبا َذرٍ  َرِضَي هللُا َعْنُه اْلَوَفاُة َبَكْيُت، َفَقاَل: َعْن ُأمِ  َذرٍ 

: َأنَُّه ََل ُيْدِلي ِبَتْكِفيِنَك، َوَلْيَس ِلي َثْوٌب ِمْن ِثَياِبي َيَسُعَك َكَفًنا، َوَلْيَس َلَك َثْوٌب َيَسُعَك َكَفًنا، َقاَل
َلَيُموَتنَّ ِمْنُكْم »: َفاَل َتْبِكي؛ َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ِلَنَفٍر، َأَنا ِفيِهْم

َفِر َرُجٌل ِإَلَّ َوَقْد «َرُجٌل ِبَفاَلٍة ِمَن اْْلَْرِض، َفَتْشَهُدُه ِعَصاَبٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ، َوَلْيَس ِمْن ُأوَلِئَك النَّ
ْبُت، َفاْنُظِري  َماَت ِفي َقْرَيٍة َوَجَماَعٍة ِمَن اْلُمْسِلِميَن، َوَأَنا الَِّذي َأُموُت ِبَفاَلٍة، َوهللِا َما َكَذْبُت َوََل ُكذِ 

َفَكاَنْت َتْشَتدُّ ِإَلى َكِثيٍب َتُقوُم َعَلْيِه َتْنُظُر ُثمَّ َتْرِجُع ِإَلْيِه . َأنِ ي َوَقِد اْنَقَطَع اْلَحاجُّ: الطَِّريَق، َفَقاَلْت
َخُم َعَلى  ُهُم الرَّ ُضُه، ُثمَّ َتْرِجُع ِإَلى اْلَكِثيِب، َفَبْيَنَما ِهَي َكَذِلَك ِإَذا ِبَنَفٍر َتُخبُّ ِبِهْم َرَواِحُلُهْم َكَأنَّ َفُتَمرِ 

اْمُرٌؤ ِمَن اْلُمْسِلِميَن : َما َلِك؟ َقاَلِت: ِرَحاِلِهْم، َفَأََلَحْت ِبَثْوِبَها، َفَأْقَبُلوا َحتَّى َوَقُفوا َعَلْيَها َقاُلوا
ُنوَنُه َيُموُت، َقاُلوا َياَط ِفي ُنُحوِرَها : َمْن ُهَو؟ َقاَلْت: ُتَكفِ  ، َفَغَدْوُه ِبِإِبِلِهْم َوَوَضُعوا السِ  َأُبو َذرٍ 

َثُهْم َوَقاَل: َيْسَتِبُقوَن ِإَلْيِه، َحتَّى َجاُءوُه َوَقاَل ِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأْبِشُروا، َفَحدَّ
َلَيُموَتنَّ ِمْنُكْم َرُجٌل ِبَفاَلٍة ِمَن اْْلَْرِض، َتْشَهُدُه ِعَصاَبٌة ِمَن »: َوَسلََّم َيُقوُل ِلَنَفٍر َأَنا ِفيِهْم

َأْنُتْم . ، َوَلْيَس ِمْنُهْم َأَحٌد ِإَلَّ َوَقْد َهَلَك ِفي َقْرَيٍة َوَجَماَعٍة، َوَأَنا الَِّذي َأُموُت ِباْلَفاَلِة«اْلُمْؤِمِنيَن
ْن ِإَلَّ ِفي َثْوٍب ِلي َأْو َلَها،  َتْسَمُعوَن ِإنَُّه َلْو َكاَن ِعْنِدي َثْوٌب َيَسُعِني َكَفًنا ِلي َأْو َِلْمَرَأِتي َلْم ُأَكفَّ

َنِني َرُجٌل ِمْنُكْم َكاَن َأِميًرا َأْو َعِريًفا َأْو َنِقيًبا َأْو  ْساَلَم َأْن ََل ُيَكفِ  َأْنُتْم َتْسَمُعوَن ِإنِ ي َأْنُشُدُكُم هللَا َواْلِْ
ُنَك، : َفَلْيَس َأَحٌد ِمَن اْلَقْوِم ِإَلَّ َقاَرَف َبْعَض َما َقاَل ِإَلَّ َفًتى ِمَن اْْلَْنَصاِر َقاَل. َبِريًدا َيا َعمُّ َأَنا ُأَكفِ 

، َوِفي َثْوَبْيِن ِفي َعْيَبِتي ِمْن َغْزِل ُأمِ ي  ُنَك ِفي ِرَداِئي َهَذا الَِّذي َعَليَّ َلْم ُأِصْب ِممَّا َذَكْرَت َشْيًئا، ُأَكفِ 
َفِر الَِّذي َشَهُدوُه ِمْنُهْم ُحْجُر ْبُن اْْلَْدَبِر، : َحاَكْتُهَما ِلي، َقاَل ، َوِفي النَّ َنُه اْْلَْنَصاِريُّ نِ ي، َفَكفَّ َأْنَت َفَكفِ 

"َوَماِلُك ْبُن اْْلَْشَتِر، ِفي َنَفٍر ُكلُُّهْم َيَماٌن 
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زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ِنْمُت : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الزُّْهِريِ 

َحاِرَثُة ْبُن النُّْعَماِن، َفَقاَل : َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َفَرَأْيُتِني ِفي اْلَجنَِّة، َفَسِمْعُت َصْوَت َقاِرٍئ َفُقْلُت
، َكَذِلَك اْلِبرُّ»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِه «َكَذِلَك اْلِبرُّ اِس ِبُأمِ  ".، َوَكاَن َأَبرَّ النَّ

 َرَواُه اْبُن َأِبي َعِتيٍق، َعِن 
، َعْن َسِعيِد ْبِن  الزُّْهِريِ 

اْلُمَسيِ ِب، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 
ِمْثَلُه

قال شعيب في تخريج 
إسناده : (25182)المسند 

.صحيح

15143467

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل َثَنا : َثَنا َأُبو ُحَذْيَفَة، َقاَل: َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: َحدَّ
اٍر، َعْن َيْحَيى، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه  ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّ

َيا َرُسوَل هللِا ََل : َجاَء ُغاَلٌم ِلَحاِطِب ْبِن َبْلَتَعَة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َقاَل
ِقيِق، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َيْدُخُل َحاِطٌب اْلَجنََّة، َوَكاَن َحاِطٌب َشِديًدا َعَلى الرَّ

اَر َأَحٌد َشِهَد َبْدًرا َواْلُحَدْيِبَيَة ِإْن َشاَء هللُا»: َوَسلََّم «َكَذْبَت ََل َيْدُخُل النَّ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َثاِبٌت ِمْن 
َحِديِث اللَّْيِث، َعْن َأِبي 

الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َعِزيٌز ِمْن 
َحِديِث َيْحَيى، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 
ِمْن َحِديِث َأِبي ُحَذْيَفَة َعاِلًيا

15153469

َثَنا َأِبي َقاَل ، َقاَل: َحدَّ : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َقاَل: ثنا َجْعَفُر ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَقاِسِم النََّهاَوْنِديُّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر،  ِبيِعيِ  ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق السَّ ثنا ُنَعْيُم ْبُن َمْيَسَرَة َأُبو َعْمٍرو النَّْحِويُّ

اَن ْبَن َثاِبٍت؛ َفِإنَُّه َقْد َأَعاَن َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " َقاَلْت َعاِئَشُة: َقاَل ََل َتُسبُّوا َحسَّ
َكَفى ِبِه َعَذاًبا : َأَلْيَس ِممَّْن َأَعدَّ هللُا َلُه َكَذا َوَكَذا؟ َفَقاَلْت: َفِقيَل َلَها. َوَسلََّم ِبِلَساِنِه َوَيَدْيِه

".َذَهاُب َبَصرِِه 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُنَعْيٍم

15163470
، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن  َثَنا َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِسَناٍن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ َحدَّ

، َأنَُّه َسِمَعُه َقاَل ِإنَّ »: ُعَمَر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َأِبيِه، َعْن ُكْرُدوٍس اْلَغَطَفاِنيِ 
ْساَلِم «َخبَّاَب ْبَن اْْلََرتِ  َأْسَلَم َساِدَس ِستٍَّة، َلُه ُسُدُس اْلِْ

: (15629)قال الهيثمي 
رواه الطبراني مرسال، 

ورجاله إلى كردوس رجال 
.الصحيح، وكردوس ثقة

15173471
َثِني َعمِ ي َأُبو  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َحدَّ َحدَّ

َكاَن َخبَّاُب ْبُن اْْلََرتِ  »: َسِمْعُت ُكْرُدوًسا، َيُقوُل: َبْكٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َأِبيِه، َقاَل
ْساَلِم «َساِدَس ِستٍَّة، َوَكاَن َلُه ُسُدُس اْلِْ

: (15629)قال الهيثمي 
رواه الطبراني مرسال، 

ورجاله إلى كردوس رجال 
.الصحيح، وكردوس ثقة
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15183472

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو  ْيَرِفيُّ َثَنا َسْعُد ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َحدَّ
، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َقْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َطاِرِق ْبِن  اْْلَْشَعِثيُّ

ِليَن، َوَكاَن ِممَّْن ُيَعذَُّب ِفي هللِا »: ِشَهاٍب، َقاَل َكاَن َخبَّاُب ْبُن اْْلََرتِ  ِمَن اْلُمَهاِجِريَن اْْلَوَّ
«َتَعاَلى

15193473

رَّاُج، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجَبَلَة، َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس السَّ َحدَّ
، َقاَل ْعِبيِ  ا َلِقَي : اْلَحْنَظِليُّ  َأْخَبَرَنا َجِريٌر، َعْن َبَياِن ْبِن ِبْشٍر، َعِن الشَّ َسَأَل ُعَمُر َخبَّاًبا َعمَّ

َما َرَأْيُت : َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اْنُظْر ِإَلى َظْهِري، َفَقاَل ُعَمُر: " ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، َفَقاَل َخبَّاٌب
«َأْوِقُدوا ِإَليَّ َناًرا، َفَما َأْطَفَأَها ِإَلَّ َوَدُك َظْهِري»: َكاْلَيْوِم، َقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.منقطع

15203476

، َثَنا  ْمِتيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْنَدَة، َثَنا َخاِلُد ْبُن ُيوُسَف اْلسَّ َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َخبَّاِب ْبِن اْْلََرتِ  ْعِبيِ  َلْم َيُكْن َأَحٌد ِإَلَّ َأْعَطى »: َأُبو َعَواَنَة، َعْن ُمِغيَرَة، َعِن الشَّ

ْضِف َفَلْم َيْسَمُعوا ِمْنُه  َبُهُم اْلُمْشِرُكوَن ِإَلَّ َخبَّاًبا، َكاُنوا ُيْضِجُعوَنُه َعَلى الرَّ َما َسَأُلوُه َيْوَم َعذَّ
«َشْيًئا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15213485

َثِني َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َأُبو الُسَكْيِن َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى،  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َحدَّ َحدَّ
َثِني ُخَرْيُم ْبُن َأْوٍس، َقاَل ِه ُحَمْيِد ْبِن ُمْنِهٍب، َحدَّ َثِني َعمُّ َأِبي َزْحُر ْبُن ِحْصٍن، َعْن َجدِ  : َحدَّ

َهاَجْرُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقِدْمُت َعَلْيِه ُمْنَصَرَفُه ِمْن َتُبوَك َفَأْسَلْمُت، " 
اُس "ََل َيْفُضِض هللُا َفاَك : ُقْل: " ِإنِ ي ُأِريُد َأْن َأْمَتِدَحَك، َفَقاَل: َفَقاَل َلُه اْلَعبَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15223486

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  اُع ، َثَنا َطاِلُب ْبُن ُقرََّة ، َحدَّ َثَنا اْلَقاِسُم ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّ
َعْن ُمِغيٍث، َوَكاَن َقاِضًيا ِلَعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َعْبِد ، َعْن َزْيِد ْبِن َواِقٍد ، ْبُن ُموَسى 

اِس َأْفَضُل؟ َقاَل: ِقيَل ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل ُمْؤِمٌن »: َأيُّ النَّ
ِ النَِّقيُّ ََل »: َوَما اْلَمْخُموُم اْلَقْلِب؟ َقاَل: ، ِقيَل َلُه«َمْخُموُم اْلَقْلِب َصُدوُق اللِ َساِن التَِّقيُّ َّللَّ

ْنَيا »: َفَمْن َيِليِه َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َقاُلوا« ِإْثَم ِفيِه َوََل َبْغٌي َوََل ِغلٌّ َوََل َحَسٌد الَِّذي َيْشَنُأ الدُّ
َما َنْعِرُف َهَذا ِفيَنا ِإَلَّ َراِفًعا َمْوَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َقاُلوا« َويِحبُّ اآْلِخَرَة

«ُمْؤِمٌن ِفي ُخُلٍق َحَسٍن»: َفَمْن َيِليِه؟ َقاَل: َقاُلوا

: (3291)صحيح الجامع 
.صحيح

15233487

، ثنا ُسْفَياُن، ثنا َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِبْشٌر، ثنا اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
َكاَن َأُبو َطْلَحَة َيْنِثُل ِكَناَنَتُه َبْيَن َيَدْي َرُسوِل هللِا : " َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َيُقوُل: َقاَل

َوَنْفِسي ِلَنْفِسَك ، َوْجِهي ِلَوْجِهَك اْلِوَقاُء : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَيْجُثو َعَلى ُرْكَبَتْيِه َوَيُقوُل
َلَصْوُت َأِبي َطْلَحَة ِفي اْلَجْيِش َخْيٌر »: َوَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلِفَداُء َقاَل

«ِمْن ِفَئٍة

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث اْبِن 
َد ِبِه َعْنُه اْبُن َزْيٍد، ُعَيْيَنَة  َتَفرَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15243488

اِد ْبِن ُسْفَياَن، َثَنا َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى ْبِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد  َثِني اْبُن َلِهيَعَة، َعْن ُعَباَدَة ْبِن َنِسيٍ  َأَباَن، َثَنا َأُبو َصاِلٍح، َكاَتُب اللَّْيِث، َحدَّ

ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َقاَل َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، : َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن اْْلَْرَقِم، َيُقوُل: الرَّ
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَذَكَر َساِلًما َمْوَلى : َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َيُقوُل

َوَرَواُه َحِبيُب ْبُن َنِجيٍح، َعْن « ِإنَّ َساِلًما َشِديُد اْلُحبِ  َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ»: َأِبي ُحَذْيَفَة، َفَقاَل
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم َعْبِد الرَّ

: (1861)ضعيف الجامع 
.موضوع

15253489

ْثُت َعْن َسِعيِد ْبِن ُسَلْيَماَن، َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن اْلَجرَّاِح  ُحدِ 
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َقاَل َقِدْمُت اْلَمِديَنَة ِفي : ْبِن اْلِمْنَهاِل، َعْن َحِبيِب ْبِن َنِجيٍح، َعْن َعْبِد الرَّ

َحَضْرُت ُعَمَر َرِضَي هللُا َعْنُه ِعْنَد َوَفاِتِه َمَع : َزَماِن ُعْثَماَن، َفَأَتْيُت َعْبَد هللِا ْبَن اْْلَْرَقِم َفَقاَل
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : اْبِن َعبَّاٍس َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َفَقاَل ُعَمُر

، «ِإنَّ َساِلًما َشِديُد اْلُحبِ  َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َلْو َكاَن ََل َيَخاُف هللَا َعزَّ َوَجلَّ َما َعَصاُه»: َيُقوُل
َصَدَق، اْنَطِلْق ِبَنا ِإَلى اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة َحتَّى : َفَلِقيُت اْبَن َعبَّاٍس َفَذَكْرُت َذِلَك َلُه َفَقاَل

َثَك ِبِه، َفِجْئَنا اْلِمْسَوَر َفُقْلُت َثِني ِبَهَذا اْلَحِديِث، َقاَل: ُيَحدِ  : ِإنَّ َعْبَد هللِا ْبَن اْْلَْرَقِم َحدَّ
َحْسُبَك، ََل َتَسْل َعْنُه َبْعَد َعْبِد هللِا ْبِن اْْلَْرَقِم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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رَّاُج، َثَنا َمْحُموُد ْبُن ِخَداٍش،  َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ السَّ َحدَّ
َقاَل ُعَمُر ْبُن : َسِمْعُت َشْهَر ْبَن َحْوَشٍب، َيُقوُل: َثَنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َثَنا َسِعيٌد، َقاَل

: َلِو اْسَتْخَلْفُت َساِلًما َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة َفَسَأَلِني َعْنُه َربِ ي: اْلَخطَّاِب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه
ِإنَُّه ُيِحبُّ »: َربِ  َسِمْعُت َنِبيََّك َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُقوُل: َما َحَمَلَك َعَلى َذِلَك؟ َلُقْلُت

ا ِمْن َقْلِبِه «هللَا َتَعاَلى َحقًّ
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، َثَنا َحْشَرُج  ، َثَنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍ  ُدوِسيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَّ َحدَّ
ِإنِ ي ُمْخِبُرَك : َسَأْلُت َسِفيَنَة َعِن اْسِمِه، َفَقاَل: ْبُن ُنَباَتَة، َثَنا َسِعيُد ْبُن ُجْمَهاَن، َقاَل

اِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسِفيَنَة، ُقْلُت اَك َسِفيَنَة؟ َقاَل: ِباْسِمي، َسمَّ : ِلَم َسمَّ
، َفَبَسْطُتُه َفَجَعَل ِفيِه «اْبُسْط ِكَساَءَك»: َخَرَج َوَمَعُه َأْصَحاُبُه َفَثُقَل َعَلْيِهْم َمَتاُعُهْم َفَقاَل

َفَلْو َحَمْلُت َيْوَمِئٍذ ِوْقَر : ، َقاَل«اْحِمْل َما َأْنَت ِإَلَّ َسِفيَنٌة»: َمَتاَعُهْم ُثمَّ َحَمَلُه َعَليَّ َفَقاَل
"َبِعيٍر َأْو َبِعيَرْيِن َأْو َخْمَسٍة َأْو ِستٍَّة َما َثُقَل َعَليَّ 

الوادعي في صحيح دَلئل 
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، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحاِتٍم، َثَنا  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد اْلَفَسِويُّ َحدَّ
َثِني َأُبو الطَُّفْيِل َعاِمُر ْبُن َواِثَلَة،  ، َثَنا ُعَبْيٌد اْلُمَكتِ ُب، َحدَّ وِس الرَّاِزيُّ َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلُقدُّ

َثِني َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ، َوَكاَن َأْهُل : " َحدَّ ُكْنُت َرُجاًل ِمْن َأْهِل َجيٍ 
يَن : َقْرَيِتي َيْعُبُدوَن اْلَخْيَل اْلُبْلَق، َفُكْنُت َأْعِرُف َأنَُّهْم َلْيُسوا َعَلى َشْيٍء، َفِقيَل ِلي ِإنَّ الدِ 

الَِّذي َتْطُلُب ِإنََّما ُهَو ِقَبَل اْلَمْغِرِب، َفَخَرْجُت َحتَّى َأَتْيُت َأَداِنَي َأْرِض اْلَمْوِصِل، َفَسَأْلُت َعْن 
ِإنِ ي َرُجٌل ِمَن : َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت- َأْو ِفي َصْوَمَعٍة - َأْعَلِم َأْهِلَها َفُدِلْلُت َعَلى َرُجٍل ِفي ُقبٍَّة 

ا َعلََّمَك  اْلَمْشِرِق، َوَقْد ِجْئُت ِفي َطَلِب اْلَخْيِر، َفِإْن َرَأْيَت َأْن َأْصَحَبَك َوَأْخُدَمَك َوُتَعلِ َمِني ِممَّ
ْيِت، : هللُا، َقاَل َنَعْم، َفَصِحْبُتُه، َفَأْجَرى َعَليَّ ِمْثَل الَِّذي َيْجِري َعَلْيِه ِمَن اْلُحُبوِب َواْلَخلِ  َوالزَّ

ا َنَزَل ِبِه اْلَمْوُت َجَلْسُت ِعْنَد  َفَصِحْبُتُه َما َشاَء هللُا َأْن َأْصَحَبُه، ُثمَّ َنَزَل ِبِه اْلَمْوُت، َفَلمَّ
اْلَخْيِر  [191:ص]اْنَقَطْعُت ِمْن ِباَلِدي ِفي َطَلِب : َما ُيْبِكيَك؟ ُقْلُت: َرْأِسِه َأْبِكي، َقاَل

ا َعلََّمَك هللُا، َوَقْد َنَزَل ِبَك  َفَرَزَقِني هللُا َتَعاَلى ُصْحَبَتَك، َفَأْحَسْنَت ُصْحَبِتي َوَعلَّْمَتِني ِممَّ
اَلَم، : اْلَمْوُت َفاَل َأْدِري َأْيَن َأْذَهُب؟ َقاَل ِإَلى َأٌخ ِلي ِبَمَكاٍن َكَذا َوَكَذا، َفاْئِتِه َفَأْقِرْئُه ِمنِ ي السَّ

ُجُل َخَرْجُت َحتَّى  ا َهَلَك الرَّ ، َفَلمَّ َوَأْخِبْرُه َأنِ ي َأْوَصْيُت ِبَك ِإَلْيِه، َواْصَحْبُه َفِإنَُّه َعَلى اْلَحقِ 
اَلَم، َقاَل: َأَتْيُت الَِّذي َوَصَف ِلي ُقْلُت اَلُم، َما َفَعَل؟ : ِإنَّ َأَخاَك ُفاَلًنا ُيْقِرُئَك السَّ َوَعَلْيِه السَّ

ِتي ُثمَّ َأْخَبْرُتُه َأنَُّه َأَمَرِني ِبُصْحَبِتِه، َفَقِبَلِني َوَأْحَسَن : ُقْلُت َهَلَك، َوَقَصْصُت َعَلْيِه ِقصَّ
ا َنَزَل ِبِه اْلَمْوُت َجَلْسُت  ُصْحَبِتي َوَأْجَرى َعَليَّ ِمْثَل َما َكاَن َيْجِري َعَليَّ ِعْنَد اآْلَخِر، َفَلمَّ

َأْقَبْلُت ِمْن ِباَلِدي َفَرَزَقِني هللُا َتَعاَلى ُصْحَبَة : َما ُيْبِكيَك؟ َفُقْلُت: ِعْنَد َرْأِسِه َأْبِكيِه، َفَقاَل
ا َنَزَل ِبِه اْلَمْوُت َأْوَصى ِبي ِإَلْيَك،  ا َعلََّمُه هللُا، َفَلمَّ ُفاَلٍن َفَأْحَسَن ُصْحَبِتي َوَعلََّمِني ِممَّ
ُه؟  ا َعلََّمَك هللُا، َوَقْد َنَزَل ِبَك اْلَمْوُت َفاَل َأْدِري َأْيَن َأَتَوجَّ َفَأْحَسْنَت ُصْحَبِتي َوَعلَّْمَتِني ِممَّ

رواه : (15837)الهيثمي
الطبراني، وفيه عبد هللا بن 
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، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َحِبيٍب َيْحَيى ْبُن َناِفٍع اْلِمْصِريُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي  ْلِت اْلَعْبِديُّ ْلُم ْبُن الصَّ َثِني َيِزيُد ْبُن َأِبي َحِبيٍب، َثَنا السَّ َثَنا اْبُن َلِهيَعَة، َحدَّ

َثُه َقاَل ، َأنَّ َسْلَماَن اْلَخْيِر، َحدَّ َمِديَنُة َأْصَبَهاَن - ُكْنُت َرُجاًل ِمْن َأْهِل َجيٍ  : الطَُّفْيِل اْلَبْكِريِ 
َماَواِت َواْْلَْرِض-  َفاْنَطَلْقُت ِإَلى َرُجٍل . َفَبْيَنا َأَنا ِإْذ َأْلَقى هللُا َتَعاَلى ِفي َقْلِبي ِمْن َخْلِق السَّ

اَس َيَتَحرَُّج َفَسَأْلُتُه يِن َأْفَضُل؟ َفَقاَل: َلْم َيُكْن ُيَكلِ ُم النَّ َما َلَك َوِلَهَذا اْلَحِديِث، َأُتِريُد : َأيُّ الدِ 
َماَواِت َواْْلَْرِض، َوَأيُّ ِديٍن : ِديًنا َغْيَر ِديِن َأِبيَك؟ ُقْلُت ََل، َوَلِكْن ُأِحبُّ َأْن َأْعَلَم َمْن َربُّ السَّ

َفَذَهْبُت ِإَلْيِه َفُكْنُت ِعْنَدُه، : َما َأْعَلُم َأَحًدا َعَلى َهَذا َغْيَر َراِهٍب ِباْلَمْوِصِل، َقاَل: َأْفَضُل؟ َقاَل
ْنَيا، َفَكاَن َيُصوُم النََّهاَر َوَيُقوُم اللَّْيَل، َفُكْنُت َأْعُبُد َكِعَباَدِتِه،  َفِإَذا ُهَو َقْد ُأْقِتَر َعَلْيِه ِفي الدُّ

َما َأْعَلُم َأَحًدا ِمْن : ِإَلى َمْن ُتوِصي ِبي؟ َفَقاَل: َفَلِبْثُت ِعْنَدُه َثاَلَث ِسِنيَن ُثمَّ ُتُوفِ َي، َفُقْلُت
اَلَم : َقاَل. َأْهِل اْلَمْشِرِق َعَلى َما َأَنا َعَلْيِه، َفَعَلْيَك ِبَراِهٍب َوَراَء اْلَجِزيَرِة َفَأْقِرْئُه ِمنِ ي السَّ

اَلَم َوَأْخَبْرُتُه َأنَُّه َقْد ُتُوفِ َي، َفَمَكْثُت َأْيًضا ِعْنَدُه َثاَلَث ِسِنيَن ُثمَّ  َفِجْئُتُه َفَأْقَرْأُتُه ِمْنُه السَّ
َما َأْعَلُم َأَحًدا ِمْن َأْهِل اْْلَْرِض َعَلى َما َأَنا : ِإَلى َمْن َتْأُمُرِني َأْن َأْذَهَب؟ َقاَل: ُتُوفِ َي، َفُقْلُت

َعَلْيِه َغْيَر َراِهٍب ِبَعمُّوِريََّة َشْيٍخ َكِبيٍر، َوَما َأَرى َتْلَحُقُه َأْم ََل، َفَذَهْبُت ِإَلْيِه َفُكْنُت ِعْنَدُه َفِإَذا 
ا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة ُقْلُت َلُه ٌع َعَلْيِه، َفَلمَّ َما َأْعَلُم َأَحًدا : َأْيَن َتْأُمُرِني َأْذَهُب؟ َقاَل: َرُجٌل ُمَوسَّ

ِمْن َأْهِل اْْلَْرِض َعَلى َما َأَنا َعَلْيِه، َوَلِكْن ِإْن َأْدَرْكَت َزَماًنا َتْسَمُع ِبَرُجٍل َيْخُرُج ِمْن َبْيِت 
اَلُم  َوَقْد ُكْنُت َأْرُجو َأْن ُأْدِرَكُه، َفِإِن اْسَتَطْعَت َأْن - َوَما َأَراُك ُتْدِرُكُه - ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

يُن، َوَأَماَرُة َذِلَك َأنَّ َقْوَمُه َيُقوُلوَن َساِحٌر َمْجُنوٌن َكاِهٌن، َوَأنَُّه : َتُكوَن َمَعُه َفاْفَعْل َفِإنَُّه الدِ 
َدَقَة، َوَأنَّ ِعْنَد ُغْضُروِف َكِتِفِه َخاَتَم النُُّبوَِّة َفَبْيَنا َأَنا َكَذِلَك : َقاَل. َيْأُكُل اْلَهِديََّة، َوََل َيْأُكُل الصَّ

َنْحُن ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة، َوَنْحُن : َمْن َأْنُتْم؟ َقاُلوا: َحتَّى َأَتْت ِعيٌر ِمْن َنْحِو اْلَمِديَنِة، َفُقْلُت

ُد ْبُن ِإْسَحاَق،  َوَرَواُه ُمَحمَّ
َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن 

َقَتاَدَة، َعْن َمْحُموِد ْبِن َلِبيٍد، 
َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن 

ُكْنُت َفاِرِسيًّا : َسْلَماَن، َوَقاَل
ِمْن َأْهِل َأْصَبَهاَن ِمْن َقْرَيِة 
َجيٍ  َوَرَواُه َداُوُد ْبُن َأِبي 

ِهْنٍد، َعْن ِسَماٍك، َعْن َساَلَمَة 
، َعْن َسْلَماَن ِبُطوِلِه،  اْلِعْجِليِ 

ُكْنُت ِمْن َأْهِل : َوَقاَل
َوَرَواُه َسيَّاٌر، َعْن . َراَمُهْرُمَز

 ، ُموَسى ْبِن َسِعيٍد الرَّاِسِبيِ 
َعْن َأِبي ُمَعاٍذ، َعْن َأِبي 

ْحَمِن، َعْن  َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َسْلَماَن ِبُطوِلِه َوَرَواُه 

ِإْسَراِئيُل، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق 
، َعْن َأِبي ُقرََّة  ِبيِعيِ  السَّ

، َعْن َسْلَماَن اْلِكْنِديِ 
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اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َحِبيٍب، َعِن  ، َثَنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َحمَّ اِجيُّ َثَنا َأِبي، َثَنا َزَكِريَّا السَّ َحدَّ
ا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َبَكى، َفِقيَل َلُه ، َأنَّ َسْلَماَن، َلمَّ ٍق اْلِعْجِليِ  َما : اْلَحَسِن، َوُحَمْيٍد، َعْن ُمَورِ 

ِلَيُكْن َباَلٌغ َأَحِدُكْم »: َعْهٌد َعِهَدُه ِإَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ُيْبِكيَك؟ َقاَل
ا َماَت َنَظُروا ِفي َبْيِتِه َفَلْم َيَرْوا ِفي َبْيِتِه ِإَلَّ ِإَكاًفا َوِوَطاًء َوَمَتاًعا، : ، َقاََل«َكزَاِد الرَّاِكِب َفَلمَّ

"َقْوٌم َنْحًوا ِمْن ِعْشِريَن ِدْرَهًما 

 َوِممَّْن َرَواُه َعِن اْلَحَسِن 
ِبيُع ْبُن  ِريُّ ْبُن َيْحَيى، َوالرَّ السَّ
ُصَبْيٍح، َواْلَفْضُل ْبُن َدْلَهٍم، 

َوَمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن َوَغْيُرُهْم، 
َعِن اْلَحَسِن

15313500

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشيَرَوْيِه، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، َأْخَبَرَنا  َحدَّ
ْحَمِن ْبُن  ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر، َأْخَبَرِني ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الرَّ

ْساَلِم : " َقاَل ُعَمُر ِلُصَهْيٍب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما: َحاِطٍب، َقاَل َما َوَجْدُت َعَلْيَك ِفي اْلِْ
، [7: مريم] {َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل َسِميًّا}: َتَكنَّْيَت َأَبا َيْحَيى، َوَقاَل هللُا َتَعاَلى: ِإَلَّ َثاَلًثا

ِليَن  َوِإنََّك َلْم ُتْمِسْك َشْيًئا ِإَلَّ َأْنَفْقَتُه، َوُتْدَعى ِإَلى النَِّمِر ْبِن َقاِسٍط َوَأْنَت ِمَن اْلُمَهاِجِريَن اْْلَوَّ
ا َقْوُلَك: " َوِممَّْن َأْنَعَم هللُا َعَلْيِه، َقاَل ِإنِ ي َتَكنَّْيُت َأَبا َيْحَيى، َفِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َأمَّ

ا َقْوُلَك اِني َأَبا َيْحَيى، َوَأمَّ ِإنِ ي ََل ُأْمِسُك َشْيًئا ِإَلَّ َأْنَفْقُتُه َفِإنَّ هللَا َتَعاَلى : َعَلْيِه َوَسلََّم َكنَّ
ا َقْوُلَك[39: سبأ] {َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو َيْخُلُفُه}: َقاَل ِإنِ ي ُأْدَعى ِإَلى النَِّمِر : ، َوَأمَّ

َفِإنَّ اْلَعَرَب َكاَنْت َيْسِبي َبْعُضُهْم َبْعًضا، َفَسَبْتِني َطاِئَفٌة ِمَن اْلَعَرِب َفَباُعوِني ِبَسَواِد اْلُكوَفِة 
َعْيُت ِإَلَّ ِإَلْيَها  "َفَأَخْذُت ِبِلَساِنِهْم، َوَلْو ُكْنُت ِمْن َرْوَثٍة َما ادَّ

قال شعيب في تخريج 
إسناده : (18942)المسند 

.ضعيف
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 ، َفْيِليُّ ، َثَنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
، َثَنا َحِكيُم ْبُن َسْيٍف،  قِ يُّ ، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد هللِا الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ َوَحدَّ

َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َحْمَزَة ْبِن ُصَهْيٍب، : َقاََل
َيا ُصَهْيُب اْكَتَنْيَت : َعْن َأِبيِه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َقاَل َلُه

وِم، َفَقاَل ا : " َوَلْيَس َلَك َوَلٌد، َواْنَتَمْيَت ِإَلى اْلَعَرِب َوَأْنَت َرُجٌل ِمَن الرُّ َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأمَّ
اِني ِبَأِبي َيْحَيى، : َقْوُلَك اْكَتَنْيَت َوَلْيَس َلَك َوَلٌد، َفِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكنَّ

ا َقْوُلَك وِم، َفِإنِ ي َرُجٌل ِمَن النَِّمِر ْبِن َقاِسٍط : َوَأمَّ اْنَتَمْيَت ِإَلى اْلَعَرِب َوَأْنَت َرُجٌل ِمَن الرُّ
"ُسِبيُت ِمَن اْلَمْوِصِل َبْعَد َأْن ُكْنُت ُغاَلًما، َفَقْد َعَرْفُت َأْهِلي َوَنَسِبي 

 َوَرَواُه ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن 
ِد ْبِن َعِقيٍل،  َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَّ
َثَناُه َأُبو َبْكِر  َفزَاَد ِفيِه َما َحدَّ

ْبُن َماِلٍك

قال شعيب في تخريج 
إسناده : (18942)المسند 

.ضعيف
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 ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن الزَُّبْيِر اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َنْصٍر، َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد هللِا  َوَحدَّ

، َقاََل اُل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَمْخُزوِميُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن ِزَياِد ْبِن : اْلَحمَّ
ِه، َعْن ُصَهْيٍب، َقاَل َلْم َيْشَهْد َرُسوُل هللِا َصلَّى »: َصْيِفيِ  ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْشَهًدا َقطُّ ِإَلَّ ُكْنُت َحاِضَرُه، َوَلْم ُيَباِيْع َبْيَعًة َقطُّ ِإَلَّ ُكْنُت َحاِضَرُه، َوَلْم ُيْسِر 
َل الزََّماِن َوآِخَرُه ِإَلَّ ُكْنُت ِفيَها َعْن َيِميِنِه  َسِريًَّة َقطُّ ِإَلَّ ُكْنُت َحاِضَرَها، َوََل َغزَا َغزَاًة َقطُّ َأوَّ

َأْو ِشَماِلِه، َوَما َخاُفوا َأَماَمُهْم َقطُّ ِإَلَّ َوُكْنُت َأَماَمُهْم، َوََل َما َوَراَءُهْم ِإَلَّ ُكْنُت َوَراَءُهْم، َوَما 
َجَعْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيِني َوَبْيَن اْلَعُدوِ  َقطُّ َحتَّى ُتُوفِ َي َرُسوُل هللِا َصلَّى 

«هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ِد ْبِن اْلَحَسِن،  َياُق ِلُمَحمَّ السِ 

َوُهَو َأَتمُّ

قال الهيثمي في المجمع 
فيه محمد بن : (9/309)

الحسن بن زبالة وهو 
.  ضعيف
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اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  اُن، َثَنا َحمَّ ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعفَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ا َأْقَبَل ُصَهْيٌب ُمَهاِجًرا َنْحَو : " َعِليِ  ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َقاَل َلمَّ

النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاتََّبَعُه َنَفٌر ِمْن ُقَرْيٍش َنَزَل َعْن َراِحَلِتِه َواْنَتَثَل َما ِفي ِكَناَنِتِه 
َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َلَقْد َعِلْمُتْم َأنِ ي ِمْن َأْرَماُكْم َرُجاًل، َواْيُم هللِا ََل َتِصُلوَن ِإَليَّ َحتَّى : ُثمَّ َقاَل

َأْرِمَي ِبُكلِ  َسْهٍم َمِعي ِفي ِكَناَنِتي، ُثمَّ َأْضِرُب ِبَسْيِفي َما َبِقَي ِفي َيِدي ِمْنُه َشْيٌء، اْفَعُلوا 
ا َقِدَم َعَلى : َما ِشْئُتْم، َدَلْلُتُكْم َعَلى َماِلي َوِثَياِبي ِبَمكََّة َوَخلَّْيُتْم َسِبيِلي، َقاُلوا َنَعْم، َفَلمَّ

، «َرِبَح اْلَبْيُع َأَبا َيْحَيى َرِبَح اْلَبْيُع َأَبا َيْحَيى»: َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َقاَل
"اآْلَيَة  [207: البقرة] {َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت هللِا}: َوَنَزَلْت: َقاَل
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، َثَنا َزْيُد ْبُن اْلَحِريِش،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمِعيِنيُّ اْْلَْصَبَهاِنيُّ َحدَّ
َأْخَبَرِني َأِبي، َوُعُموَمِتي، َعْن َسِعيِد : َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُحَصْيُن ْبُن ُحَذْيَفَة، َقاَل

َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَخَرَج : ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُصَهْيٍب، َقاَل
ِني َفَتَياِن ِمْن ُقَرْيٍش، َفَجَعْلُت َلْيَلِتي  َمَعُه َأُبو َبْكٍر، َوُكْنُت َقْد َهَمْمُت ِباْلُخُروِج َمَعُه َوَصدَّ

َقْد َشَغَلُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ َعْنُكْم ِبَبْطِنِه، َوَلْم َأُكْن َشاِكًيا، َفَقاُموا : ِتْلَك َأُقوُم ََل َأْقُعُد، َوَقاُلوا
ي، َفُقْلُت َلُهْم َهْل َلُكْم َأْن ُأْعِطَيُكْم : َفَخَرْجُت َفَلِحَقِني ِمْنُهْم َناٌس َبْعَدَما ِسْرُت ُيِريُدوَن َردِ 

َأَواِقيَّ ِمْن َذَهٍب َوُحلََّتْيِن ِلي ِبَمكََّة َوُتْخُلوَن َسِبيِلي َوُتوِثُقوَن ِلي، َفَفَعُلوا َفَتِبْعُتُهْم ِإَلى َمكََّة 
ِة اْلَباِب َفِإنَّ َتْحَتَها اْْلََواِقَي، َواْذَهُبوا ِإَلى ُفاَلَنَة ِبآَيِة َكَذا َوَكَذا : َفُقْلُت اْحُفُروا َتْحَت ُأْسُكفَّ

َفُخُذوا اْلُحلََّتْيِن، َفَخَرْجُت َحتَّى َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُقَباَء، َقْبَل َأْن 
ا َرآِني َقاَل َل ِمْنَها، َفَلمَّ َيا َرُسوَل هللِا َما : َثاَلًثا، َفُقْلُت« َيا َأَبا َيْحَيى َرِبَح اْلَبْيُع»: َيَتَحوَّ

اَلُم  "َسَبَقِني ِإَلْيَك َأَحٌد، َوَما َأْخَبَرَك ِإَلَّ ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ

15363505

، َثَنا َهاُروُن  اُل اْْلَْصَبَهاِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َشِبيٍب اْلَعسَّ َحدَّ
َثِني َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن ِزَياِد ْبِن  ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َزَباَلَة، َحدَّ

ِه، َعْن ُصَهْيٍب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ  َصْيِفيِ  ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 
ا َأَطاُفوا ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْقَبُلوا َعَلى اْلَغاِر َوَأْدَبُروا، َقاَل : اْلُمْشِرِكيَن َلمَّ

ا َأَراَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُخُروَج َبَعَث َأَبا «َواُصَهْيَباُه َوََل ُصَهْيَب ِلي» ، َفَلمَّ
َتْيِن َأْو َثاَلًثا ِإَلى ُصَهْيٍب َفَوَجَدُه ُيَصلِ ي، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َبْكٍر َمرَّ

، َوَخَرَجا ِمْن «َأَصْبَت»: َوَجْدُتُه ُيَصلِ ي َوَكِرْهُت َأْن َأْقَطَع َعَلْيِه َصاَلَتُه، َفَقاَل: َوَسلََّم
ا َأْصَبَح َخَرَج َحتَّى َأَتى ُأمَّ ُروَماَن َزْوَجَة َأِبي َبْكٍر َفَقاَلْت َأََل َأَراَك َهُهَنا، َوَقْد : َلْيَلِتِهَما، َفَلمَّ

َفَخَرْجُت َحتَّى َدَخْلُت َعَلى : َخَرَج َأَخَواَك، َوَوَضَعا َلَك َشْيًئا ِمْن زَاِدِهَما، َقاَل ُصَهْيٌب
َزْوَجِتي، َفَأَخْذُت َسْيِفي َوُجْعَبِتي َوَقْوِسي َحتَّى َأْقُدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َرِني ِباآْلَيِة الَِّتي َنَزَلْت  ا َرآِني َأُبو َبْكٍر َقاَم ِإَليَّ َفَبشَّ اْلَمِديَنَة، َفَأِجُدُه َوَأَبا َبْكٍر َجاِلَسْيِن، َفَلمَّ
ِئَمِة َفاْعَتَذَر، َوَربََّحِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ِفيَّ َوَأَخَذ ِبَيِدي، َفُلْمُتُه َبْعَض الالَّ

«َرِبَح اْلَبْيُع َأَبا َيْحَيى»: َفَقاَل

محمد : إسناده ضعيف جدا
.بن الحسن بن زبالة متروك
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، َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َنْصٍر  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى اْلَخْطِميُّ َحدَّ
ْبِرَقاِن، َثَنا ُموَسى ْبُن  ، َثَنا َأُبو َهمَّاٍم ُمَحمَُّد ْبُن الزِ  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم اللَّْيِثيُّ ِميُّ اْلُمَخرِ 

ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة،  َأنَُّه َنَزَل ِبِه " ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد الرَّ
َرُجٌل ِمَن اْلَعَرِب، َفَأْكَرَم َعاِمٌر َمْثَواُه َوَكلََّم ِفيِه َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَءُه 

ُجُل َفَقاَل ِإنِ ي اْسَتْقَطْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َواِدًيا َما ِفي اْلَعَرِب َواٍد َأْفَضَل : الرَّ
ََل َحاَجَة : ِمْنُه، َوَقْد َأَرْدُت َأْن َأْقَطَع َلَك ِمْنُه ِقْطَعًة َتُكوُن َلَك َوِلَعِقِبَك ِمْن َبْعِدَك، َقاَل َعاِمٌر

ْنَيا اْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي : ِلي ِفي َقِطيَعِتَك، َنَزَلِت اْلَيْوَم ُسوَرٌة َأْذَهَلْتَنا َعِن الدُّ
"َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْخَبَرَنا  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َحْفٍص، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َعْن َأِبيِه، َرِضَي  اْلَمْسُعوِديُّ

ِريَِّة َما َلَنا »: هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ِإْن َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلَيْبَعُثَنا ِفي السَّ
ْلُف، َيْعِني اْلِجَراَب ِمَن التَّْمِر، َفَيْقِسُمُه َصاِحُبُه َبْيَنَنا َقْبَضًة َقْبَضًة َحتَّى َيِصيَر  زَاٌد ِإَلَّ السَّ

، َوَلَبْعُد َأْن »: َوَما َكاَن َيْبُلُغ ِمَن التَّْمَرِة؟ َقاَل: َفُقْلُت: ، َقاَل«ِإَلى َتْمَرٍة ََل َتُقْل َذِلَك َيا ُبَنيَّ
«َفَقْدَناَها َفاْخَتَلْطَنا ِإَلْيَها

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َأِبي، َثَنا  َحدَّ

، َقاَل ْعِبيِ  ْساَلِم ِلَواُء َعْبِد »: ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعاِصٍم، َعِن الشَّ ُل ِلَواٍء ُعِقَد ِفي اْلِْ َأوَّ
ْساَلِم َمْغَنُم َعْبِد هللِا ْبِن َجْحٍش َم ِفي اْلِْ ُل َمْغَنٍم ُقسِ  «هللِا ْبِن َجْحٍش، َوَأوَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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، َثَنا َأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرِج، َثَنا اْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َطاِهُر ْبُن ِعيَسى اْلِمْصِريُّ َحدَّ
َثِني َأُبو َصْخٍر، َعْن َيِزيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُقَسْيٍط، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي  َوْهٍب، َحدَّ

َثِني َأِبي، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َجْحٍش، َقاَل َلُه َيْوَم ُأُحٍد َأََل َتْدُعو هللَا، َفَخَلْوا ِفي : " َوقَّاٍص، َحدَّ
ِني َرُجاًل َشِديًدا : " َناِحَيٍة َفَدَعا َعْبُد هللِا ْبُن َجْحٍش َفَقاَل َيا َربِ  ِإَذا َلِقيُت اْلَعُدوَّ َغًدا َفَلقِ 

َبْأُسُه، َشِديًدا َحْرُدُه، ُأَقاِتُلُه ِفيَك َوُيَقاِتُلِني، ُثمَّ َيْأُخُذِني َفَيْجَدُع َأْنِفي َوُأُذِني، َفِإَذا َلِقيُتَك َغًدا 
، َقاَل "َصَدْقَت : ِفيَك َوِفي َرُسوِلَك، َفَتُقوُل: َيا َعْبَد هللِا َمْن َجَدَع َأْنَفَك َوُأُذَنَك؟ َفَأُقوُل: ُقْلَت

"َفَلَقْد َرَأْيُتُه آِخَر النََّهاِر َوِإنَّ َأْنَفُه َوُأُذَنُه َلُمَعلََّقَتاِن ِفي َخْيٍط : َسْعٌد

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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اِح،  بَّ ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن الصَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ َحدَّ
: " َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َجْحٍش: َثَنا ُسْفَياُن، َعِن اْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َقاَل

اللُهمَّ ُأْقِسُم َعَلْيَك َأْن َأْلَقى، اْلَعُدوَّ َغًدا َفَيْقُتُلوِني، ُثمَّ َيْبُقُروا َبْطِني، َوَيْجَدُعوا َأْنِفي، َأْو 
َفِإنِ ي : َقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب" ِفيَك : ِفيَم َذِلَك؟ َفَأُقوُل: ُأُذِني، َأْو َجِميَعَها، ُثمَّ َتْسَأُلِني

َلُه َْلَْرُجو َأْن َيَبرَّ هللُا آِخَر َقَسِمِه َكَما َأَبرَّ َأوَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر  ْحَمِن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَحاِرِبيُّ َسْهٍل، َثَنا َعْبُد الرَّ

ا َأَراَد اْبُن َرَواَحَة اْلُخُروَج ِإَلى َأْرِض ُمْؤَتَة ِمَن : ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َقاَل َلمَّ
ُعوَنُه َفَبَكى، َفَقاُلوا َلُه اِم، َأَتاُه اْلُمْسِلُموَن ُيَودِ  َأَما َوهللِا َما ِبي ُحبُّ : َما ُيْبِكيَك؟ َقاَل: الشَّ

ْنَيا، َوََل َصَباَبًة َلُكْم، َوَلِكْن َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقَرَأ َهِذِه اآْلَيَة َوِإْن }: الدُّ
ا َك َحْتًما َمْقِضيًّ اَر، َوََل [71: مريم] {ِمْنُكْم ِإَلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربِ  ، َفَقْد َعِلْمُت َأنِ ي َواِرٌد النَّ

َدُر َبْعَد اْلُوُروِد  "َأْدِري َكْيَف الصَّ

15433512

َثَنا َفاُروُق ْبُن َعْبِد اْلَكِبيِر، َثَنا ِزَياُد ْبُن اْلَخِليِل، َثَنا ِإْبَراِهيُم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَلْيٍح، َثَنا  َحدَّ
، َقاَل َزَعُموا َأنَّ اْبَن َرَواَحَة، َبَكى ِحيَن َأَراَد : " ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريِ 

َوهللِا َما َبَكْيُت َجَزًعا ِمَن اْلَمْوِت، َوََل : اْلُخُروَج ِإَلى ُمْؤَتَة، َفَبَكى َأْهُلُه ِحيَن َرَأْوُه َيْبِكي، َفَقاَل

ي َبَكْيُت ِمْن َقْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوِإْن ِمْنُكْم ِإَلَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربِ َك }: َصَباَبًة َلُكْم، َوَلِكنِ 
ا "، َفَأْيَقْنُت َأنِ ي َواِرُدَها، َوَلْم َأْدِر َأَأْنُجو ِمْنَها َأْم ََل [71: مريم] {َحْتًما َمْقِضيًّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15443514

، َثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُدرَّاُن ْبُن ُسْفَياَن اْلَبْصِريُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َماِعٍز، َقاَل َسِمْعُت َعاِمَر ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر،  اْلُهَنْيُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

ا َفَرَغ َقاَل َثُه َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْحَتِجُم، َفَلمَّ ُث َأنَّ َأَباُه َحدَّ َيا »: ُيَحدِ 
ِم َفَأِهِرْقُه َحْيُث ََل َيَراَك َأَحٌد ا َبَرْزُت َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا «َعْبَد هللِا، اْذَهْب ِبَهَذا الدَّ ، َفَلمَّ

ا َرَجْعُت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِم َفَحَسْوُتُه، َفَلمَّ : َعَلْيِه َوَسلََّم َعَمْدُت ِإَلى الدَّ
: َجَعْلُتُه ِفي َمَكاٍن َظَنْنُت َأنَُّه َخاٍف َعَلى النَّاِس، َقاَل: ، ُقْلُت«َما َصَنْعَت َيا َعْبَد هللِا؟»
َم، َوْيٌل َلَك ِمَن النَّاِس، »: َنَعْم، َقاَل: ، ُقْلُت«َفَلَعلََّك َشِرْبَتُه؟» َوَمْن َأَمَرَك َأْن َتْشَرَب الدَّ

اِس ِمْنَك «َوَوْيُل النَّ

رواه : (14010)الهيثمي 
الطبراني والبزار باختصار 

ورجال البزار رجال الصحيح 
غير جنيد بن القاسم وهو 

.ثقة

15453515

اِد ْبِن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َحدَّ
، َقاَل ، َثَنا َسْعٌد َأُبو َعاِصٍم، َمْوَلى ُسَلْيَماَن ْبِن َعِليٍ  َزَعَم ِلي َكْيَساُن َمْوَلى َعْبِد : اْلَحَرِشيُّ

َدَخَل َسْلَماُن َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإَذا َعْبُد هللِا ْبُن : " هللِا ْبِن الزَُّبْيِر َقاَل
الزَُّبْيِر َمَعُه ِطْسٌت َيْشَرُب َما ِفيَها، َفَدَخَل َعْبُد هللِا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 

َأْعَطْيُتُه »: َما َذاَك َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َسْلَماُن: َنَعْم، َقاَل: ، َقاَل«َفَرْغَت؟»: َفَقاَل َلُه
، َقاَل: ، َقاَل َسْلَماُن«ُغَساَلَة َمَحاِجِمي ُيْهِريَق َما ِفيَها : َذاَك َشِرَبُه َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ 

َأْحَبْبُت َأْن َيُكوَن َدُم َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ، َقاَل«ِلَم؟»: َنَعْم، َقاَل: ، َقاَل«َشِرْبَتُه؟»
َوْيٌل َلَك ِمَن النَّاِس، َوَوْيُل »: َوَسلََّم ِفي َجْوِفي، َفَقاَل ِبَيِدِه َعَلى َرْأِس اْبِن الزَُّبْيِر َوَقاَل

اُر ِإَلَّ َقَسَم اْلَيِميِن َك النَّ «ِللنَّاِس ِمْنَك، ََل َتَمسُّ
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15463516

اِة  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا َأُبو اْلُمَحيَّ ، َثَنا َأُبو ُحَصْيٍن اْلَواِدِعيُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبيِه، َقاَل َدَخْلُت َمكََّة َبْعَدَما ُقِتَل اْبُن الزَُّبْيِر ِبَثاَلَثِة َأيَّاٍم، : " َيْحَيى ْبُن َيْعَلى التَّْيِميُّ

اِج: َوُهَو ِحيَنِئٍذ َمْصُلوٌب، َقاَل ُه َعُجوٌز َطِويَلٌة َمْكُفوَفُة اْلَبَصِر َفَقاَلْت ِلْلَحجَّ َأَما : َفَجاَءْت ُأمُّ
اُج َوهللِا َما َكاَن ُمَناِفًقا، ِإْن َكاَن : اْلُمَناِفُق، َفَقاَلْت: آَن ِلَهَذا الرَّاِكِب َأْن َيْنِزَل؟ َفَقاَل اْلَحجَّ

ََل َوهللِا َما َخِرْفُت ُمْنُذ : اْنَصِرِفي َيا َعُجوُز، َفِإنَِّك َقْد َخِرْفِت، َقاَلْت: َلَصوَّاًما َقوَّاًما َبرًّا، َقاَل
ا «َيْخُرُج ِمْن َثِقيٍف َكذَّاٌب َوُمِبيٌر»: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ، َفَأمَّ

ا اْلُمِبيُر َفَأْنَت  "اْلَكذَّاُب َفَقْد َرَأْيَناُه، َوَأمَّ

: (12087)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، وأبو المحياة 

.وأبوه لم أعرفهما

15473517

اَن، َثَنا  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّ ، َثَنا َأْسَلُم ْبُن َسْهٍل اْلَواِسِطيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن ُحَمْيٍد اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
اُص، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن ُمَجاِهٍد،  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء، َثَنا ِزَياٌد اْلَجصَّ

: ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر، َفَمرَّ َعَلى اْبِن الزَُّبْيِر َرِضَي هللُا َعْنُهَما َفَوَقَف َعَلْيِه َفَقاَل: " َقاَل
َبَك هللُا َعزَّ  ِحِم، َوِإنِ ي َْلَْرُجو َأْن ََل ُيَعذِ  َرِحَمَك هللُا، َفِإنََّك َما َعِلْمُت َصوَّاًما َقوَّاًما َوُصوًَل ِللرَّ

يُق َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، : َوَجلَّ، ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَليَّ َفَقاَل دِ  َأنَّ َرُسوَل " َأْخَبَرِني َأُبو َبْكٍر الصِ 
 "[123: النساء] {َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه}: " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15483519

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَتْيٍب، َثَنا  َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبِن َيِزيَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َأُبو َعاِصٍم، َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل، َعْن ِإْبَراِهيَم 

ُ َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل ا َنَزَلْت: ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ َلْن َتَناُلوا }: َلمَّ
ا ُتِحبُّوَن ُ َتَعاَلى َعْنُه [ 92: آل عمران] {اْلَبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ َدَعا اْبُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

.َجاِرَيًة َلُه َفَأْعَتَقَها

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15493521

، ثنا فيُض ْبُن اْلَوِثيِق، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت ، ثنا اْبُن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ َقاَل َرُسوُل : َأُبو ُعَباَدَة اْْلَْنَصاِريُّ

ُرَك ِبَخْيٍر؟ ِإنَّ هللَا َأْحَيا َأَباَك َفَأْقَعَدُه َبْيَن َيَدْيِه َفَقاَل: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَجاِبٍر : ُأَبشِ 
َيا َربِ  َما َعَبْدُتَك َحقَّ ِعَباَدِتَك َأَتَمنَّى َعَلْيَك َأْن : َقاَل« َتَمنَّ َعَليَّ َعْبِدي َما ِشْئَت ُأْعِطيَكُه»

َك َفُأْقَتَل ِفيَك َمرًَّة ُأْخَرى َقاَل ْنَيا َفُأَقاِتَل َمَع َنِبيِ  ِني ِإَلى الدُّ ِإنَُّه َقْد َسَلَف ِمنِ ي َأنََّك ِإَلْيَها »: َتُردَّ
«ََل َتْرِجُع

: (15757)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، والبزار من 

طريق الفيض بن وثيق، عن 
أبي عبادة الزرقي، وكالهما 

.ضعيف

15503524
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َسِعيُد ْبُن  َحدَّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ، َثَنا َثاِبٌت اْلُبَناِنيُّ َقاَل َرُسوُل هللِا : َزْرِبيٍ 
«َلَقْد ُأوِتَي َأُبو ُموَسى ِمْزَماًرا ِمْن َمزَاِميِر آِل َداُوَد»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15513526

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم، َثَنا اْْلَْعَمُش، َعْن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ِإنِ ي ِجْئُتَك ِمْن ِعْنِد : َجاَء َرُجٌل ِإَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َفَقاَل: " ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل

: َوْيَحَك اْنُظُر َما َتُقوُل، َقاَل: َرُجٍل ُيِملُّ اْلُمْصَحَف َعْن َظْهِر َقْلٍب، َفَفِزَع ُعَمُر َوَغِضَب َوَقاَل
، َقاَل َما َأْعَلُم َأَحًدا َأَحقَّ : َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد، َقاَل: َمْن ُهَو؟ َقاَل: َما ِجْئُتَك ِإَلَّ ِباْلَحقِ 

ُثَك َعْن َعْبِد هللِا َأنَّا َسَمْرَنا َلْيَلًة ِفي َبْيٍت ِعْنَد َأِبي َبْكٍر ِفي َبْعِض َما  ِبَذِلَك ِمْنُه، َوَسُأَحدِ 
َيُكوُن ِمْن َحاَجِة النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َخَرْجَنا َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ا اْنَتَهْيَنا ِإَلى اْلَمْسِجِد ِإَذا َرُجٌل َيْقَرُأ، َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى هللُا  َيْمِشي َبْيِني َوَبْيَن َأِبي َبْكٍر، َفَلمَّ

َفَقَرَأ : اْسُكْت، َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا َأْعَتَمْت، َفَغَمَزِني ِبَيِدِه: َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِمُع ِإَلْيِه، َفُقْلُت
ُثمَّ « َسْل ُتْعَطْه»: َوَرَكَع َوَسَجَد َوَجَلَس َيْدُعو َوَيْسَتْغِفُر، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

، َفَعِلْمُت َأَنا «َمْن َسرَُّه َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َرِطًبا َكَما ُأْنِزَل َفْلَيْقَرْأ ِقَراَءَة اْبِن ُأمِ  َعْبٍد»: َقاَل
َرُه َفَقاَل ا َأْصَبْحُت َغَدْوُت ِإَلْيِه ِْلَُبشِ  َسَبَقَك ِبَها َأُبو َبْكٍر، َوَما : َوَصاِحِبي َأنَُّه َعْبُد هللِا، َفَلمَّ

"َساَبْقُتُه ِإَلى َخْيٍر َقطُّ ِإَلَّ َسَبَقِني ِإَلْيِه 

 َرَواُه الثَّْوِريُّ َوزَاِئَدُة، َعِن 
َوَرَواُه . اْْلَْعَمِش، َنْحَوُه

اَن، َعْن َزْيِد  َحِبيُب ْبُن َحسَّ
. ْبِن َوْهٍب، َعْن ُعَمَر، ِمْثَلُه
َوَرَواُه ُشْعَبُة، َوُزَهْيٌر، 

َوَخِديٌج، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، 
َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َعْبِد 

، . هللِا َوَرَواُه َعاِصٌم، َعْن َذرٍ 
َعْن َعْبِد هللِا

: (15551)قال الهيثمي 
رواه أبو يعلى بإسنادين، 

ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير قيس بن 

.مروان، وهو ثقة

15523527

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا ِعْصَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا َحمَّاُد  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد : ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعاِصٍم اْبِن َبْهَدَلَة، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل

ا َبَلَغ اْلِماَئَة ِمَن النِ َساِء َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسْل »: َقاِئًما ُيَصلِ ي َفَلمَّ
َك ِفي َأْعَلى : َفَقاَل« ُتْعَطْه ، َوَنِعيًما ََل َيْنَفُد، َوُمَراَفَقَة َنِبيِ  اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ِإيَماًنا ََل َيْرَتدُّ

َجنَِّة اْلُخْلِد

السلسلة الصحيحة 
(2301).
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اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َحمَّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل ُكْنُت ُغاَلًما َياِفًعا َأْرَعى َغَنًما ِلُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيٍط : " َعاِصٍم، َعْن َذرٍ 

َيا ُغاَلُم ِعْنَدَك َلَبٌن »: ِبَمكََّة، َفَأَتى َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َبْكٍر َفَقاَل
َهْل ِعْنَدَك ِمْن َجَذَعٍة َلْم َيْنُز »: ِإنِ ي ُمْؤَتَمٌن، َوَلْسُت ِبَساِقيُكَما، َفَقاَل: َفُقْلُت« َتْسِقيَنا؟

َفَأَتْيُتُهَما ِبَها، َفاْعَتَقَلَها َأُبو َبْكٍر َوَأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه « َعَلْيَها اْلَفْحُل َبْعُد؟
ْرِع ْرُع َفَحَلَب َوَشِرَب ُهَو َوَأُبو َبْكٍر، ُثمَّ َقاَل ِللضَّ ْرَع َفَدَعا َفَحَفَل الضَّ « اْقُلْص»: َوَسلََّم الضَّ

َعلِ ْمِني ِمْن َهَذا اْلَقْوِل الطِ يِب، : َفَقَلَص، َفَأَتْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت
ِإنََّك ُغاَلٌم ُمَعلٌَّم، َفَأَخْذُت ِمْن ِفيِه َسْبِعيَن ُسوَرًة »: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

، َوَأُبو َعَواَنَة، َعْن َعاِصٍم، َنْحَوُه« َما ُيَناِزُعِني ِفيَها َأَحٌد َرَواُه َأُبو َأيُّوَب اْْلَْفِريِقيُّ

قال شعيب في تخريج 
إسناده : (4412)المسند 

.حسن

15543534
، َعْن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم، َثَنا اْلَمْسُعوِديُّ َحدَّ

اِد ْبِن اْلَهاِد  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ َأنَّ َعْبَد هللِا، َكاَن َصاِحَب اْلِوَساِد »َعبَّاٍس اْلَعاِمِريِ 
ْعَلْيِن َواِك َوالنَّ َواِد َوالسِ  «َوالسَّ

.مرسل

15553535

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا  َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َأِبيِه،  ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي ُعَبْيَدَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْْلَْعَمِش، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

َلَقْد َرَأْيُتِني َساِدَس ِستٍَّة َما َعَلى َظْهِر اْْلَْرِض ِمْن ُمْسِلٍم »: َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد: َقاَل
«َغْيِرَنا

قال شعيب في تخريج 
: (7062)صحيح ابن حبان 

.إسناده صحيح

15563536

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأَباَن، َثَنا ِفْطُر  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َلَقْد َعِلَم »: َسِمْعُت ُحَذْيَفَة، َيُقوُل، َواْبُن َمْسُعوٍد َقاِئٌم: ْبُن َخِليَفَة، َثَنا َأُبو َواِئٍل، َقاَل

اْلَمْحُفوُظوَن ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه ِمْن َأْقَرِبِهْم َوِسيَلًة 
«َيْوَم اْلِقَياَمِة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.صحيح

15573537

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل َثِني َأِبي، َثَنا : َحدَّ َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، 

َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل َلَقْد : " َوَحدَّ
َعِلَم اْلَمْحُفوُظوَن ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ اْبَن ُأمِ  َعْبٍد َأْقَرُبُهْم َوِسيَلًة 

ِإَلى هللِا َيْوَم اْلِقَياَمِة

َرَواُه َعْن َأِبي َواِئٍل َواِصٌل 
اْْلَْحَدُب، َوَجاِمُع ْبُن َأِبي 
َراِشٍد، َوَأُبو ُعَبْيَدَة، َوَأُبو 

، َوَحِكيُم ْبُن  ْيَباِنيُّ ِسَناٍد الشَّ
ْحَمِن . ُجَبْيٍر َوَرَواُه َعْبُد الرَّ

ْبُن َيِزيَد، َعْن ُحَذْيَفَة

رواه البخاري مختصرا 
(3762).

15583538

َثَنا ُشْعَبُة، َعْن  َثَنا َأُبو َداُوَد، َحدَّ َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبَن َيِزيَد، َيُقوُل: َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل َأْخِبْرَنا ِبَرُجٍل َقِريِب : ُقْلَنا ِلُحَذْيَفَة: َسِمْعُت َعْبَد الرَّ

ْمِت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنْلَزَمُه، َفَقاَل َما َأْعَلُم َأَحًدا »: اْلَهْدِي َوالسَّ
ا َرِبيَبَتُه ِمِن اْبِن  َقِريٌب َهْدًيا، َوَسْمًتا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحيٌّ ُيَواِزيِه ِجدًّ
ُأمِ  َعْبٍد، َوَلَقْد َعِلَم اْلَمْحُفوُظوَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ اْبَن ُأمِ  َعْبٍد 

َرَواُه ِإْسَراِئيُل، َوَشِريٌك، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َنْحَوُه« ِمْن َأْقَرِبِهْم ِإَلى هللِا َوِسيَلًة

رواه البخاري مختصرا 
(3762).

15593539

اُج ْبُن ِمْنَهاٍل، َوَثَنا ُيوُسُف ْبُن  ، َثَنا َحجَّ يُّ ، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُمَثنَّى، َقاَل اُن، َقاََل: َيْعُقوَب النَِّجيَرِميُّ َثَنا َحمَّاٌد، َثَنا َعاِصٌم، : َأْخَبَرَنا َعفَّ

، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل ُكْنُت َأْجَتِني ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِسَواًكا ِمَن : " َعْن َذرٍ 
يُح َتْكُفوُه، َوَكاَن ِفي َساِقِه ِدقٌَّة، َفَضِحَك اْلَقْوُم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا  اْْلََراِك، َفَكاَنِت الرِ 

: ِمْن ِدقَِّة َساَقْيِه، َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاُلوا« َما ُيْضِحُكُكْم؟»: َعَلْيِه َوَسلََّم
َرَواُه َجِريٌر َوَعِليُّ ْبُن َعاِصٍم َعْن « َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُهَما َأْثَقُل ِفي اْلِميزَاِن ِمْن ُأُحٍد»

اَلُم ُمِغيَرَة َعْن ُأمِ  ُموَسى َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب َعَلْيِه السَّ

قال شعيب في تخريج 
صحيح :  (3991)المسند 

لغيره، وهذا إسناد حسن من 
.أجل عاصم
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َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ َحدَّ
َبْيَنَما َعْبُد هللِا : ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َشِريِك ْبِن َأِبي َنِمٍر، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة، َقاَل

ا َجاَز  َيْدُعو ِبُدَعاٍء ِإْذ َمرَّ ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َفَلمَّ
َمْن َهَذا؟ »: ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسِمَع ُدَعاَءُه، َوَرُسوُل هللِا ََل َيْعِرُفُه، َفَقاَل

َعاُء الَِّذي ُكْنَت َتْدُعو ِبِه آِنًفا َأِعْدُه : ، َفَرَجَع َأُبو َبْكٍر ِإَلى َعْبِد هللِا َفَقاَل«َسْل ُتْعَطْه الدُّ
، َفَقاَل ْدُتُه ُثمَّ ُقْلُت: َعَليَّ ، : َحِمْدُت هللَا َوَمجَّ ، َوِلَقاُؤَك َحقٌّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأْنَت، َوَعُدَك َحقٌّ

، َوُمَحمٌَّد َصلَّى هللُا  ، َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ ، َوِكَتاُبَك َحقٌّ ، َوُرُسُلَك َحقٌّ اُر َحقٌّ ، َوالنَّ َواْلَجنَُّة َحقٌّ
"َعَلْيِه َوَسلََّم َحقٌّ 

َرَواُه َسِعيُد ْبُن َأِبي اْلُحَساِم 
َعْن َشِريٍك َوَأْدَخَل َسِعيَد ْبَن 
اْلُمَسيِ ِب َبْيَن َعْوٍن َوَعْبِد هللِا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َرِبيٍع   َحدَّ
اُن، َثَنا َسِعيُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن َأِبي اْلُحَساِم، َثَنا َشِريُك ْبُن َأِبي َنِمٍر، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد  مَّ السَّ
ُه َبْيَنَما ُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َجاِلٌس َمرَّ ِبِه  هللِا، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ

النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْدُعو، َفَذَكَر ِمْثَلُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َجْعَفَر،َ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْفٍص، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َسْعُد  َحدَّ
ْلِت، َثَنا اْْلَْعَمُش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َوهللِا َلَكَأنِ ي َأَرى َرُسوَل هللِا : " ْبُن الصَّ

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َتُبوَك، َوُهَو ِفي َقْبِر َعْبِد هللِا ِذي اْلِبَجاَدْيِن َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر 
، َوَأَخَذُه ِمْن ِقَبِل اْلِقْبَلِة َحتَّى َأْسَنَدُه «َأْدِلَيا ِمنِ ي َأَخاُكَما»: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم، َيُقوُل

ا َفَرَغ ِمْن َدْفِنِه اْسَتْقَبَل  ُهَما اْلَعَمَل، َفَلمَّ ِفي َلْحِدِه، ُثمَّ َخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَوَلَّ
، َوَكاَن َذِلَك َلْياًل، «اللُهمَّ ِإنِ ي َأْمَسْيُت َعْنُه َراِضًيا َفاْرَض َعْنُه»: اْلِقْبَلَة َراِفًعا َيَدْيِه َيُقوُل

"َفَوهللِا َلَقْد َرَأْيُتِني َوَلَوِدْدُت َأنِ ي َمَكاُنُه، َوَلَقْد َأْسَلْمُت َقْبَلُه ِبَخْمَسَة َعَشَر َسَنًة 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم  َحدَّ
، َأنَّ َعْبَد  َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّْيِميُّ ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

ُث َقاَل ُقْمُت ِمْن َجْوِف اللَّْيِل َوَأَنا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : هللِا ْبَن َمْسُعوٍد، َكاَن ُيَحدِ 
َفاتََّبْعُتَها َأْنُظُر : َفَرَأْيُت ُشْعَلًة ِمْن َناٍر ِفي َناِحَيِة اْلَعْسَكِر، َقاَل: َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة َتُبوَك، َقاَل

ِإَلْيَها، َفِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َوِإَذا َعْبُد هللِا ُذو اْلِبَجاَدْيِن 
اْلُمَزِنيُّ َقْد َماَت، َفِإَذا ُهْم َقْد َحَفُروا َلُه َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي ُحْفَرِتِه َوَأُبو 

ِه َقاَل«َأْدِلَيا ِلي َأَخاُكَما»: َبْكٍر َوُعَمُر ُيْدِلَياِنِه َوُهَو َيُقوُل َأُه ِلِشقِ  ا َهيَّ : ، َفَدلَّْوُه ِإَلْيِه، َفَلمَّ
َلْيَتِني : َيُقوُل َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد: ، َقاَل«اللُهمَّ ِإنِ ي َقْد َأْمَسْيُت َعْنُه َراِضًيا َفاْرَض َعْنُه»

"ُكْنُت َصاِحَب اْلُحْفَرِة 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا ِإْبَراِهيُم  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن  ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َصاِلِح ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ

َثُه، َعْن ُعْثَماَن، َقاَل ا َرَأى ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َما ِفيِه َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا : َمْن َحدَّ َلمَّ
: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَباَلِء، َوُهَو َيْغُدو َوَيُروُح ِفي َأَماٍن ِمَن اْلَوِليِد ْبِن اْلُمِغيَرِة، َقاَل

ْرِك، َوَأْصَحاِبي َوَأْهُل ِديِني َيْلَقْوَن » َوهللِا ِإنَّ ُغُدوِ ي َوَرَواِحي آِمًنا ِبِجَواِر َرُجٍل ِمْن َأْهِل الشِ 
َفَمَشى ِإَلى اْلَوِليِد ْبِن اْلُمِغيَرِة . «ِمَن اْْلََذى َواْلَباَلِء َما ََل ُيِصيُبِني، َلَنْقٌص َكِبيٌر ِفي َنْفِسي

ُتَك، َقْد َرَدْدُت ِإَلْيَك ِجَواَرَك»: َفَقاَل َلُه ِلَم َيا اْبَن َأِخي؟ : َقاَل« َيا َأَبا َعْبِد َشْمٍس َوَفْت ِذمَّ
ي َأْرَضى ِبِجَواِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوََل ُأِريُد َأْن »: َلَعلَُّه آَذاَك َأَحٌد ِمْن َقْوِمي؟ َقاَل ََل، َوَلِكنِ 

َفاْنَطِلْق ِإَلى اْلَمْسِجِد َفاْرُدْد َعَليَّ ِجَواِري َعاَلِنَيًة َكَما َأَجْرُتَك َعاَلِنَيًة، : َقاَل« َأْسَتِجيَر ِبَغْيرِِه
َهَذا ُعْثَماُن َقْد َجاَء َيُردُّ َعَليَّ : َفاْنَطَلَقا ُثمَّ َخَرَجا َحتَّى َأَتَيا اْلَمْسِجَد، َفَقاَل َلُهُم اْلَوِليُد: َقاَل

ي َقْد َأْحَبْبُت َأْن ََل »: ِجَواِري، َقاَل َلُهْم ا َكِريَم اْلِجَواِر، َوَلِكنِ  َقْد َصَدَق، َقْد َوَجْدُتُه َوِفيًّ
ُثمَّ اْنَصَرَف ُعْثَماُن، َوَلِبيُد ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َماِلِك « َأْسَتِجيَر ِبَغْيِر هللِا، َفَقْد َرَدْدُت َعَلْيِه ِجَواَرُه

ْبِن ِكاَلٍب اْلَقْيِسيُّ ِفي اْلَمْجِلِس ِمْن ُقَرْيٍش ُيْنِشُدُهْم، َفَجَلَس َمَعُهْم ُعْثَماُن، َفَقاَل َلِبيٌد َوُهَو 
:ُيْنِشُدُهْم

[البحر الطويل]
َأََل ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل هللَا َباِطُل

:َصَدْقَت، َفَقاَل: ُعْثَماُن: َفَقاَل
َوُكلُّ َنِعيٍم ََل َمَحاَلَة زَاِئُل

َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش : َقاَل َلِبيُد ْبُن َرِبيَعَة« َكَذْبَت َنِعيُم َأْهِل اْلَجنَِّة ََل َيُزوُل»: ُعْثَماُن: َفَقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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، َثَنا ِزَياُد ْبُن اْلَخِليِل، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَلْيٍح،  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
، َقاَل َكاَنِت اْلَحَبَشُة َمْتَجًرا ِلُقَرْيٍش َيِجُدوَن : َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريِ 

ْزِق َوَأَماًنا، َفَأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَها َأْصَحاَبُه، َفاْنَطَلَق  ِفيَها رْفًقا ِمَن الرِ 
ُفوا اْلِفْتَنَة، َفَخَرُجوا َوَأِميُرُهْم ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، َفَمَكَث ُهَو  ُتُهْم ِحيَن ُقِهُروا َوَتَخوَّ ِإَلْيَها َعامَّ

َوَأْصَحاُبُه ِبَأْرِض اْلَحَبَشِة َحتَّى ُأْنِزَلْت ُسوَرُة َوالنَّْجِم، َوَكاَن ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َوَأْصَحاُبُه 
ُة اْلُمْشِرِكيَن َعَلى اْلُمْسِلِميَن ِإَلَّ  ِممَّْن َرَجَع، َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيْدُخُلوا َمكََّة ِحيَن َبَلَغُهْم ِشدَّ

"ِبِجَواٍر، َفَأَجاَر اْلَوِليُد ْبُن اْلُمِغيَرَة ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا َحمَّ َحدَّ
ا ُتُوفِ َي ُعْثَماُن ْبُن : َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن ُيوُسَف ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َلمَّ

ا ُتُوفِ َيْت : َمْظُعوٍن َقاَلِت اْمَرَأُتُه َيا َرُسوَل هللِا َفاِرُسَك َوَصاِحُبَك، َوَكاَن ُيَعدُّ ِمْن ِخَياِرِهْم، َفَلمَّ
اْلَحِقي »: ُرْقَيُة ِبْنُت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِبَسَلِفَنا اْلَخيِ ُر ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15673554

َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع، َثَنا اْبُن َوْهٍب،  َحدَّ
َثُه َعْن ِزَياٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث، َأنَّ َأَبا النَّْضِر، َحدَّ

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن ِحيَن َماَت، َفاْنَكبَّ َعَلْيِه َفَرَفَع َرْأَسُه، ُثمَّ 
َحَنى الثَّاِنَيَة ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه، ُثمَّ َحَنى الثَّاِلَثَة ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه، َوَلُه َشِهيٌق، َفَعَرُفوا َأنَُّه َيْبِكي 

اِئِب َفَقْد َخَرْجَت ِمْنَها َوَلْم »: َفَبَكى اْلَقْوُم، َفَقاَل َأْسَتْغِفُر هللَا َأْسَتْغِفُر هللَا اْذَهْب َعْنَها َأَبا السَّ
«َتْلَبْس ِمْنَها ِبَشْيٍء

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15683555

َثِني َأِبي، َثَنا َسيَّاُر ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل  ِه ْبِن َسِعيٍد اْلَمَدِنيِ  َحاِتٍم، َثَنا َجْعَفٌر َيْعِني اْبَن ُسَلْيَماَن، َثَنا َأيُّوُب، َعْن َعْبِد َربِ 

هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن، َوُهَو ِفي اْلَمْوِت، َفَأَكبَّ َعَلْيِه 
ُلُه، َفَقاَل ْنَيا َوََل َأَصاَبْت ِمْنَك»: ُيَقبِ  «َرِحَمَك هللُا َيا ُعْثَماُن، َما َأَصْبَت ِمَن الدُّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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15693556

، َثَنا اْبُن َوْهٍب،  ْشِديِنيُّ ِبيِع الرَّ َثَنا َأِبي، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن، َثَنا َأُبو الرَّ َحدَّ
َأْخَبَرِني ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن، َدَخَل َيْوًما اْلَمْسِجَد، 
َق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَعَلْيِه َنِمَرٌة َقْد َتَخلََّلْت َفَرقََّعَها ِبِقْطَعٍة ِمْن َفْرَوٍة، َفرَّ

َكْيَف َأْنُتْم َيْوَم َيْغُدو َأَحُدُكْم ِفي ُحلٍَّة َوَيُروُح ِفي ُأْخَرى، »: َوَرقَّ َأْصَحاُبُه ِلِرقَِّتِه، َفَقاَل
َوِدْدَنا : ، َقاُلوا«َوُتوَضُع َبْيَن َيَدْيِه َقْصَعٌة َوُتْرَفُع ُأْخَرى، َوَسَتْرُتُم اْلُبُيوَت َكَما ُتْسَتُر اْلَكْعَبَة؟

َخاَء َواْلَعْيَش، َقاَل َفِإنَّ َذِلَك َلَكاِئٌن، َوَأْنُتُم اْلَيْوَم »: َأنَّ َذِلَك َقْد َكاَن َيا َرُسوَل هللِا َفَأَصْبَنا الرَّ
«َخْيٌر ِمْن ُأوَلِئَك

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15703558

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُعَمَر، َثَنا َأِبي، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَبْيٍد، َثَنا َهاُروُن  َحدَّ
، َثَنا َأُبو َعْلَقَمَة، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َقاَل َهَلَك ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، َفَأَمَر َرُسوُل : اْلَفْرِويُّ

ا ُوِضَع ِفي َقْبرِِه َقاَلِت اْمَرَأُتُه َهِنيًئا َلَك َيا َأَبا : هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَجَهازِِه، َفَلمَّ
اِئِب اْلَجنََّة، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن : ، َقاَلْت«َوَما ِعْلُمِك ِبَذِلَك؟»: السَّ

«ِبَحْسِبِك َلْو ُقْلِت َكاَن ُيِحبُّ هللَا َوَرُسوَلُه»: َيا َرُسوَل هللِا َيُصوُم النََّهاَر َوُيَصلِ ي اللَّْيَل، َقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15713559

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُعَبْيُد ْبُن : ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ
ثنا َعَطاُء ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َخْيَثَمَة، َعْن َعِديِ  ْبِن َحاِتٍم : ُجَناَدَة، َقاَل
، َقاَل ُع ِلي، َأْو َقاَل: الطَّاِئيِ  : َما َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقطُّ ِإَلَّ َتَوسَّ

ُع ِلي  ا َرآِني َتَوسَّ َك ِلي، َفَدَخْلُت َعَلْيِه َذاَت َيْوٍم َوُهَو ِفي َبْيٍت َمْمُلوٍء ِمْن َأْصَحاِبِه َفَلمَّ َتَحرَّ
.َحتَّى َجَلْسُت ِإَلى َجاِنِبِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َد ِبِه َعَطاُء ْبُن ُمْسِلٍم َتَفرَّ

ابن عدي في الضعفاء 
عطاء بن مسلم : (7/81)

في حديثه بعض ما ينكر 
.عليه

15723560

، ثنا اْلَوِليُد  َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبِن َحْمَزَة، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَمِديِنيُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َعْمٍرو  َثِني َعْبُد الرَّ ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َحدَّ

، َوُحْجُر ْبُن ُحْجٍر َقاََل َلِميُّ َوََل َعَلى }: َأَتْيَنا اْلِعْرَباَض ْبَن َساِرَيَة َوُهَو ِممَّْن َنَزَل ِفيِه: " السُّ
َفَسلَّْمَنا . اآْلَيَة[ 92: التوبة] {الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ََل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه

"َأَتْيَناَك زَاِئِريَن َوَعاِئِديَن َوُمْقَتِبِسيَن : َوُقْلَنا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15733561

اِك، ثنا  حَّ ْحَمِن ْبُن الضَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : اْبُن َعيَّاٍش، َعْن َضْمَضٍم، َعْن ُشَرْيٍح، َعِن اْلِعْرَباِض، َقاَل

َلْو َتْعَلُموَن َما ُذِخَر َلُكْم َما »: َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُرُج ِإَلْيَنا ِفي اْلُجُمَعِة َوَعَلْيَنا اْلَحْوَتِكيَُّة َفَيُقوُل
وُم «َحِزْنُتْم َعَلى َما ُزِوَي َعْنُكْم َوَلُتْفَتَحنَّ َفاِرُس َوالرُّ

: (17895)قال الهيثمي 
.رواه أحمد، ورجاله وثقوا

15743564

َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َثَنا َسَلَمُة ْبُن  َحدَّ
اْلَفْضِل، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ 

اًرا ُمِلَئ ِإيَماًنا ِمْن َقْرِنِه ِإَلى َقَدِمِه»: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ، َيْعِني «ِإنَّ َعمَّ
ُمَشاَشُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15753567

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأَباَن، َثَنا اْلَقاِسُم  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
اَن، َقاَل : " ْبُن اْلَفْضِل، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َساِلِم ْبِن َأِبي اْلَجْعِد، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

اٍر،  َلِقيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَبْطَحاِء، َفَأَخَذ ِبَيِدي َفاْنَطَلْقُت َمَعُه، َفَمرَّ ِبَعمَّ
اٍر َوُهْم ُيَعذَُّبوَن، َفَقاَل َرَواُه َعْبُد اْلَمِلِك " َصْبًرا آَل َياِسٍر، َفِإنَّ َمِصيَرُكْم ِإَلى اْلَجنَِّة : َوُأمِ  َعمَّ

، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل، ِمْثَلُه يُّ اْلُجدِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15763568

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َجِريٌر، َعْن  َحدَّ
ْساَلَم َسْبَعٌة: " َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل ُل َمْن َأْظَهَر اْلِْ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأوَّ

اٍر اٌر، َوُسَميَُّة ُأمُّ َعمَّ ا َرُسوُل هللِا . َوَسلََّم، َوَأُبو َبْكٍر، َوَخبَّاٌب، َوُصَهْيٌب، َوِباَلٌل، َوَعمَّ َفَأمَّ
ا اآْلَخُروَن  ا َأُبو َبْكٍر َفَمَنَعُه َقْوُمُه، َوَأمَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَنَعُه َأُبو َطاِلٍب، َوَأمَّ

ْمِس، َفَبَلَغ ِمْنُهُم اْلَجْهُد َما َشاَء هللُا َأْن َيْبُلَغ  َفَأْلَبُسوُهْم َأْدُرَع اْلَحِديِد ُثمَّ َصَهُروُهْم ِفي الشَّ
ا َكاَن ِمَن اْلَعِشيِ  َأَتاُهْم َأُبو َجْهٍل  ْمِس، َفَلمَّ َوَمَعُه - َلَعَنُه هللُا - ِمْن َحرِ  اْلَحِديِد َوالشَّ

"َحْرَبٌة َفَجَعَل َيْشُتُمُهْم َوُيَوبِ ُخُهْم 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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15773569

، َثَنا َحِكيُم ْبُن َسْيٍف، َثَنا  قِ يُّ ، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد هللِا الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
اٍر، َقاَل َأَخَذ : ُعَبْيُد هللِا ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد اْلَكِريِم، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعمَّ

اًرا َفَلْم َيْتُرُكوُه َحتَّى َسبَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَذَكَر آِلَهَتُهْم  اْلُمْشِرُكوَن َعمَّ
ا َأَتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل َشرٌّ َيا َرُسوَل : َقاَل« َما َوَراَءَك؟»: ِبَخْيٍر، َفَلمَّ

هللِا، َما ُتِرْكُت َحتَّى ُنْلُت ِمْنَك، َوَذَكْرُت آِلَهَتُهْم ِبَخْيٍر، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
يَماِن، َقاَل: َقاَل« َكْيَف َتِجُد َقْلَبَك؟»: َوَسلََّم ا ِباْلِْ «َفِإْن َعاُدوا َفُعْد»: َأِجُد َقْلِبي ُمْطَمِئنًّ

قال محقق تقريب البغية 
.مرسل: (طبعة العلمية)

15783572

، ثنا َعْبُد النُّوِر ْبُن  ْمِتيُّ َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر، ثنا َخاِلُد ْبُن ُيوُسَف السَّ َحدَّ
: َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن َلْيٍث، َعْن َطاُوٍس، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

اٍر، َيْدُعوُهْم ِإَلى اْلَجنَِّة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اللُهمَّ ِإنََّك َأْوَلْعَتُهْم ِبَعمَّ
اِر .«َوَيْدُعوَنُه ِإَلى النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطاُوٍس َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َلْيٌث، َوَعْبُد 
وِر ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة ِمْن  النُّ
َد ِبَهَذا  يَعِة، َتَفرَّ َأْهِل الشِ 

اْلَحِديِث َعْن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن 
َلْيٍث

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15793573

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ْنِديُّ َثِني َأْحَمُد ْبُن : ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُسَخْيٍت السِ  َحدَّ
، َقاَل ْمِليُّ َكاَن : َأْنَبَأَنا َزْيٌد، َقاَل: ثنا اْْلَْعَمُش، َقاَل: ثنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى، َقاَل: ُمَحمٍَّد الرَّ

اٌر َقْد َوِلَع ِبُقَرْيٍش َوَوِلَعْت ِبِه، َفَعَدْوا َعَلْيِه َفَضَرُبوُه َفَجَلَس ِفي َبْيِتِه، َفَجاَءُه ُعْثَماُن ْبُن  َعمَّ
اَن َيُعوُدُه، َفَخَرَج ُعْثَماُن َفَقاَم َحتَّى َصِعَد اْلِمْنَبَر َفَقاَل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعفَّ

اٍر اِر»: َوَسلََّم َيُقوُل ِلَعمَّ .«َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة، َقاِتُلَك ِفي النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َد ِبِه َيْحَيى َتَفرَّ

والحديث ...إسناده ضعيف
.متواتر

15803574
ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ

اِر : اْبِن َعاِئَشَة، َقاَل اِح، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل، َعْن َعمَّ ثنا َحمَّاٌد، َعْن َأِبي التَّيَّ
.«َتْقُتُلَك اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة»: ْبِن َياِسٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َرَواُه َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيِد 
اِح َعْن َأِبي التَّيَّ

.حديث متواتر

15813575

يِصيُّ َقاَل َثَناُه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، نا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد اْلِمصِ  نا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى : َحدَّ
اُع َقاَل اِر : الطَّبَّ اِح َعِن اْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل، َعْن َعمَّ نا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد، َعْن َأِبي التَّيَّ

َوْيَحَك َيا اْبَن ُسَميََّة، َتْقُتُلَك اْلِفَئُة »: ْبِن َياِسٍر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
.«اْلَباِغَيُة

َوَرَواُه اْْلَْجَلُح، َوَأُبو ِسَناٍن 
َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل

.حديث متواتر

15823576

َثَناُه ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ
ثنا َشِريٌك، َعِن اْْلَْجَلِح، َوَأِبي : ثنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسٍن اْْلَْشَقُر، َقاَل: َفْضُل ْبُن َسْهٍل، َقاَل

: نا اْبُن َأِبي اْلُهَذْيِل، َقاَل َأَحُدُهَما: نا َفْضُل ْبُن َسْهٍل، َقاَل: ِسَناٍن، َعْن َعْبِد هللِا، َوَقاَل
اٍر َوَقاَل اآْلَخُر اٍر: َعْن َعمَّ َتْقُتُلَك اْلِفَئُة »: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلَعمَّ

.«اْلَباِغَيُة

ُهَما َحِديًثا: َقاَل َواْْلَْجَلُح َأَتمُّ
إسناده ضعيف 

.والحديث متواتر...جدا

15833585

َثِني َأِبي، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
ُث َأنَّ  ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َرُجٍل، ِمْن َأْهِل ِمْصَر ُيَحدِ 

اَر ْبَن َياِسٍر ، َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َأْهَدى ِإَلى َناٍس َهَداَيا  : َفَقاَل، َفِقيَل َلُه ، َفَفَضَل َعمَّ
اًرا اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة»: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل «َتْقَتُل َعمَّ

َد ِبِه ُغْنَدٌر  َعْن ُشْعَبَة،  َتَفرَّ
قال محقق تقريب البغية 

إسناده : (طبعة العلمية)
.ضعيف

15843586

َثِني َأِبي، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
َعْن ، ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَعوَّاِم ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َرُجٍل، ِمْن َبِني َشْيَباَن 

، َقاَل اِم َقاَل: " َحْنَظَلَة ْبِن ُسَوْيٍد اْلَغَنِويِ  َفِجيَء : َوَكاَن َيْأَمُن ِعْنَد َعِليٍ  َوِعْنَد َأْهِل الشَّ
اٍر  اٍر : َقاَل، ِبَرْأِس َعمَّ ، َأَنا َقَتْلُتُه : َيُقوُل َهَذا، َفَجَعَل َرُجاَلِن َيْخَتِصَماِن ِفي َرْأِس َعمَّ

َفِإنِ ي ، ََل َتْخَتِصَما ، ََل َعَلْيُكَما : َفَقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َعْمٍرو، َأَنا َقَتْلُتُه : َوَيُقوُل اآْلَخُر
«َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغَيُة»: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

َد ِبِه ُغْنَدٌر  َعْن ُشْعَبَة ،  َتَفرَّ
َعِن اْلَعوَّاِم، 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15853587

وِس، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأِبي اْلِباَلِد، َعِن  َثِني َأِبي، ثنا َعْبُد اْلُقدُّ ِ ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َقاَل ْعِبيِ  َدَخَل َرُجٌل َعَلى َعاِئَشَة َوِعْنَدَها اْبُن ُأمِ  َمْكُتوٍم، َوِهَي َتْقَطُع اْْلُْتُرجَّ ِبَعَسٍل : الشَّ

اَلُم ُمْنُذ »: َوَتْطَعُمُه َفِقيَل َلَها، َفَقاَلْت اَلُة َوالسَّ َما زَاَل َهَذا َلُه ِمْن آِل ُمَحمٍَّد َعَلْيِه الصَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َنِبيَُّه «َعاَتَب َّللاَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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15863589

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْْلَْنَماِطيُّ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمٍر، ثنا ُقَتْيَبُة ، َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ْبُن َسِعيٍد، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل

ُدُكْم، َيا َبِني َسِلَمَة »: َعَلْيِه َوَسلََّم ُلُه ، َجدُّ ْبُن َقْيٍس : ؟ َقاُلوا«َمْن َسيِ  : َقاَل، َوِإنَّا َلُنَبخِ 
ُدُكُم اْْلَْبَيُض اْلَجْعُد َعْمُرو ْبُن اْلَجُموِح» «َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلُبْخِل؟ َبْل َسيِ 

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن 
َعْن ُمَحمٍَّد

: (15743)قال الهيثمي 
رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير حميد بن 

الربيع وثقه عثمان بن أبي 
شيبة وابن حبان وغيرهما 

.وضعفه جماعة

15873592

، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ َحدَّ
اْنَطَلْقَنا : َعْن َعبَّاِد ْبِن اْلَعوَّاِم، َعْن ُحَصْيٍن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َمْوًلى ِلَكْعٍب َقاَل

، َوَكاَن َعَلى ُكلِ  َرُجٍل  َمَع َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة، َوِمْقَداِد ْبِن اْْلَْسَوِد، َوَناِفِع ْبِن َحِبيٍب اْلُهَذِليِ 
ٌة َفِإَذا َكاَن َيْوُم َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة َأَرْدَنا َأْن ُنْخِرَج ِفئاٍت َفَخَرَج َيْوًما ِبِرَعاَيٍة  ا َرِعيَّ ِمنَّ

َحاَبُة َقْد َأَظلَّْتُه َما ِفيَها َعْنُه َفْضٌل َفَأْيَقْظُتُه َفَقاَل ِإنَّ َهَذا »: َفاْنَطَلْقُت ِنْصَف النََّهاِر َفِإَذا السَّ
َفَوهللِا َما َأْخَبْرُت ِبِه « َشْيٌء ُأِتيَنا ِبِه َلِئْن َعِلْمُت َأنََّك َأْخَبْرَت ِبِه ََل َيُكوُن َبْيِني َوَبْيَنَك َخْيٌر

َحتَّى َماَت َرِحَمُه هللُا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15883593
اِح، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، ثنا ُمَحمَُّد  بَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن الصَّ َحدَّ

َها، َعْن َماِرَيَة، َقاَلْت : ْبُن ِعْمَراَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحِبيٍب، َعْن ُأمِ  ُسَلْيَماَن، َعْن ُأمِ 
«َتَطْأَطْأُت ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن َصِعَد َحاِئًطا َفَرَمى اْلُمْشِرِكيَن»

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15893594

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد، َثَنا َأِبي، َثَنا اْبُن َلِهيَعَة، َعْن َأِبي  َحدَّ
ا َسِمُعوا ِمْن، َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه " اْْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر  َأنَّ اْْلَْنَصاَر، َلمَّ

ُقوُه َوآَمُنوا ِبِه، َكاُنوا ِمْن َأْسَباِب  َوَسلََّم َقْوَلُه، َوَأْيَقُنوا َواْطَمَأنَّْت َأْنُفُسُهْم ِإَلى َدْعَوِتِه َفَصدَّ
اْلَخْيِر، َوَواَعُدوُه اْلَمْوِسَم ِمَن اْلَعاِم اْلَقاِبِل، َفَرَجُعوا ِإَلى َقْوِمِهْم َبَعُثوا ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى 

اَس ِإَلى ِكَتاِب هللِا، َفِإنَُّه َأْدَنى َأْن : هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأِن اْبَعْث ِإَلْيَنا َرُجاًل ِمْن ِقَبِلَك َفَيْدُعو النَّ
اِر،  ُيتََّبَع َفَبَعَث ِإَلْيِهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْيٍر َأَخا َبِني َعْبِد الدَّ
ُثُهْم َوَيُقصُّ َعَلْيِهُم اْلُقْرآَن، َفَلْم َيَزْل ُمْصَعٌب ِعْنَد  َفَنَزَل َبِني َغْنٍم َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة، ُيَحدِ 
َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َيْدُعو َوَيْهِدي هللُا َعَلى َيَدْيِه َحتَّى َقلَّ َداٌر ِمْن ُدوِر اْْلَْنَصاِر ِإَلَّ َأْسَلَم ِفيَها 
َرْت َأْصَناُمُهْم، َوَرَجَع  َناٌس ََل َمَحاَلَة، َوَأْسَلَم َأْشَراُفُهْم، َوَأْسَلَم َعْمُرو ْبُن اْلَجُموِح، َوُكسِ 

"ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَكاَن ُيْدَعى اْلُمْقِرَئ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15903595

، َثَنا َعْبُد  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ِإْبَراِهيُم اْلَحْوَرانيُّ َحدَّ
ْرَقاِء، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقاَن، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن،  اْلَعِزيِز ْبُن ُعَمْيٍر، َثَنا َزْيُد ْبُن َأِبي الزَّ

َنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى : َعْن َيِزيَد ْبِن اْْلََصمِ ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل
ُمْصَعِب ْبِن ُعَمْيٍر ُمْقِباًل، َوَعَلْيِه ِإَهاُب َكْبٍش َقْد َتَنطََّق ِبِه، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

َواَنُه »: َوَسلََّم َر هللُا َقْلَبُه، َلَقْد َرَأْيُتُه َبْيَن َأَبَوْيِن ُيَغذِ  ُجِل الَِّذي َقْد َنوَّ اْنُظُروا ِإَلى َهَذا الرَّ
َراِب، َفَدَعاُه ُحبُّ هللِا َوَرُسوِلِه ِإَلى َما َتَرْوَن «ِبَأْطَيِب الطََّعاِم َوالشَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15913598

ُم ْبُن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا َسالَّ َحدَّ
، َرِضَي هللُا  ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  اِجيِ  يِق النَّ دِ  ، َعْن َأِبي الصِ  ُسَلْيَماَن، َثَنا َزْيُد اْلَعمِ يُّ

اِس ِبَحاَلِل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َأْعَلُم النَّ
«هللِا َوَحَراِمِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع

15923599

َثَنا َأُبو َحاِمِد ْبُن َجَبَلَة، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َمْحُموُد ْبُن ِخَداٍش، َثَنا َمْرَواُن ْبُن  َحدَّ
َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب : ُمَعاِوَيَة، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َقاَل

َلِو اْسَتْخَلْفُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َفَسَأَلِني َعْنُه : " َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه

ِإنَّ »: َسِمْعُت َنِبيََّك َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َما َحَمَلَك َعَلى َذِلَك؟ َلُقْلُت: َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ
«اْلُعَلَماَء ِإَذا َحَضُروا َربَُّهْم َعزَّ َوَجلَّ َكاَن ُمَعاُذ َبْيَن َأْيِديِهْم َرْتَوًة ِبَحَجٍر

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15933600
، َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا َأُبو اْلَعبَّاِس الثََّقِفيُّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزيََّة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، َقاَل
«ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َأَماَم اْلُعَلَماِء ِبَرْتَوٍة»: َعَلْيِه َوَسلََّم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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15943601
اِد ْبِن ُزْغَبَة، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ  َحدَّ

َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزيََّة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأْزَهَر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن 
، َقاَل ِمْثَلُه: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َكْعٍب اْلُقَرِظيِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15953602

اِقُد، َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َمَطٍر، َثَنا َعْبَدُة ْبُن َعْبِد  َثَنا َأُبو َحاِمٍد َثاِبُت ْبُن َعْبِد هللِا النَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي اْلَعْجَفاِء  ْيَباِنيِ  ِحيِم، َثَنا َضْمَرُة ْبُن َرِبيَعَة، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َعْمٍرو السَّ َأْو - الرَّ

كُّ ِمْن َعْبَدَة  َلْو : ِقيَل ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه: َقاَل- َأِبي اْلَعْجَماِء، الشَّ
َلْو َأْدَرْكُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ُثمَّ َولَّْيُتُه ُثمَّ َقِدْمُت َعَلى َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَل : " َعِهْدَت ِإَلْيَنا؟ َفَقاَل

ِة ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ ُقْلُت: ِلي َسِمْعُت َنِبيََّك َوَعْبَدَك َصلَّى : َمْن َولَّْيَت َعَلى ُأمَّ
«ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َبْيَن َيَدِي اْلُعَلَماِء َطاِئَفٌة َيْوَم اْلِقَياَمِة»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

15963613

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َثَنا  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اْلَمْرَوِزيُّ َحدَّ
ا َخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى : ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َقاَل َلمَّ

َيا َرُسوَل هللِا اْمِض ِلَما َأَمَرَك هللُا ِبِه : َبْدٍر اْسَتَشاَر النَّاَس، َفَقاَم اْلِمْقَداُد ْبُن َعْمٍرو َفَقاَل
اَلُم اْذَهْب َأْنَت : َفَنْحُن َمَعَك، َوهللِا َما َنُقوُل َلَك َكَما َقاَلْت َبُنو ِإْسَراِئيَل ِلُموَسى َعَلْيِه السَّ

َوَربَُّك َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن، َوَلِكِن اْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتاَل ِإنَّا َمَعُكْم ُمَقاِتُلوَن، َوهللِا 
الَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َنِبيًّا، َلْو ِسْرَت ِبَنا ِإَلى ِبَرِك اْلِغَماِد َلَجاَلْدَنا َمَعَك ِمْن ُدوِنِه َحتَّى َتْبُلَغُه 

«َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيًرا َوَدَعا َلُه»

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15973615

َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد اْبُن اْلَحاِفُظ َأُبو َأْحَمَد اْلَكَراِبيِسيُّ ِفي ِكَتاِبِه، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُشَعْيٍب 
َسِمْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُمَحمٍَّد، َيْذُكُر َعْن ُيوُسَف ْبِن : اْلَغاِزي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اْْلَْزِديُّ َقاَل

، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل اِب، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلَخشَّ
: " َفَدَخَل َيْعِني ِهاَلًَل َفَقاَل َلُه: َقاَل« َلَيْدُخَلنَّ ِمْن َهَذا اْلَباِب َرُجٌل َيْنُظُر هللُا ِإَلْيِه»: َوَسلََّم

"َما َأَحبََّك َعَلى هللِا َوَما َأْكَرَمَك َعَلْيِه : َصلِ  َعِليَّ َيا ِهاَلُل َفَقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

15983618

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَهْيَثِم  َحدَّ
، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َشِقيٍق، َقاَل وِريُّ َثَنا َأُبو : َسِمْعُت َأِبي َيُقوُل: الدُّ

ِة، َفَظَلْلُت : " َحْمَزَة، َعْن َجاِبٍر، َعْن َعاِمٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل فَّ ُكْنُت ِمْن َأْصَحاِب الصُّ
َصاِئًما َفَأْمَسْيُت َوَأَنا َأْشَتِكي َبْطِني، َفاْنَطَلْقُت ِْلَْقِضَي َحاَجِتي َفِجْئُت َوَقْد ُأِكَل الطََّعاُم، 

ِة، َفُقْلُت فَّ ِإَلى ُعَمَر : ِإَلى َمْن؟ َفَقاَل: َوَكاَن َأْغِنَياُء ُقَرْيٍش َيْبَعُثوَن ِبالطََّعاِم ِإَلى َأْهِل الصُّ
ا اْنَصَرَف َدَنْوُت ِمْنُه َفُقْلُت اَلِة َفاْنَتَظْرُتُه، َفَلمَّ : ْبِن اْلَخطَّاِب، َفَأَتْيُتُه َوُهَو ُيَسبِ ُح َبْعَد الصَّ

ا َبَلَغ َأْهَلُه َدَخَل : َأْقِرْئِني، َوَما ُأِريُد ِإَلَّ الطََّعاَم، َقاَل َفَأْقَرَأِني آَياٍت ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن، َفَلمَّ
ا َطاَل : َوَتَرَكِني َعَلى اْلَباِب َفَأْبَطَأ، َفُقْلُت َيْنِزُع ِثَياَبُه ُثمَّ َيْأُمُر ِلي ِبَطَعاٍم، َفَلْم َأَر َشْيًئا، َفَلمَّ

َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، ِإنَّ »: َعَليَّ ُقْمُت َفَمَشْيُت َفاْسَتْقَبَلِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل
َأَجْل َيا َرُسوَل هللِا، َلَقْد َظَلْلُت َصاِئًما، َوَما َأْفَطْرُت َبْعُد، : َفُقْلُت« ُخُلوَف َفِمَك اللَّْيَلَة َلَشِديٌد؟

َفاْنَطَلَق َفاْنَطَلْقُت َمَعُه َحتَّى َأَتى َبْيَتُه َفَدَعا َجاِرَيًة َلُه : َوَما َأِجُد َما ُأْفِطُر َعَلْيِه، َقاَل
ُأَراُه - َفَأَتْتَنا ِبَقْصَعٍة ِفيَها َوَضٌر ِمْن َطَعاٍم : ، َقاَل«آِتيَنا ِبِتْلَك اْلَقْصَعِة»: َسْوَداَء َفَقاَل

ْيُت َوَجَعْلُت َأَتَتبَُّعُه، َفَأَكْلُت - َوُهَو َيِسيُر - َقْد ُأِكَل َوَبِقَي ِفي َجَواِنِبَها َبْعُضُه - َشِعيًرا  َفَسمَّ
"َحتَّى َشِبْعُت 
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، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْوُدوٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَثنَّى، َثَنا َأُبو  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َيْحَيى، َقاَل َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن َأِبي ِهْنٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، : َبْكٍر اْلَحَنِفيُّ

َأََل َتْسَأُلِني ِمْن َهِذِه اْلَغَناِئِم الَِّتي َيْسَأُلِني »: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ا َعلََّمَك هللُا، َقاَل: َفُقْلُت« َأْصَحاُبَك؟ َفَنَزْعُت َنِمَرًة َعَلى َظْهِري، : َأْسَأُلَك َأْن ُتَعلِ َمِني ِممَّ

َثِني َحتَّى ِإَذا اْسَتْوَعْيُت  َفَبَسْطُتَها َبْيِني َوَبْيَنُه َحتَّى َكَأنِ ي َأْنُظُر ِإَلى اْلَقْمِل َيِدبُّ َعَلْيَها، َفَحدَّ
َثِني «اْجَمْعَها َفُصْرَها ِإَلْيَك»: َحِديَثُه، َقاَل ا َحدَّ "، َفَأْصَبْحُت ََل ُأْسِقُط َحْرًفا ِممَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف



216

16003629

اُر  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا َبشَّ َحدَّ
ِتي ُأمُّ َحِكيٍم، َقاَلْت َثْتِني َجدَّ َهاَجْرُت َمَع : " َسِمْعُت ُأمَّ ِإْسَحاَق، َتُقوُل: ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َحدَّ

ا ُكْنُت ِفي َبْعِض الطَِّريِق َقاَل ِلي  َأِخي ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَمِديَنِة َفَلمَّ
ِإنِ ي َأْخَشى اْلَفاِسَق َتْعِني : اْقُعِدي َيا ُأمَّ ِإْسَحاَق َفِإنِ ي َنِسيُت َنَفَقِتي ِبَمكََّة َفَقاَلْت: َأِخي

يِه َفَقاَل: َكالَّ ِإْن َشاَء هللُا َقاَلْت: َزْوَجَها َقاَل : َفَلِبْثُت َأيَّاًما َفَمرَّ ِبي َرُجٌل َقْد َعَرْفُتُه َوََل ُأَسمِ 
ََل ِإْسَحاَق َلِك : َأْنَتِظُر ِإْسَحاَق َذَهَب َيْأُخُذ َنَفَقَتُه َقاَل: َما ُيْقِعُدِك َهاُهَنا َيا ُأمَّ ِإْسَحاَق؟ ُقْلُت

َقْد َلِحَقُه اْلَفاِسُق َزْوُجِك َفَقَتَلُه َفَقِدْمُت َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو 
ُأ َفُقْلُت َيا َرُسوَل هللِا َقْد ُقِتَل ِإْسَحاُق َوَأَنا َأْبِكي، َوُهَو َيْنُظُر ِإَليَّ َفِإَذا َنَظْرُت ِإَلْيِه َوَقْد : َيَتَوضَّ

اٌر ا ِمْن َماٍء َفَنَضَحُه ِفي َوْجِهي َقاَل َبشَّ ِتي: َنَكَس ِفي اْلُوُضوِء َوَأَخَذ َكفًّ َفَلَقْد : َقاَلْت َجدَّ
َها  ُموَع ِفي َعْيَنْيَها َوََل َتِسيُل َعَلى َخدِ  "َكاَنْت ُتِصيُبَها اْلُمِصيَبُة اْلَعِظيَمُة َفَتَرى الدُّ

رواه : (4058)قال الهيثمي 
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َثِني اللَّْيُث ْبُن  ٍد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِمْلَحاَن، ثنا اْبُن ُبَكْيٍر، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َثِني ُيوُنُس ْبُن َيِزيَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل ِإنَّ ُعَمَر : َقاَل َثْعَلَبُة ْبُن َأِبي َماِلٍك: َسْعٍد، َحدَّ

ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقَسَم ُمُروًطا َبْيَن ِنَساٍء ِمْن ِنَساِء َأْهِل اْلَمِديَنِة َفَبِقَي 
َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َأْعِط َهَذا ِبْنَت َرُسوِل هللِا : ِمْنَها ِمْرٌط َجيِ ٌد َفَقاَل َلُه َبْعُض َمْن ِعْنَدُه

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّتي ِعْنَدَك ُيِريُدوَن ُأمَّ ُكْلُثوٍم ِبْنَت َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما 
َوُأمُّ َسِليٍط ِمْن ِنَساِء اْْلَْنَصاِر ِممَّْن َباَيَع َرُسوَل هللِا َصلَّى »ُأمُّ َسِليٍط َأَحقُّ ِبِه : َفَقاَل ُعَمُر

«هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَكاَنْت َتْزِفُر َلَنا اْلِقَرَب َيْوَم ُأُحٍد
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ِد ْبِن  ُد ْبُن َمْرَواَن، َعْن ُمَحمَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َفَرٍح، ثنا َأُبو ُعَمَر اْلُمْقِرئ، ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَُّه َقاَل اِئِب اْلَكْلِبيِ  ْساَلُم : " السَّ َوَقَع ِفي َقْلِب ُأمِ  َشِريٍك اْلِْ

، َوَكاَنْت َتْحَت َأِبي  َفَأْسَلَمْت َوِهَي ِبَمكََّة، َوِهَي ِإْحَدى ِنَساِء ُقَرْيٍش ُثمَّ ِإْحَدى َبِني َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍ 
ْساَلِم  ُبُهنَّ ِفي اْلِْ ْوِسيِ  َفَأْسَلَمْت ُثمَّ َجَعَلْت َتْدُخُل َعَلى ِنَساِء ُقَرْيٍش ِسرًّا َفَتْدُعوُهنَّ َوُتَرغِ  اْلَعْسَكِر الدَّ

ِك ِإَلْيِهْم : َحتَّى َظَهَر َأْمُرَها ِْلَْهِل َمكََّة َفَأَخُذوَها َوَقاُلوا ا َسَنُردُّ َلْوََل َقْوُمَك َلَفَعْلَنا ِبِك َوَفَعْلَنا َوَلِكنَّ
َفَحَمُلوِني َعَلى َبِعيٍر َلْيَس َتْحِتي َشْيٌء ُمَوطٌَّأ َوََل َغْيُرُه ُثمَّ َتَرُكوني َثاَلًثا ََل ُيْطِعُموَنِني َوََل : َقاَلْت

َفَنَزُلوا َمْنِزًَل َوَكاُنوا : َفَما َأَتْت َعَليَّ َثاَلٌث َحتَّى َما ِفي اْْلَْرِض َشْيٌء َأْسَمُعُه َقاَلْت: َيْسُقوَنِني َقاَلْت
َراَب َفاَل َتزَاُل  وا ُهْم ِمْنَها َوَحَبُسوا َعنِ ي الطََّعاَم َوالشَّ ْمِس واْسَتَظلُّ ِإَذا َنَزُلوا َمْنِزًَل َأْوَثُقوِني ِفي الشَّ

وا ِمْنَها ِإَذا : ِتْلَك َحاِلي َحتَّى َيْرَتِحُلوا َقاَلْت ْمِس واْسَتَظلُّ وِني ِفي الشَّ َفَبْيَنَما ُهْم َقْد َنَزُلوا َمْنِزًَل َوَأْوَثُق
َأَنا ِبَأْبَرِد َشْيٍء َعَلى َصْدِري َفَتَناَوْلُتُه َفِإَذا ُهَو َدْلٌو ِمْن َماٍء َفَشِرْبُت ِمْنُه َقِلياًل ُثمَّ ُنِزَع َفُرِفَع ُثمَّ َعاَد 

َفَصَنَع ِبي : َفَتَناَوْلُتُه َفَشِرْبُت ِمْنُه ُثمَّ ُرِفَع ُثمَّ َعاَد َأْيًضا َفَتَناَوْلُتُه َفَشِرْبُت ِمْنُه َقِلياًل ُثمَّ ُرِفَع َقاَلْت
يُت ُثمَّ َأْفَضْيُت َساِئَرُه َعَلى َجَسِدي َوِثَياِبي، َفَلمَّا اْسَتْيَقُظوا ِإَذا ُهْم  ِمَراًرا ُثمَّ ُتِرْكُت َفَشِرْبُت َحتَّى ُروِ 

ََل َوهللِا َما : َأَتَحلَّْلِت َفَأَخْذِت ِسَقاَءَنا َفَشِرْبِت ِمْنُه ُقْلُت: ِبَأَثِر اْلَماِء َوَرَأْوِني َحَسَنَة اْلَهْيَئِة َقاُلوا ِلي
َلِئْن ُكْنِت َصاِدَقًة َلِديُنِك َخْيٌر ِمْن ِديِنَنا، َفَلمَّا َنَظُروا : َفَعْلُت َوَلِكنَُّه َكاَن ِمَن اْْلَْمِر َكَذا َوَكَذا َقاُلوا

ِإَلى َأْسِقَيِتِهْم َوَجُدوَها َكَما َتَرُكوَها َفَأْسَلُموا ِعْنَد َذِلَك، َوَأْقَبَلْت ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
"َفَوَهَبْت َنْفَسَها َلُه ِبَغْيِر َمْهٍر َفَقِبَلَها َوَدَخَل َعَلْيَها 
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، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، ثنا  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اْلَمْرَوِزيُّ َحدَّ
َوَحَضَر اْلَبْيَعَة ِباْلَعَقَبِة اْمَرَأَتاِن َقْد َباَيَعَتا : " ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َقاَل

ِإْحَداُهَما ُنَسْيَبُة ِبْنُت َكْعِب ْبِن َعْمٍرو َوِهَي ُأمُّ ُعَماَرَة َوَكاَنْت َتْشَهُد اْلَحْرَب َمَع َرُسوِل هللِا 
َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشِهَدْت َمَعُه ُأُحًدا ِهَي َوَزْوُجَها َزْيُد ْبُن َعاِصٍم َواْبَناَها َحِبيُب ْبُن َزْيٍد 

َأَتْشَهُد َأنَّ : َوَعْبُد هللِا ْبُن َزْيٍد َواْبُنَها َحِبيٌب ُهَو الَِّذي َأَخَذُه ُمَسْيِلَمُة اْلَكذَّاُب َفَجَعَل َيُقوُل َلُه
ََل َأْشَهُد َفَقطََّعُه : َأَتْشَهُد َأنِ ي َرُسوُل هللِا َفَيُقوُل: َنَعْم، ُثمَّ َيُقوُل: ُمَحمًَّدا َرُسوُل هللِا َفَيُقوُل

ُمَسْيِلَمُة َفَخَرَجْت ُنَسْيَبُة َمَع اْلُمْسِلِميَن َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي 
ِة َفَباَشَرِت اْلَحْرَب ِبَنْفِسَها َحتَّى َقَتَل هللُا  دَّ ِخاَلَفِة َأِبي َبْكٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِفي الرِ 

"َتَعاَلى ُمَسْيِلَمَة َوَرَجَعْت َوِبَها َعْشُر ِجَراَحاٍت َبْيَن َطْعَنٍة َوَضْرَبٍة 

َثِني :  َقاَل اْبُن ِإْسَحاَق َحدَّ
ُد ْبُن  َهَذا اْلَحِديَث َعْنَها ُمَحمَّ
ُد ْبُن  اَن، َوُمَحمَّ َيْحَيى ْبِن ِحبَّ
ْحَمِن ْبِن  َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّ

َأِبي َصْعَصَعَة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحمَّاٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد،  َحدَّ
: ثنا َأُبو ُأَساَمَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت

َكاَنْت َأَمًة ُلَحيٍ  ِمَن اْلَعَرِب َفَأْعَتُقوَها َفَكاَنْت َمَعُهْم َفَخَرَجْت َصِبيٌَّة َلُهْم َعَلْيَها ِوَشاٌح " 
ْت ِبِه ُحَديَّا َوُهَو ُمْلًقى - َفَوَقَع ِمْنَها : َأْو َقاَلْت- َفَوَضَعْتُه : َأْحَمُر ِمْن ُسيوٍر َقاَلْت َفَمرَّ

َفَطِفُقوا ُيَفتِ ُشوَنِني : َفاْلَتَمُسوُه َفَلْم َيِجُدوُه َفاتََّهُموِني ِبِه َقاَلْت: َفَحِسَبْتُه َلْحًما َفَخِطَفْتُه َقاَلْت
ا َفَأْلَقْتُه َقاَلْت: َحتَّى َفتَُّشوا ُقُبَلَها َقاَلْت ِت اْلُحَديَّ َفَوَقَع َبْيَنُهْم : َفَوهللِا ِإنِ ي َلَقاِئَمٌة ِإْذ َمرَّ

َفَجاَءِت : َهَذا الَِّذي اتََّهْمُتُموِني ِبِه َزَعْمُتْم َأنِ ي َأَخْذُتُه َوَأَنا ِمْنُه َبِريَئٌة َها ُهَو َذا َقاَلْت: َفُقْلُت
َفَكاَن َلَها : النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَلَمْت، َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها

ُث ِعْنِدي َوََل َتْجِلُس َمْجِلًسا ِإَلَّ : ِخَباٌء ِفي اْلَمْسِجِد َأْو ِحْفٌش َقاَلْت َفَكاَنْت َتْأِتَيِني َوَتَتَحدَّ
:َقاَلْت

[البحر الطويل]
َنا  اِني... َوَيْوَم اْلِوَشاِح ِمْن َتَعاِجيِب َربِ  َأََل ِإنَُّه ِمْن َبْلَدِة اْلُكْفِر َنجَّ

َثْتُهنَّ ِبَهَذا اْلَحِديِث: َما َشْأُنِك ََل َتْقُعِديَن َمْقَعًدا ِإَلَّ ُقْلِت َهَذا َقاَلْت: َفُقْلُت َفَحدَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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، َثَنا  ، َثَنا ُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم، َثَنا َجْعَفُر ْبُن َأِبي اْلَحَسِن اْلُخَواِرْزِميُّ َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َعْبُد هللِا ْبُن ُعَبْيِد هللِا ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَراَن ْبِن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد هللِا، 

َثِني َأِبي ُعَبْيُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن اْلُحَصْيِن ْبِن ُحَذْيَفَة، َعْن َأِبيِه ُحَذْيَفَة، َعْن َأِبي  َحدَّ
، َعْن َأِبيِه ُصَهْيٍب َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َصْيِفيٍ 

ِهْم َعزَّ َوَجلَّ، َوالَِّذي َنْفِسي : " َيُقوُل اِفُعوَن اْلُمِدلُّوَن َعَلى َربِ  اِبُقوَن الشَّ اْلُمَهاِجُروَن ُهُم السَّ
اَلُح َفَيْقَرُعوَن َباَب اْلَجنَِّة، َفَيُقوُل َلُهُم  ِبَيِدِه ِإنَُّهْم َلَيْأُتوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلى َعَواِتِقُهُم السِ 

َهْل ُحوِسْبُتْم؟ : َنْحُن اْلُمَهاِجُروَن، َفَتُقوُل َلُهُم اْلَخَزَنُة: َمْن َأْنُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: اْلَخَزَنُة
َأْي َربُّ َأِبَهِذِه : َفَيْجُثوَن َعَلى ُرَكِبِهْم، َوَيْنُثُروَن َما ِفي ِجَعاِبِهْم، َوَيْرَفُعوَن َأْيِدَيُهْم َفَيُقوُلوَن

َفُيْجَعُل هللُا َتَعاَلى َلُهْم َأْجِنَحًة ِمْن َذَهٍب . ُنَحاَسُب؟ َلَقْد َخَرْجَنا َوَتَرْكَنا اْلَماَل َواْْلَْهَل َواْلَوَلَد
َصًة ِبالزََّبْرَجِد َواْلَياُقوِت، َفَيِطيُروَن َحتَّى َيْدُخُلوا اْلَجنََّة  اْلَحْمُد َّللَِّ }: ، َفَذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى"ُمَخوَّ

الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر، الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ََل 
َنا ِفيَها ُلُغوٌب َنا ِفيَها َنَصٌب َوََل َيَمسُّ َقاَل َرُسوُل هللِا : ، َقاَل ُصَهْيٌب[35: فاطر] {َيَمسُّ

ْنَيا»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َفَلُهْم ِبَمَناِزِلِهْم ِفي اْلَجنَِّة َأْعَرُف ِمْنُهْم ِبَمَناِزِلِهْم ِفي الدُّ

16063635

ْحَمِن اْلُمْقِرُئ، َثَنا َسِعيُد  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َهاُروُن ْبُن َمُلوٍل، َثَنا َأُبو َعْبِد الرَّ َحدَّ
َثُه، َأنَُّه،  ، َحدَّ اَنَة اْلَمَعاِفِريَّ ، َأنَّ َأَبا ُعشَّ ْبُن َأِبي َأيُّوَب، َثَنا َمْعُروُف ْبُن ُسَوْيٍد اْلُجَذاِميُّ

َهْل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِمَع َعْبَد هللِا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َيُقوُل
َل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة؟ ُفَقَراُء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن : هللُا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َقاُلوا« َتْدُروَن َأوَّ

ُتتََّقى ِبِهُم اْلَمَكارُِه، َيُموُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتُه ِفي َصْدرِِه ََل َيْسَتِطيُع َلَها َقَضاًء، َفَتُقوُل 
َة َقْبَلَنا، َفَيُقوُل: اْلَماَلِئَكُة اُن َسَمَواِتَك، ََل ُتْدِخْلُهُم اْلَجنَّ : َربََّنا َنْحُن َماَلِئَكُتَك َوَخَزَنُتَك َوُسكَّ

ِعَباِدي ََل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا، ُتتََّقى ِبِهُم اْلَمَكارُِه، َيُموُت َأَحُدُهْم َوَحاَجُتُه ِفي َصْدرِِه َلْم 
َساَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم : َيْسَتِطْع َلَها َقَضاًء، َفِعْنَد َذِلَك َتْدُخُل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة ِمْن ُكلِ  َباٍب

اِر  "َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

: (17887)قال الهيثمي 
رجال الطبراني رجال 

الصحيح غير أبي عشانة، 
.وهو ثقة
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َصاَلَيَة، ح َوَحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْْلَْهَواِزيُّ َحدَّ
، َقاََل َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َيْحَيى، َثَنا َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن : َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ

، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َأََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريِ 
اِر، ُثمَّ َبُنو َعْبِد اْْلَْشَهِل، ُثمَّ َبُنو اْلَحاِرِث ْبِن  ُأْخِبُرُكْم ِبَخْيِر ُدوِر اْْلَْنَصاِر، َبُنو النَّجَّ

«اْلَخْزَرِج، ُثمَّ َبُنو َساِعَدَة، ُثمَّ ِفي ُكلِ  ُدوِر اْْلَْنَصاِر َخْيٌر

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه َعْبُد اْلَعِزيِز َعْنُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا َعبَّاُس ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي  َحدَّ
، َثَنا  َشْحَمَة، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُشَجاٍع، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت اْْلَْنَصاِريُّ

ْحَمِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َجاِل، َعْن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبُن َأِبي الرِ  : " َعْبُد الرَّ
َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي َتَوفَّاُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه، َفَصِعَد 

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ »: َفاْجَتَمَع َلُه ِمْن َذِلَك َما اْجَتَمَع َفَقاَل« َعَليَّ ِبالنَّاِس»: اْلِمْنَبَر، ُثمَّ َقاَل
َم َحَراَمُه، َفَما َأَحلَّ ِفي ِكَتاِبِه  ِه َفَأَحلَّ َحاَلَلُه، َوَحرَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َأْنَزَل ِكَتاَبُه َعَلى ِلَساِن َنِبيِ 
ِه َفُهَو  َم ِفي ِكَتاِبِه َعَلى ِلَساِن َنِبيِ  ِه َفُهَو َحاَلٌل ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَما َحرَّ َعَلى ِلَساِن َنِبيِ 

َحَراٌم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َيا َأيَُّها النَّاُس ََل ُتَعلِ ُقوا َعَليَّ ِبَشْيٍء، َأََل َوِإنَّ ِلُكلِ  َنِبيٍ  َتِرَكًة 
«َوَضْيَعًة، َأََل َوِإنَّ َتِرَكِتي َوَضْيَعِتي اْْلَْنَصاُر َفاْحَفُظوِني ِفيِهْم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه ُعَمُر ْبُن  َرِبيَعَة، َتَفرَّ

َجاِل َحْفٍص َعِن اْبِن َأِبي الرِ 

: (16486)قال الهيثمي 
رواه الطبراني في اْلوسط، 

.وإسناده جيد

: (5173)صحيح الجامع 
.حسن

16093641

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، ثنا َرْوُح ْبُن  َحدَّ
اَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َقاَل : ُعَباَدَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

َما َيُضرُّ اْمَرَأًة َنَزَلْت َبْيَن َبْيَتْيِن ِمَن اْْلَْنَصاِر َأْو َنَزَلْت »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َبْيَن َأَبَوْيَها

: (16527)قال الهيثمي 
رواه أحمد والبزار، ورجالهما 

.رجال الصحيح

16103642

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل وِريُّ َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن ِإْبَراِهيَم الصُّ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد : ثنا َأُبو َعاِمٍر ُمَحمَّ
، َقاَل َمْشِقيُّ ْحَمِن الدِ  ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ِعيَسى ْبِن ُموَسى، َعْن ُعْرَوَة ْبِن ُرَوْيٍم : الرَّ

، َقاَل ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، : اللَّْخِميِ  ، َعْن َعْبِد الرَّ ثنا َأُبو ِمْسِكيٍن اْْلَْنَصاِريُّ
َجَلْسَنا َيْوًما َأَماَم ُبيوِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجِد ِفي َرْهٍط ِمنَّا َمْعَشَر : َقاَل

اْْلَْنَصاِر َوَرْهٌط ِمْن اْلُمَهاِجِريَن َوَرْهٌط ِمْن َبِني َهاِشٍم، َفاْخَتَصْمَنا ِفي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
اُه، َوَقاَتْلَنا َمَعُه، : َوَسلََّم َأيَُّنا َأْوَلى ِبِه، َوَأَحبَّ ِإَلْيِه، ُقْلَنا َنْحُن َمَعاِشَر اْْلَْنَصاِر، آَمنَّا ِبِه، َواتََّبْعَن

ُهْم ِإَلْيِه ا َكِتيَبَتُه ِفي َنْحِر َعُدوِ ِه، َفَنْحُن َأْوَلى ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَحبُّ َوَقاَل . َوُكنَّ
يَن َواْْلَْمَواَل، َقْد : ِإْخَواُنَنا اْلُمَهاِجُروَن َنْحُن الَِّذيَن َهاَجْرَنا ِإَلى هللِا َوَرُسوِلِه، َوَفاَرْقَنا اْلَعَشاِئَر َواْْلَْهِل

ُهْم  َحَضْرَنا َما َحَضْرُتْم، َوَشِهْدَنا َما َشِهْدُتْم، َفَنْحُن َأْوَلى ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَحبُّ
َنْحُن َعِشيَرُة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقْد َحَضْرَنا : َوَقاَل ِإْخَواُنَنا ِمْن َبِني َهاِشٍم. ِإَلْيِه

ُهْم ِإَلْيِه . الَِّذي َحَضْرُتْم، َوَشِهْدَنا الَِّذي َشِهْدُتْم، َفَنْحُن َأْوَلى ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَحبُّ
ُكْم َلَتُقوُلوَن َشْيًئا»: َفَخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْقَبَل َعَلْيَنا َفَقاَل َفُقْلَنا ِمْثَل . «ِإنَّ

اُه ِبَما َقاَل ِإْخَواُنَنا اْلُمَهاِجُروَن . «َصَدْقُتْم، َمْن َيُردُّ َهَذا َعَلْيُكْم»: َمَقاَلِتَنا، َفَقاَل ِلَْلَْنَصاِر َوَأْخَبَرَن
وا، َمْن َيُردُّ َهَذا َعَلْيِهْم : َفَقاَل اُه ِبَما َقاَل َبُنو َهاِشٍم َفَقاَل". َصَدُقوا َوَبرُّ وا، »: َوَأْخَبَرَن َصَدُقوا َوَبرُّ

ا َيا َرُسوَل هللِا، : ُقْلَنا. «َأََل َأْقِضي َبْيَنُكْم؟»: ُثمَّ َقاَل. «َمْن َيُردُّ َهَذا َعَلْيِهْم نَّ َبَلى، ِبَأِبيَنا َأْنَت َوَأمِ 
. هللُا َأْكَبُر، َذَهْبَنا ِبِه َوَربِ  اْلَكْعَبِة: َفَقاُلوا. «َأمَّا َأْنُتْم َمْعَشَر اْْلَْنَصاِر َفِإنََّما َأَنا َأُخوُكْم»: َفَقاَل

ا َأْنُتْم َمْعَشَر اْلُمَهاِجِريَن َفِإنََّما َأَنا ِمْنُكْم» ا ». هللُا َأْكَبُر، َذَهْبَنا ِبِه َوَربِ  اْلَكْعَبِة: َفَقاُلوا. «َوَأمَّ َوَأمَّ

.َفُقْمَنا َوُكلَُّنا َراٍض ُمْغَتِبٌط ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. «َأْنُتْم َبُنو َهاِشٍم َفَأْنُتْم ِمنِ ي َوِإَليَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن َأِبي 
َلْيَلى َعْن َكْعٍب، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

: (16372)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، وفيه أبو 
مسكين اْلنصاري، ولم 

أعرفه، وبقية رجاله ثقات، 
.وفي بعضهم خالف

16113645

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا اْلُحَمْيِديُّ َحدَّ
، َقاَل ْحَمِن ْبُن َساِلِم ْبِن ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة، َعْن َأِبيِه، َعْن : َطْلَحَة التَّْيِميُّ َأْخَبَرِني َعْبُد الرَّ

ِه ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ هللَا َتَعاَلى اْخَتاَرِني »: َجدِ 
َواْخَتاَر ِلي َأْصَحاًبا َوَجَعَل ِمْنُهْم َأْصَهاًرا َوَأْنَصاًرا َوُوَزَراَء َفَمْن َسبَُّهْم َفَعَلْيِه َلْعَنُة هللِا 

اِس َأْجَمِعيَن ََل َيْقَبُل هللُا ِمْنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْرًفا َوََل َعْدًَل «َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16123646

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاِس، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَعاِوَيَة  َحدَّ
اُن، َعْن َعْمٍرو، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل مَّ ِبيِع السَّ ، ثنا َأُبو الرَّ َقاَل : اْلُجَمِحيُّ

اَس َيْكُثُروَن َوَأْصَحاِبي َيِقلُّوَن، َفاَل »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنِ ي َأَرى النَّ
.«َتُسبُّوُهْم، َمْن َسبَُّهْم َفَعَلْيِه َلْعَنُة هللِا

 َرَواُه ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، َعْن 
ِد ْبِن اْلَفْضِل،  َبِقيََّة، َعْن ُمَحمَّ

َعْن َعْمٍرو َنْحَوُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16133647

اٍر، َعْن َبِقيََّة،  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
، ثنا َعْمٌرو، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل اْنَثاَل : " َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَفْضِل اْْلَْزِديِ 

اُس َوَيِقلَّ َأْصَحاِبي، ََل »: النَّاُس َعَلى النَِّبيِ  َصلَّىاَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل ُيوِشُك َأْن َيْكُثَر النَّ
َغِريٌب ِمْن َحِديِث َجاِبٍر، ََل َأْعَلُم َراِوًيا َعْنُه َغْيَر . «َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، َلَعَن هللُا َمْن َسبَُّهْم

َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع
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16143648

، َوَعْمُرو ْبُن َأِبي الطَّاِهِر، َقاََل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو َيِزيَد اْلَقَراِطيِسيُّ ثنا : َحدَّ
اُج ْبُن َتِميٍم، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ، ثنا اْلَحجَّ : ُيوُسُف ْبُن َعِديٍ 

، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا »: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َعِليٌّ
، َسَيُكوُن ِفي ُأمَِّتي َقْوٌم َيْنَتِحُلوَن ُحبََّنا َأْهَل اْلَبْيِت، َلُهْم َنْبٌز ُيَسمُّوَنُه الرَّاِفَضَة،  َعِليُّ

«َفاْقُتُلوُهْم، َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16153649

، َوَعْمُرو ْبُن َأِبي الطَّاِهِر، َقاََل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو َيِزيَد اْلَقَراِطيِسيُّ ثنا : َحدَّ
اُج ْبُن َتِميٍم، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ، ثنا اْلَحجَّ : ُيوُسُف ْبُن َعِديٍ 

، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا »: ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َعِليٌّ
، َسَيُكوُن ِفي ُأمَِّتي َقْوٌم َيْنَتِحُلوَن ُحبََّنا َأْهَل اْلَبْيِت، َلُهْم َنْبٌز ُيَسمُّوَنُه الرَّاِفَضَة،  َعِليُّ

«َفاْقُتُلوُهْم، َفِإنَُّهْم ُمْشِرُكوَن

: (16434)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، وإسناده 

.حسن

16163650
، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن  َثِني ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا َأُبو َعْمٍرو الطَّْلِحيُّ ، َحدَّ ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ

، َعْن ُسْفَياَن، َعِن اْبِن َخاِلٍد، َعْن َعَطاٍء، َقاَل اِنيُّ ، ثنا َأُبو َيْحَيى اْلِحمَّ : ُمَحمٍَّد الطَّْلِحيُّ
«َمْن َسبَّ َأْصَحاِبي َفَعَلْيِه َلْعَنُة هللِا»: َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

اِنيُّ   َكَذا َرَواُه َأُبو َيْحَيى اْلِحمَّ
َعْن ُسْفَياَن، َوَأْرَسَلُه، ، 

ُد ْبُن َخاِلٍد  َد ِبِه َعْنُه ُمَحمَّ َوَتَفرَّ
ُيْعَرُف ِبَأِبي َحْمَنَة اْلُكوِفيِ  ، 

بِ يِ  الضَّ

: (6285)صحيح الجامع 
.حسن

16173652

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخطَّاٍب : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: اْلَمْوِصِليُّ ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َعْن : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَوِليِد اْلَعَدِنيُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
«ِشَراُر ُأمَِّتي َأْجَرُؤُهْم َعَلى َصَحاَبِتي»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعْرَوَة، 
َد ِبِه َأُبو َبْكِر ْبُن  َوِهَشاٍم َتَفرَّ

َأِبي َسْبَرَة، َوُهَو َمَدِنيٌّ 
َصاِحُب َغَراِئَب

: (1864)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16183653

، ثنا َيْعُقوُب ْبُن َرْوٍح، ثنا  َل التُّْسَتِريَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َيِزيَد، َأنَّ ُهْرُمَز اْلُمَعدِ  َحدَّ
اُص، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن ُحَمْيِد ْبِن َسْعٍد، َعْن  اْلَحَسُن ْبُن َيِزيَد اْلَجصَّ

ْحَمِن، َعْن َأِبيِه، َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : " َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
اَر َفِقيَل ِلي: " َيُقوُل اِر النَّ اْشَفْع َفَأْخِرْج ، َيا ُمَحمَُّد : ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َوَأْهُل النَّ

ِتَك  َمٌة »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، " َمْن َأْحَبْبَت ِمْن ُأمَّ َفَشَفاَعِتي َيْوَمِئٍذ ُمَحرَّ
«َعَلى َرُجٍل َلِقَي هللَا ِبَشْتَمِة َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبي

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه َعْنُه ِإْسَماِعيُل ْبُن  َتَفرَّ

َيْحَيى التَّْيِميُّ

16193654

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َأُبو ُمْسِهٍر، ح َثَنا ِإْبَراِهيُم . َحدَّ َوَحدَّ
اٍر َقاََل ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ثنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد، : ْبُن َأْحَمَد اْلُمْقِرُئ، ثنا َأُبو ِعْمَراَن اْلَجْوِنيُّ

، َعْن َأِبيِه َقاَل ُكوِنيِ  َثِني َعْمُرو ْبُن َشَراِحيَل، َعْن ِباَلِل ْبِن َسْعِد ْبِن َتِميٍم السَّ َيا : ُقْلُت: َحدَّ
ُثمَّ »: ُثمَّ َماَذا َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ُقْلَنا« َأَنا َوَأْقَراٍني»: َرُسوَل هللِا، َأيُّ النَّاِس َخْيٌر؟ َقاَل

ُثمَّ َماَذا َيا َرُسوَل : ُقْلَنا« اْلَقْرُن الثَّاِلُث»: ُثمَّ َماَذا َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ُقْلَنا« اْلَقْرُن الثَّاِني
ُثمَّ َيُكوُن َقْوٌم يْحِلُفوَن َوََل ُيْسَتْحَلُفوَن، َويْشَهُدوَن َوََل ُيْسَتْشَهُدوَن، َوُيْؤَتَمُنوَن »: هللِا؟ َقاَل

وَن «َوََل ُيَؤدُّ

َرَواُه ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن 
َصَدَقَة، ِمْثَلُه

: (16409)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، ورجاله ثقات

16203657

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا : ثنا َأُبو النَّْضِر، َقاَل: ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
، َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َقاَل ْعِبيُّ َقاَل : َأُبو ُمَعاِوَيَة َشْيَباُن َعْن َعاِصٍم، َعْن َخْيَثَمَة، َوالشَّ

اِس َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيُر النَّ
.«ُثمَّ َيْأِتي َقْوٌم َتْسِبُق َأْيَماُنُهْم َشَهاَدَتُهْم، َوَشَهاَدُتُهْم َأْيَماَنُهْم

َهَذا َحِديٌث َمْشُهوٌر ِمْن 
َحِديِث َعاِصٍم، َرَواُه َعْنُه 
اُد ْبُن َسَلَمَة، َوَزْيُد ْبُن  َحمَّ

َأِبي ُأَنْيَسَة، َوزَاِئَدُة ْبُن 
ُقَداَمَة، َوَأُبو َعَواَنَة، َوَأُبو 

َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش

: (16405)قال الهيثمي 
رواه أحمد، والبزار، 
والطبراني في الكبير 

واْلوسط، وفي طرقهم 
عاصم بن بهدلة، وهو حسن 
الحديث، وبقية رجال أحمد 

.رجال الصحيح

16213658

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا اْلَفْيُض ْبُن : ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد، َقاَل: َحدَّ
ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، : ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم َصاِحُب اْلَباِن َقاَل: اْلَوِثيِق، َقاَل

َخْيُر اْلُقُروِن اْلَقْرُن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل
.«الَِّذي َأَنا ِفيِهْم، ُثمَّ الثَّاِني، ُثمَّ الثَّاِلُث، ُثمَّ الرَّاِبُع ََل َيْعَبُأ هللُا ِبِهْم َشْيًئا

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ ِإْسَحاُق

: (16407)قال الهيثمي 
عند ابن ماجه طرف : قلت

.منه، ورجال البزار ثقات
وفي رجال الطبراني إسحاق 
بن إبراهيم، صاحب الباب 
ولم أعرفه، وبقية رجاله 

.ثقات
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16223659

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا اْلَحَسُن  ْبُن ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َهاُروَن ْبِن ُسَلْيَماَن ، َحدَّ
َل ْبَن ِإَهاٍب، َسِمْعُت اْلَقْعَنِبيَّ اْْلَْكَبَر َيْعِني ِإْسَماِعيَل ْبَن  ، َسِمْعُت ُمَؤمَّ َشاَذاَن النَّْيَساُبوِريُّ

َأََل ِلَيُقِم : َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َكَأنَّ اْلِقَياَمَة َقْد َقاَمْت َوَكَأنَّ ُمَناِدًيا ُيَناِدي: " َيُقوُل، َمْسَلَمَة 
اِبُقوَن َفَقاَم َساِلٌم اْلَخوَّاُص ُثمَّ  اِبُقوَن َفَقاَم ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ُثمَّ َناَدى الثَّاِنَيَة َأََل ِلَيُقِم السَّ السَّ

اِبُقوَن َفَقاَم ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم: َناَدى الثَّاِلَثَة اُد ْبُن . َأََل ِلَيُقِم السَّ َثَنا َحمَّ ْلُت َذِلَك َما َحدَّ َفَأوَّ
ِلُكلِ  َقْرٍن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َسَلَمَة، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس، َقاَل

«َساِبٌق

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16233660
َثَنا  َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َحدَّ َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َحدَّ

َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، 
«ِلُكلِ  َقْرٍن ِمْن ُأمَِّتي َساِبُقوَن»: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

: (5172)صحيح الجامع 
.صحيح

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16243661

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَطاِلُب ْبُن ُشَعْيٍب، َوَبْكُر ْبُن َسْهٍل، َقاََل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن : َحدَّ
َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُحَلْيٍس َيِزيِد ْبِن َمْيَسَرَة َقاَل ْرَداِء، : َصاِلٍح، َحدَّ َسِمْعُت ُأمَّ الدَّ

ْرَداِء، َيُقوُل: َتُقوُل ِإنَّ هللَا : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا الدَّ
ًة ِإْن َأَصاَبُهْم َما ُيِحبُّوَن َحِمُدوا َوَشَكُروا، : َتَعاَلى َقاَل َيا ِعيَسى ِإنِ ي َباِعٌث ِمْن َبْعِدَك ُأمَّ

، َكْيَف َيُكوُن َهَذا : َوِإْن َأَصاَبُهْم َما َيْكَرُهوَن اْحَتَسُبوا َوَصَبُروا، َوََل ِحْلَم َوََل ِعْلَم، َقاَل َيا َربِ 
"ُأْعِطيِهْم ِمْن ِحْلِمي َوِعْلِمي : َوََل ِحْلَم َوََل ِعْلَم؟ َقاَل

ْيُخ َرِحَمُه هللُا َد : َقاَل الشَّ َتَفرَّ
تَُّة اْلَمَساِنيُد  ِباْْلََحاِديِث السِ 
َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا 

َحاَبِة  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْيِن الصَّ
ْرَداِء َرِضَي هللُا َتَعاَلى  َأُبو الدَّ

َد ِبِه : َعْنُه َفَحِديُث اْلَعَقَبِة َتَفرَّ
ِغيُر َعْن ِهاَلٍل،  ُموَسى الصَّ

َد ِبِه  ْجاَلِل َتَفرَّ َوَحِديُث اْلِْ
ُعَمْيٌر َعْن َأِبي اْلَعْذَراِء، 

َد ِبِه  َوَحِديُث اْلُمَناِدَيْيِن َتَفرَّ
َقَتاَدُة َعْن ُخَلْيٍد، َوَحِديُث 

ُد  َد ِبِه ُمَحمَّ اْلُحبِ  َواْلَمَحبَِّة َتَفرَّ
ْبُن َسْعٍد اْْلَْنَصاِريُّ َعْن َعْبِد 
ي  هللِا، َوَحِديُث التََّفرُِّغ َوالتََّخلِ 
َد ِبِه ُجَنْيُد ْبُن اْلَعاَلِء َعْن  َتَفرَّ

ِد ْبِن َسِعيٍد، َوَحِديُث  ُمَحمَّ
َد ِبِه ُمَعاِوَيُة  اْلِحْلِم َواْلِعْلِم َتَفرَّ
ْبُن َصاِلٍح َعْن َأِبي ُحَلْيٍس، 
ْرَداِء َغْيُر َحِديٍث  َوِْلَِبي الدَّ

ِممَّا َيِليُق ِبَحاِلِه اْقَتَصْرَنا ِمْنُه 
َعَلى َما َذَكْرَنا

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (16704)

: (4052)ضعيف الجامع 
.موضوع

16253662
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم، َقاَل ثنا َأُبو : ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلُمْقِري، َقاَل: َحدَّ

ثنا ِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  : َعاِصٍم، َقاَل
ُلُه َخْيٌر َأْم آِخُرُه»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل «َمَثُل ُأمَِّتي َمَثُل اْلَمَطِر ََل ُيْدَرى َأوَّ

: (5854)صحيح الجامع 
.صحيح

16263663

ِ ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداوَد، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن  َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِ، َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : النَّْضِر ْبِن َمْعَبٍد، َعِن اْلَجاُروِد، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ََل َتُسبُّوا ُقَرْيًشا؛ َفِإنَّ َعاِلَمَها َيْمََلُ اْْلَْرَض ِعْلًما، اللَُّهمَّ ِإنََّك َأَذْقَت »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َلَها َعَذاًبا َوَوَباًَل، َفَأِذْق آِخِرَها َنَواًَل «َأوَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16273665

ِ ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُسُف ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداوَد، ح َثَناُه َعْبُد َّللاَّ َثَنا . َوَذِلَك َما َحدَّ َوَحدَّ
، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا اْبُن  ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ

ِ اْْلَْزَهِر، َعْن ُجَبْيِر  ِ ْبِن َعْوٍف، َعْن َعْبِد َّللاَّ ، َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْبِد َّللاَّ َأِبي ِذيٍب، َعِن الزُّْهِريِ 
ُجَلْيِن ِمْن »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن ُمْطِعٍم، َقاَل ِلْلُقَرِشيِ  ِمْثاَل ُقوَِّة الرَّ

ُنْبُل الرَّْأِي: َما َيْعِني ِبَذِلَك؟ َقاَل: َفَسَأَل اْبَن ِشَهاٍب َساِئٌل. «َغْيِرِهْم

: (2181)صحيح الجامع 
.صحيح

16283666

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْوٍف، َثَنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، َثَنا َأِبي،  َحدَّ
ِ ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َأِبي َسَلَمَة، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن ُبَحْيَنَة ْبِن َغْزَواَن، َقاَل
ُجَلْيِن ِمْن َغْيِرِهْم»: َعَلْيِه َوَسلََّم ُجِل ِمْن ُقَرْيِش ِمْثُل ُقوَِّة الرَّ «ِإنَّ ُقوََّة الرَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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16293667

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن يوُنَس ْبِن ُموَسى، َثَنا َأِبي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي  ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل اْلَمْخُزوِميُّ

َخَطَبَنا َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوَم اْلُجُمَعِة : َعْمٍرو، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
ُموَها، َأْو َتَعلَُّموا ِمْن ُقَرْيٍش، َوََل ُتَعلِ ُموَها، ُقوَُّة »: َفَقاَل ُموا ُقَرْيًشا َوََل َتَقدَّ َيا َأيَُّها النَّاُس، َقدِ 

َرُجٍل ِمْن ُقَرْيٍش َتْعِدُل ُقوََّة َرُجَلْيِن ِمْن َغْيِرِهْم، َوَأَماَنُة َرُجٍل ِمْنُهْم َتْعِدُل َأَماَنَة َرُجَلْيِن ِمْن 
«َغْيِرِهْم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16303668

ِ ْبُن َجْعَفٍر، ِفيَما ُقِرَئ َعَلْيِه َوَأِذَن ِلي  ، : َقاَل، َأْخَبَرَنا َعْبُد َّللاَّ بِ يُّ ثنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس الضَّ
، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن  اُر ْبُن َنْصٍر، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَيَسِع اْلَمكِ يُّ َثَنا َعمَّ

، َقاَل ِه َعْن َعِليٍ  َأيَُّها النَّاُس »: َخَطَب َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلُجْحَفِة َفَقاَل: َجدِ 
َفِإنِ ي َكَأنِ ي َلُكْم َعَلى اْلَحْوِض َفَرًطا : " َبَلى َقاَل: َقاُلوا« َأَلْسُت َأْوَلى ِبُكْم ِمْن َأْنُفَسُكْم؟

ُموا ُقَرْيًشا َفَتْهَلُكوا َوََل َتْخَتِلُفوا َعْنَها : َوَساِئُلُكْم َعِن اْثَنَتْيِن َعِن اْلُقْرآِن، َوَعْن ِعْتَرِتي، ََل َتَقدَّ
ُجِل ِمْن ُقَرْيٍش ُقوَُّة َرُجَلْيِن، َأََل َتَفاَقُهوا ُقَرْيًشا؟ َفِهَي َأْفَقُه ِمْنُكْم، َلْوََل َأْن  َفَتِضلُّوا، ُقوَُّة الرَّ
ِ؛ ِخَياُر ُقَرْيٍش ِخَياُر النَّاِس، َوِشَراُر ُقَرْيٍش َخْيُر  َتْبَطَر ُقَرْيٌش َْلَْخَبْرُتَها ِبَما َلَها ِعْنَد َّللاَّ

اِس  "ِشَراِر النَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف جدا

16313669

َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا اْلُحَلْيُس ْبُن َأِبي اْْلَْحَوِص، َثَنا اْلَعاَلُء ْبُن َأِبي َعْمٍرو، ح  َحدَّ
َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل : َوَحدَّ

اللَُّهمَّ اْهِد ُقَرْيًشا، َفِإنَّ َعْلَم اْلَعاِلِم ِمْنُهْم َيَسُع ِطَباَق »: َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َلَها َنَكاًَل، َفَأِذْق آِخَرَها َنَواًَل «اْْلَْرِض اللَُّهمَّ َأَذْقَت َأوَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16323670

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْْلَبَّاُر، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيِد ْبِن اْْلَْرُكوِن َأُبو  َحدَّ
، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي  ُدوِسيُّ ، ثنا ُخَلْيُد ْبُن دعلِج َأُبو ُعَمَر السَّ َمْشِقيُّ َسَلَمَة اْلُجَمِحيُّ الدِ 

َأَماُن َأْهِل اْْلَْرِض »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرَباٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
 ِ َفِإَذا َخاَلَفَها َقِبيَلٌة ِمَن - َثاَلَث َمرَّاٍت - ِمَن اَِلْخِتاَلِف اْلُمَواََلُة ِلُقَرْيٍش، ُقَرْيٌش َأْهُل َّللاَّ

«اْلَعَرِب َصاُروا ِحْزَب ِإْبِليَس

فيه : (8989)الهيثمي 
.خليد بن دعلج، وهو ضعيف

: (1249)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16333673

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة َقاَل : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف َوِكيٌع، َقاَل: َحدَّ
َثِني ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ِمْرَبٌع َقاَل ثنا َأُبو اْلَعوَّاِم : ثنا َسِعيُد ْبُن َأَسِد ْبِن ُموَسى، َقاَل: َحدَّ

اْلَقطَّاُن، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َمَطٍر اْلَورَّاِق، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ 
يَماَن َيَماٌن ِإَلى َلْخٍم َوُجَذاَم َصَلَواُت هللِا َعَلى ُجَذاَم »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اْلِْ

َعِف ِلَيْنُصُروا هللَا َوَرُسوَلُه اَر َعَلى ُرُءوِس السَّ «ُيَقاِتُلوَن اْلُكفَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِد ْبِن ِسيِريَن َرَواُه َتاِبِعيٌّ  ُمَحمَّ

؛ ِْلَنَّ َقَتاَدَة ِمَن  َعْن َتاِبِعيٍ 
التَّاِبِعيَن َوَمَطًرا ِمَن التَّاِبِعيَن 

َد ْبَن ِسيِريَن ِمَن  َوُمَحمَّ
َد ِبِه َأُبو اْلَعوَّاِم  التَّاِبِعيَن َتَفرَّ
َوُهَو ِعْمَراُن ْبُن َداُوَد اْلَقطَّاُن

16343674

، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاُلوا َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم : َحدَّ
، َقاَل يُّ : ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َجمَّاٍز، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: ثنا َمْعِقُل ْبُن َماِلٍك، َقاَل: اْلَكشِ 

ُحبُّ اْلَعَرِب ِإيَماٌن َوُبْغُض اْلَعَرِب ُكْفٌر َفَمْن َأَحبَّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«اْلَعَرَب َفَقْد َأَحبَِّني َوَمْن َأْبَغَض اْلَعَرَب َفَقْد َأْبَغَضِني

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َثاِبٍت َعْن َأَنٍس، َتَفرَّ

اٍز اْلَهْيَثُم ْبُن َجمَّ

: (2683)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16353675

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا َأُبو النَّْضِر َهاِشُم ْبُن : َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي : اْلَقاِسِم َقاَل ُم ْبُن َسْلٍم، َعْن َزْيٍد اْلَعمِ يِ  َثَنا َسالَّ

ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َقَباِئِل : " ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل
َفُشِغَل َعْنُهْم يْوَمِئٍذ، َأْو ُشِغُلوا َعْنُه، ِإَلَّ َأنَُّهْم َسَأُلوُه َعْن َثاَلِث َقَباِئَل، َوَسَأُلوُه : اْلَعَرِب، َقاَل

َجِر»: َعْن َبِني َعاِمٍر، َفَقاَل : َوَسَأُلوُه َعْن َغَطَفاَن َفَقاَل« َجَمٌل َأْزَهُر، َيْأُكُل ِمْن َأْطَراِف الشَّ
: َقاَل« َهْضَبٌة َحْمَراُء ََل يُضرُُّهْم َمْن َعاَداُهْم»: َوَسَأُلوُه َعْن َتِميٍم َفَقاَل« َزْهَرٌة َتْنُبُع َماًء»

َمْه َأَبى هللُا ِلَبِني َتِميٍم ِإَلَّ َخْيًرا، ُهْم »: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَقاَل النَّاُس
َجاِل، َوَأْنَصاُر اْلَحقِ  ِفي  اِس ِقَتاًَل ِللدَّ ِضَخاُم اْلَهاِم، ُرْجُح اْْلَْحاَلِم، ُثُبُت اْْلَْقَداِم، َأَشدُّ النَّ

ٍم« آِخِر الزََّماِن َد ِبِه َأُبو النَّْضِر، َعْن َسالَّ َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْنُصوٍر، َتَفرَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  ثنا ِإْبَراِهيُم، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَماِعيَل، ثنا ، َحدَّ
ِإْسَحاُق ْبُن ُبْهُلوٍل، ثنا َيْحَيى ْبُن اْلُحَسْيِن، َعِن اْبِن ُعَيْيَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن 

َوِغَفاُر َغَفَر هللُا ، َأْسَلُم َساَلَمَها هللُا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َجاِبٍر، َقاَل
«َوَلِكنَّ هللَا َقاَلُه، َلْسُت َأُقوُل َذِلَك ، َلَها 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن 
َعْن َعْمٍرو، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث اْلُحَسْيِن

16373679

ِل، َثَنا َعْبُد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َأيُّوَب، ثنا َأْحَمُد ْبُن َزْنُجَوْيِه، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَتَوكِ  َحدَّ
، َعْن ِعْمَراَن ْبِن  زَّاِق، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْوٍف، َعْن َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديِ  الرَّ

ُتُوفِ َي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيْبِغُض َثاَلَث َقَباِئَل َبِني »: ُحَصْيٍن، َقاَل
َة «َحِنيَفَة، َوَبِني َمْخُزوٍم، َوَبِني ُأَميَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َجْعَفٍر، 
َعْن َعْوٍف، َعْن َأِبي َعْوٍن 

زَّاِق َد ِبِه َعْبُد الرَّ َوَرَواُه . َتَفرَّ
اَن، َعِن  ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

اْلَحَسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن 
ُحَصْيٍن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16383681

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، ثنا َأُبو اْلُمِغيَرِة، ح َثَنا َأْحَمُد ْبُن . َحدَّ َوَحدَّ
، ثنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد هللِا، َقاََل ، : َيْعُقوَب ْبِن اْلَمْهَرَجاِن، ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ ثنا اْْلَْوزَاِعيُّ

ْحَمِن، َعْن َخاِلِد ْبِن ُدَرْيٍك، َعِن اْبِن ُمَحْيِريٍز، َقاَل َثِني ُأَسْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ ُقْلُت ِْلَِبي : َحدَّ
ْثَنا َحِديًثا، َسِمْعَتُه ِمْن، َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: ُجُمَعَة ُثُكْم : َحدِ  َنَعْم ُأَحدِ 

ْيَنا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعَنا َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح،  َحِديًثا َجيِ ًدا، َتَغدَّ
ا ِبَك َوَجاَهْدَنا َمَعَك؟ َقاَل: َفَقاَل ا، آَمنَّ َنَعْم، َقْوٌم َيِجيُئوَن ِمْن »: َيا َرُسوَل هللِا، َأَحٌد َخْيٌر ِمنَّ

«َبْعِدُكْم، ُيْؤِمُنوَن ِبي َوَلْم َيَرْوِني

السلسلة الصحيحة 
.إسناده صحيح: (7/907)

16393682

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد  ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى، ثنا ، َحدَّ
ِريُّ ْبُن َمْرَثٍد، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َعِطيََّة، َقاَل ُكْنُت َمَع اْبِن : " السَّ

َفَقاَل َلُه ، َلَوِدْدُت َأنِ ي َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َفَقاَل َرُجٌل، ُعَمَر، َجاِلًسا 
ُل َما َبْيَن َعْيَنْيِه َوُأِطيُعُه ، ُكْنُت َوهللِا ُأْؤِمُن ِبِه : َفُكْنَت َتْصَنُع َماَذا؟ َقاَل: اْبُن ُعَمَر ، َوُأَقبِ 

ُرَك؟ َقاَل: َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر ْحَمِن َفَقاَل، َبَلى : َأََل ُأَبشِ  َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : َيا َأَبا َعْبِد الرَّ
َم هللُا َجَسَدُه َعَلى »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َما اْخَتَلَط ُحبِ ي ِبَقْلِب َعْبٍد َفَأَحبَِّني ِإَلَّ َحرَّ

اِر َراُب »: ُثمَّ َقاَل« النَّ َلْيَتِني َأَرى ِإْخَواِني َوَرُدوا اْلَحْوَض َفَأْسَتْقِبَلُهْم ِباآْلِنَيِة ِفيَها الشَّ
َة َأَوَلْسَنا ِإْخَواَنَك؟ ، َيا َرُسوَل هللِا : َفِقيَل َلُه« َفَأْسِقَيُهْم ِمْن َحْوِضي َقْبَل َأْن َيْدُخُلوا اْلَجنَّ

ِإنِ ي َسَأْلُت َربِ ي َأْن ُيِقرَّ َعْيِني ، َوِإْخَواِني َمْن آَمَن ِبي وَلْم َيَرِني ، َأْنُتْم َأْصَحاِبي »: َقاَل
«ِبُكْم َوِبَمْن آَمَن ِبي َوَلْم َيَرِني

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل  َوَعْنُه ، َتَفرَّ

ِريُّ السَّ

: (4989)ضعيف الجامع 
.موضوع
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َثاِبُت ْبُن َعيَّاٍش : ثنا َأْحَمُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِ يُّ
، َقاَل: اْْلَْحَدُب، َقاَل ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعِن اْبِن : ثنا َأُبو َرَجاٍء اْلَكْلِبيُّ
ََل َيزَاُل َأْرَبُعوَن َرُجاًل ِمْن ُأمَِّتي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، َقاَل

َفَقاَل َرُسوُل . «ُقُلوُبُهْم َعَلى َقْلِب ِإْبَراِهيَم، َيْدَفُع هللُا ِبِهْم َعْن َأْهِل اْْلَْرِض، ُيَقاَل َلُهُم اْْلَْبَداُل
َيا : َقاُلوا. «ِإنَُّهْم َلْم ُيْدِرُكوَها ِبَصاَلٍة َوََل ِبَصْوٍم َوََل ِبَصَدَقٍة»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َخاِء َوالنَِّصيَحِة ِلْلُمْسِلِميَن»: َرُسوَل هللِا، َفِبَم َأْدَرُكوَها؟ َقاَل .«ِبالسَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
َعْن َزْيٍد، َما َكَتْبَناُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َأِبي َرَجاٍء

: (16675)قال الهيثمي 
رواه الطبراني من رواية 
ثابت بن عياش اْلحدب، 

عن أبي رجاء الكلبي، 
وكالهما لم أعرفه، وبقية 

.رجاله رجال الصحيح

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1478)

16413684

َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َزْيٍد،  ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَخَزِر الطََّبَراِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن  ، َعِن الزُّْهِريِ  َثَنا اْْلَْوزَاِعيُّ ، َحدَّ وِريُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاُروَن الصُّ َحدَّ

ِخَياُر ُأمَِّتي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َقاَل
ُكلََّما ، َفاَل اْلَخْمُسِماَئٍة َيْنُقُصوَن َوََل اْْلَْرَبُعوَن ، َواْْلَْبَداُل َأْرَبُعوَن ، ِفي ُكلِ  َقْرٍن َخْمُسِماَئٍة 

، « َوَأْدَخَل ِمَن اْْلَْرَبِعيَن َمَكاَنُهْم، َماَت َرُجٌل َأْبَدَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْلَخْمِسِماَئِة َمَكاَنُه 
َوُيْحِسُنوَن ِإَلى َمْن ، َيْعُفوَن َعمَّْن َظَلَمُهْم »: َقاَل. َيا َرُسوَل هللِا ُدلََّنا َعَلى َأْعَماِلِهْم: َقاُلوا

«َوَيَتَواُسوَن ِفيَما آَتاُهُم هللُا َعزَّ َوَجلَّ، َأَساَء ِإَلْيِهْم 

: (2869)ضعيف الجامع 
.موضوع
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َثَنا َقْيُس ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ، َحدَّ ِريِ  اْلَقْنَطِريُّ ُد ْبُن السَّ َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا اْلُمَعاَفى ْبُن  َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَماَرَة، َحدَّ ، َحدَّ ِحيِم ْبُن َيْحَيى اْْلَْرَمِنيُّ َثَنا َعْبُد الرَّ ، َحدَّ اِمِريُّ َقْيٍس السَّ

، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اْْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاَل : ِعْمَراَن، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 
ِإنَّ َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِفي اْلَخْلِق َثاَلَثِماَئٍة ُقُلوُبُهْم َعَلى َقْلِب آَدَم »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

اَلُم  اَلُم ، َعَلْيِه السَّ ِ َتَعاَلى ِفي اْلَخْلِق َأْرَبُعوَن ُقُلوُبُهْم َعَلى َقْلِب ُموَسى َعَلْيِه السَّ ِ َتَعاَلى ، َوَّللَّ َوَّللَّ
اَلُم  ِ َتَعاَلى ِفي اْلَخْلِق َخْمَسٌة ُقُلوُبُهْم ، ِفي اْلَخْلِق َسْبَعٌة ُقُلوُبُهْم َعَلى َقْلِب ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ َوَّللَّ

اَلُم  ِ َتَعاَلى ِفي اْلَخْلِق َثاَلَثٌة ُقُلوُبُهْم َعَلى َقْلِب ِميَكاِئيَل َعَلْيِه ، َعَلى َقْلِب ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ َوَّللَّ
اَلُم  اَلُم ، السَّ ِ َتَعاَلى ِفي اْلَخْلِق َواِحٌد َقْلُبُه َعَلى َقْلِب ِإْسَراِفيَل َعَلْيِه السَّ َفِإَذا َماَت اْلَواِحُد ، َوَّللَّ

، َوِإَذا َماَت ِمَن الثَّاَلَثِة َأْبَدَل هللُا َتَعاَلى َمَكاَنُه ِمَن اْلَخْمَسِة ، َأْبَدَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ َمَكاَنُه ِمَن الثَّاَلَثِة 
ْبَعِة  ْبَعِة َأْبَدَل هللُا َتَعاَلى ، َوِإَذا َماَت ِمَن اْلَخْمَسِة َأْبَدَل هللُا َتَعاَلى َمَكاَنُه ِمَن السَّ َوِإَذا َماَت ِمَن السَّ

َوِإَذا َماَت ِمَن ، َوِإَذا َماَت ِمَن اْْلَْرَبِعيَن َأْبَدَل هللُا َتَعاَلى َمَكاَنُه ِمَن الثَّاَلِثِماَئِة ، َمَكاَنُه ِمَن اْْلَْرَبِعيَن 
َوَيْدَفُع ، َوُيْمِطُر َوُيْنِبُت ، َفِبِهْم ُيْحِيي َوُيِميُت . الثَّاَلِثِماَئِة َأْبَدَل هللُا َتَعاَلى َمَكاَنُه ِمَن اْلَعامَِّة

ُهْم َيْسَأُلوَن هللَا َعزَّ َوَجلَّ : َكْيَف ِبِهْم ُيْحِيي َوُيِميُت؟ َقاَل: ِقيَل ِلَعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد. «اْلَباَلَء ِْلَنَّ
َوَيْسَأُلوَن ، َوَيْسَتْسَقْوَن َفُيْسَقْوَن ، َوَيْدُعوَن َعَلى اْلَجَباِبَرِة َفُيْقَصُموَن ، ِإْكَثاَر اْْلَُمِم َفَيْكُثُروَن 

"َوَيْدُعوَن َفَيْدَفُع ِبِهْم َأْنَواَع اْلَباَلِء ، َفُتْنِبُت َلُهُم اْْلَْرُض 

سلسلة اْلحاديث الضعيفة 
.موضوع: (1479)

16433686

يِصيُّ  َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلِمصِ  َثَنا َأُبو َتْوَبَة ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد اْلِحلِ يُّ ، َحدَّ
ِبيُع ْبُن َناِفٍع، َثَنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة  َثِني َأُبو ، َعْن ِبْشِر ْبِن ُعَبْيِد هللِا ، َثَنا َثْوٌر ، الرَّ َحدَّ

ْرَداِء، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيُّ  َبْيَنا َأَنا »: َعْن َأِبي الدَّ
َناِئٌم ِإْذ َرَأْيُت َعُموَد اْلِكَتاِب اْحُتِمَل ِمْن َتْحِت َرْأِسي َفَظَنْنُت َأنَُّه َمْذُهوٌب ِبِه َفَأْتَبْعُتُه َبَصِري 

اِم يَماَن َحْيُث َتَقُع اْلِفَتُن ِبالشَّ اِم َأََل َوِإنَّ اْلِْ «َفُعِمَد ِبِه ِإَلى الشَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َيْحَيى 

ْبِن َحْمَزَة

رواه : (16640)الهيثمي 
أحمد، والطبراني، ورجال 

.أحمد رجال الصحيح

16443687

، َوَأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ْبِن َحْمَزَة،  َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ  َحدَّ
، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َعِن اْبِن َحْلَبٍس، َعْن َعْبِد هللِا  ثنا َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح اْلوَحاِظيُّ

َرَأْيُت َعُموَد اْلِكَتاِب اْنُتِزَع ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َعْمٍرو َقاَل
اِم «َتْحِت ِوَساَدِتي َفَأْتَبْعُتُه َبَصِري، َفِإَذا ُهَو ُنوٌر َساِطٌع ِإَلى الشَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن 
َحْلَبٍس َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

اْلَوْجِه

16453689

، َثَنا َصاِلٌح  ٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد اْلُمَهلَِّبيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َحِبيٍب، ِصْهِر َماِلٍك، َقاَل َيا َأَبا َيْحَيى َلْو : ُقْلُت ِلَماِلِك ْبِن ِديَناٍر: اْلُمرِ يُّ

اِس َما ُكْنُت ِبالَِّذي : َفَقاَل. َذَهْبَت ِبَنا ِإَلى َبْعِض َجزَاِئِر اْلَبْحِر َفُكنَّا ِفيَها َحتَّى َيْسُكَن َأْمُر النَّ
َثِني اْْلَْحَنُف ْبُن َقْيٍس، َعْن َأِبي َذرٍ  َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َأْفَعُل، َحدَّ

ِنيَن »: َوَسلََّم َيُقوُل ِإنِ ي َْلَْعِرُف َأْرًضا ُيَقاُل َلَها اْلَبْصَرُة َأْقَوُمَها ِقْبَلًة َوَأْكَثُرَها َمَساِجَد َوُمَؤذِ 
َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُمِغيَرِة، َوَصاِلٍح « ُيْدَفُع َعْنَها ِمَن اْلَباَلِء َما َلْم ُيْدَفْع َعْن َساِئِر اْلِباَلِد

َرَواُه اْلَجرَّاُح ْبُن َمْخَلٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعبَّاٍد، َوَرَواُه اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعبَّاٍد، َعْن َأِبيِه 
ِمْثَلُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

16463690

َثَنا َأِبي  ثنا ، ثنا َسْهُل ْبُن َنْصٍر ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحَسِن ، َحدَّ
اِك، َعِن اْلَهْيَثِم  مَّ ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، اْبُن السَّ َقاِشيُّ َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، َعْن َيِزيَد الرَّ

َوَما اللْهَفاُن : َما ِمْن َصْوٍت َأَحبُّ ِإَلى هللِا ِمْن َصْوِت اللْهَفاِن ِقيَل: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
"َيا َربَّاُه : َعْبٌد َأَصاَب َذْنًبا َفاْمَتََلَ َجْوُفُه ِمْن َخْوِف هللِا َفِإَذا َذَكَرُه َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا َقاَل

ابن عدي في الكامل في 
الهيثم : (8/397)الضعفاء 

بن جماز قال ابن معين 
ضعيف وقال أحمد منكر 

.الحديث

16473691
َثَنا َأِبي  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن ، ثنا َأُبو اْلَحَسِن ْبُن َأَباَن، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّ

َلِميُّ ، اْلَعبَّاِس  َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ، ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِبي َروَّاٍد ، ثنا ُمَضُر ْبُن ُنوٍح السُّ
«ِإنَّ هللَا ِلَيْرَفُع اْلَعْبَد ِبالذَّْنِب ُيْذِنُبُه»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُعَمَر، َقاَل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َناِفٍع َوَعْبِد 
اْلَعِزيِز َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َثَنا َعاِلًيا  َحِديِث ُمَضَر َحدَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ  ُمَحمَّ
ثنا َأُبو َطاِهِر ْبُن ُنَفْيٍل، ثنا 
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعبَّاِس  ُمَحمَّ

ِمْثَلُه

: (1661)ضعيف الجامع 
.ضعيف

كتاب التوبة واْلستغفار
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16483692
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد  َثِني ُمَحمَُّد ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن ، َحدَّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل : َقاَل، ثنا اْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن النَّْضِر اْلَحاِرِثيِ  ، ْبُن ُعَيْيَنَة ْبِن َماِلٍك 
«َلُيِحبََّن َأَحُدُكْم َأْن يْؤَخَذ َعْنُه َأْدَنى ُذُنوِبِه ِفي َنْفِسِه»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 ََل َأْعَلُم َرَواُه ِبَهَذا اللَّْفِظ 
ِد ْبِن النَّْضِر ِإَلَّ اْبَن  َعْن ُمَحمَّ

اْلُمَباَرِك

: (4872)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16493693
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف  اِقُد ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َعْوٍن ، َحدَّ ثنا ، ثنا َعْمُرو النَّ

ِ ْبُن َسِعيِد ْبِن َأِبي ِهْنٍد  َقاَل َرُسوُل : َقاَل، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َوِكيٌع، ثنا َعْبُد َّللاَّ
«َهَلَك اْلُمَتَقذِ ُروَن َيْعِني اْلَمَرَق َيَقُع ِفيِه الذَُّباُب َفُيْهَراُق»: َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ِ ْبِن َسِعيٍد  َد ِبِه َعْبُد َّللاَّ  َتَفرَّ
َعْن َأِبيِه

: (6096)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16503699
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعَداَن، ثنا اْبُن َبكَّاٍر، ثنا ُقرَُّة ْبُن َخاِلٍد، ثنا  َحدَّ

ِإنَُّكْم َلَتْعَمُلوَن َأْعَماًَل ِهَي َأَدقُّ ِفي َعْيِنُكْم »: َقاَل ُعَباَدُة ْبُن ُقْرٍص: ُحَمْيُد ْبُن ِهاَلٍل، َقاَل
َها َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلُموِبَقاِت ا َنُعدُّ ْعِر ُكنَّ «ِمَن الشَّ

: (538)الصحيح المسند 
.صحيح

16513701
، ثنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب، ثنا َأُبو ِإْبَراِهيَم التَّْرُجَماَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيِزيَد  ْنِديِ  َثَنا َأْحَمُد ْبُن السِ  َحدَّ

، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : اْلَيْشُكِريُّ
اَر َوُهَو َيْبِكي»: َوَسلََّم «َمْن َأْذَنَب َوُهَو َيْضَحُك َدَخَل النَّ

: (17)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

16523702

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن  َثَنا ُعَمُر ْبُن اْلَحَسِن : َقاََل، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر ، َحدَّ
اُت ، اْلَحَلِبيُّ  يَّ ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلُعكَّاِشيُّ ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكاِمِل ْبِن َمْيُموٍن الزَّ

َثِني اْْلَْوزَاِعيُّ  اُن ْبُن َعِطيََّة ، َحدَّ َثِني َحسَّ َسِمْعُت : َسِمْعُت َأَبا َكْبَشَة، َيُقوُل: َقاَل، َحدَّ
ََل َتْنُظُروا ِفي »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َيُقوُل

«ِصَغِر الذُُّنوِب َوَلِكِن اْنُظُروا َعَلى َمِن اْجَتَرْأُتْم

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ 
ُد  َد ِبَرْفِعِه ُمَحمَّ اَن َتَفرَّ َعْن َحسَّ

ْبُن ِإْسَحاَق َوِفيِه َضْعٌف 
َوَمْشُهوُرُه ِمْن ِقَبِل ِباَلِل ْبِن 

َسْعٍد

الكامل في الضعفاء 
.منكر موضوع: (7/364)

16533703

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ُب، َقاَل: َحدَّ اِس اْلُمَؤدِ  اُن ْبُن ُمْسِلٍم، : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َثَنا َعفَّ
ٍل، َعِن : َقاَل اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَغفَّ َثَنا َحمَّ

ْنَيا، »: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َل َلُه ُعُقوَبَة َذْنِبِه ِفي الدُّ ِإَذا َأَراَد هللُا ِبَعْبٍد َخْيًرا َعجَّ
«َوِإَذا َأَراَد هللُا ِبَعْبٍد َشرًّا َأْمَسَك َعَلْيِه ُعُقوَبَة َذْنِبِه َحتَّى ُيَواِفَيُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأنَُّه َعْيٌر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُيوُنَس، َعِن 
اٌد َد ِبِه َحمَّ . اْلَحَسِن، َتَفرَّ

َجَبٌل ِباْلَمِديَنِة َشبََّه : َوَعْيٌر
النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

ِعَظَم ُذُنوِبِه َوَكْثَرِتَها ِبِه

رواه : (17470)الهيثمي 
أحمد والطبراني، ورجال 

أحمد رجال الصحيح، وكذلك 
أحد إسنادي الطبراني

: (16806)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

16543704
ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن النُّْعَماِن، ثنا َفْرَوُة ْبُن َأِبي اْلَمْغَراِء، ثنا  َثَنا َجْعَفُر ْبُن َمْعَبٍد، ثنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ : َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ُيوُسَف ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت
اِئَب اْلُمْجَتِهَد َفْلَيُكفَّ َعِن الذُُّنوِب»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َأَحبَّ َأْن َيْسِبَق الدَّ

َد ِبِه ُيوُسُف َعْن   َغِريٌب َتَفرَّ
َعَطاٍء

: (5338)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16553706

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َمْشِقيُّ ، َحدَّ ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد ، ثنا َأُبو ِمْسَهٍر ، ثنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ 
َعِن آِل ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعْن َأِبي َقَتاَدَة ، َعْن َرُجٍل ، اْلَعِزيِز، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُعَبْيِد هللِا 

، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُثُكْم َعْن َرُجَلْيِن ِمْن َبِني : " اْْلَْنَصاِريِ  َأََل ُأَحدِ 
ا اآْلَخُر  يِن َواْلِعْلِم َواْلُخُلِق َوَأمَّ ا َأَحُدُهَما َفَرَأى َبُنو ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َأْفَضُلُهْم ِفي الدِ  ِإْسَراِئيَل َأمَّ

: َلْن َيْغِفَر هللُا َلُه َفَقاَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ: َفَرَأى َأنَُّه ُمْسِرٌف َعَلى َنْفِسِه َفُذِكَر ِعْنَد َصاِحِبِه َفَقاَل
ْحَمَة  َأَلْم َتْعَلْم َأنِ ي َأْرَحُم الرَّاِحِميَن َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ َرْحَمِتي َسَبَقْت َغَضِبي َوَأنِ ي َأْوَجْبُت ِلَهَذا الرَّ

"َفاَل َتَألَّْوا َعَلى هللِا : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. َوِلَهَذا اْلَعَذاَب

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَماِعيَل 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َسِعيٍد

16563709

َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلَحاِفُظ ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد  ، ثنا ، َحدَّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد اْلَفَراِئِضيُّ
َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُزَرْيٍق، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي 

اُس َيْوَم ، ِإنَّ هللَا َبَعَثِني ِباْلَحقِ  »: َسِعيٍد، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلَيَرَينَّ النَّ
ٍب  َوََل َعْبٍد ، َوََل َنِبيٍ  ُمْرَسٍل ، اْلِقَياَمِة ِمْن َرْحَمِة هللِا َشْيًئا َلْم َيْخُطْر َعَلى َقْلِب َمَلٍك ُمَقرَّ

«َصاِلٍح

َد ِبِه ِإْسَماِعيُل َعْن ِمْسَعٍر  َتَفرَّ

16573712

، َوَأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر النََّساِئيُّ ثنا َجْعَفُر ْبُن : َحدَّ
، ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ، ثنا َجاِبُر ْبُن َمْرُزوٍق ، ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ

، َعْن َأِبي ُطَواَلَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، اْلُعَمِريُّ
َبُه َعَلْيِه َعذََّبُه َوِإْن َشاَءَ ْن َيْغِفَر َلُه »: َوَسلََّم َمْن َأْذَنَب َذْنًبا َفَعِلَم َأنَّ هللَا ِإْن َشاَء َأْن ُيَعذِ 

ا َعَلى هللِا َأْن َيْغِفَر َلُه «َغَفَر، َكاَن َحقًّ

: (5383)ضعيف الجامع 
.موضوع
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16583719

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإْبَراِهيَم، َوَعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َقاََل َثَنا َأْحَمُد ْبُن : َحدَّ
، َثَنا  ، َثَنا ُموَسى ْبُن َعاِمٍر، َثَنا ِعيَسى ْبُن َخاِلٍد اْلَيَماِنيُّ َمْشِقيُّ ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَماِعيَل الدِ 

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َصاِلٌح، َعْن ِهَشاِم، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيْعَمُل الذَّْنَب َفِإَذا َذَكَرُه َأْحَزَنُه، َفِإَذا َنَظَر هللُا ِإَلْيِه َقْد َأْحَزَنُه ُغِفَر َلُه َما »: َوَسلََّم

اَرِتِه ِباَل َصاَلٍة َوََل ِصَياٍم «َصَنَع َقْبَل َأْن َيْأُخَذ ِفي َكفَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِهَشاٍم، 
َوَصاِلٍح َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث ِعيَسى

: (1504)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16593721

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ِمْن َأْصِلِه  ِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس، ثنا َأُبو َعْبِد ، َحدَّ ثنا َعْبُد َّللاَّ
ْحَمِن الرَّاِعي، ثنا ُدَحْيٌم، ثنا اْبُن ُقَدْيٍد، ثنا َيْحَيى ْبُن َأِبي َخاِلٍد، َعِن اْبِن َأِبي َسِعيٍد  الرَّ

، َعْن َأِبيِه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل النََّدُم َتْوَبٌة، َوالتَّاِئُب ِمَن »: اْْلَْنَصاِريِ 
«الذَّْنِب َكَمْن ََل َذْنَب َلُه

فيه : (10/203)الهيثمي 
.من لم أعرفهم

: (6803)صحيح الجامع 
.حسن

16603724

اِس َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف  َثَنا َأُبو اْلَعبَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ ، َحدَّ
، ِبَسَمْرَقْنَد  ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َأيُّوَب اْلُخزَاِعيُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك ، اْلَحَسِن اْلَبْلِخيُّ

، َعِن النَِّبيِ  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَوِليِد  ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعْن َأِبي ُسَلْيَماَن اللَّْيِثيِ 
يَماِن َكَمَثِل اْلَفَرِس ِفي َأَجَمِتِه َتُجوُل ُثمَّ »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمَثُل اْلُمْؤِمِن َواْلِْ

يَماِن َفَأْطِعُموا َطَعاَمُكُم اْْلَْتِقَياَء  َتْرِجُع ِإَلى َأَجَمِتِه َوِإنَّ اْلُمْؤِمَن َيْسُهو ُثمَّ َيْرِجُع ِإَلى اْلِْ
«َوَولُّوا َمْعُروَفُكُم اْلُمْؤِمَن

 َهَذا ََل ُيْعَرُف ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
ْسَناِد  ، َأِبي َسِعيٍد ِبَهَذا اْلِْ

َوَأُبو ُسَلْيَماَن اللَّْيِثيُّ ِقيَل ِإنَّ 
اْسَمُه ِعْمَراُن ْبُن ِعْمَراَن

َرَواُه َأْحَمُد : قال الهيثمي
َوَأُبو َيْعَلى، َوِرَجاُلُهَما ِرَجاُل 
ِحيِح َغْيَر َأِبي ُسَلْيَماَن  الصَّ
ِ ْبِن اْلَوِليِد  ، َوَعْبِد َّللاَّ اللَّْيِثيِ 

، َوِكاَلُهَما ِثَقٌة .التُِّجيِبيِ 

16613726

ْحَمِن  َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َأُبو َعْبِد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َمْرُزوٍق، َعْن ِزرِ  ْبِن ُحَبْيٍش،  َثِني َعْبُد الرَّ اْلُمْقِرُئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َأيُّوَب، َحدَّ

، َقاَل اٍل اْلُمَراِديِ  : َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َعْن َصْفَواَن ْبِن َعسَّ
َفَتَح هللُا َباًبا ِللتَّْوَبِة ِمَن اْلَمْغِرِب، َعْرُضُه َمِسيَرُة َسْبِعيَن َعاًما، ََل ُيْغَلُق َحتَّى َتْطُلَع »

ْمُس ِمْن َنْحِوِه .«الشَّ

ْحَمِن ْبُن َمْرُزوٍق  َعْبُد الرَّ
َواَيِة َعْنُه  َد ِبالرِ  َمْشِقيُّ َتَفرَّ الدِ 

وَب َعْنُه . َسِعيُد ْبُن َأِبي َأيُّ
َهَذا اْلَحِديٌث َرَواُه اْْلَِئمَُّة 

َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َوِإْسَحاُق ْبُن 
َراَهَويِه، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي 

ْحَمِن  َشْيَبَة، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
اْلُمْقِرُئ َعْن َسِعيٍد َعْنُه

: (4191)صحيح الجامع 
.حسن

16623727

، َثَنا  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي ِعْمَراَن اْلَفَراِئِضيُّ وِفيُّ النَّْيَساُبوِريُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن الصُّ َحدَّ
، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن : ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْسَحاَق الرَّاِزيُّ

َيا َرُسوَل هللِا َما : ُقْلُت: ِعيَسى، َثَنا َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
ُكلُّ اْبِن »: َتُقوُل ِفي اْلَقِليِل اْلَعَمِل اْلَكِثيِر الذُُّنوِب، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َوَكْيَف : ِقيَل« آَدَم َخطَّاٌء، َفَمْن َكاَنْت َلُه َسِجيَُّة َعْقٍل َوَغِريَزُة َيِقيٍن َلْم َتُضرَُّه ُذُنوُبُه َشْيًئا
ِْلَنَُّه ُكلََّما َأْخَطَأ َلْم َيْلَبُث َأْن َيُتوَب َتْوَبًة َتْمُحو ُذُنوَبُه َوَيْبَقى َلُه »: َذِلَك َيا َرُسوَل هللِا َقاَل

ٌة َعَلى َأْهِل َمْعِصَيِة هللِا «َفْضٌل َيْدُخُل ِبِه اْلَجنََّة، َفاْلَعْقُل َأَداُة اْلَعاِمِل ِبَطاَعِة هللِا َوُحجَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى َوُهَو 

اْلِحَجاِزيُّ َوِفيِه ِضْعٌف

موضوعات ابن الجوزي 
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، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ِعيَسى ْبِن ِضَراٍر  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍ  اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
، ثنا َأُبو َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلُجوَباِريُّ  ثنا َوِكيُع ْبُن اْلَجرَّاِح، َعْن ِمْسَعٍر، ، اْلَهَرِويُّ

َقاَل َرُسوُل هللِا : َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َقاَل
ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ِجيَء ِبالتَّْوَبِة ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َوَأْطَيِب ِريٍح : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َيا َوْيَلَتاُه َأَتاَك َهُؤََلِء َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َيِجُدوَن : َفَيُقوُل اْلَكاِفُر، َوََل َيِجُد ِريَحَها ِإَلَّ ُمْؤِمٌن ، 
َبًة  ْنَيا َْلََطْبُت : َفُتَكلِ ُمُهُم التَّْوَبُة َفَتُقوُل: َقاَل، َوََل َنِجُدَها ، ِريًحا َطيِ  َلْو َقِبْلُتُموِني ِفي الدُّ

َماِء: َقاَل، َأنا َأْقَبُلِك اآْلَن : َقاَل َفَيُقوُل اْلَكاِفُر، ِريَحُكُم اْلَيْوَم  َلْو : َفُيَناِدي َمَلٌك ِمَن السَّ
ٍة  ْنَيا َوَما ِفيَها َوُكلِ  َذَهٍب َوِفضَّ ْنَيا َما ُقِبَل ِمْنُكْم َتْوَبٌة ، ُأِتيُتْم ِبالدُّ ، َوِبُكلِ  َشْيٍء َكاَن ِفي الدُّ

َبًة ، َوَتَتَبرَُّأ ِمْنُهُم اْلَماَلِئَكُة َوَتِجيُء اْلَحْيَرُة ، َفَتَتَبرَُّأ ِمْنُهُم التَّْوَبُة  َفَمْن َشمَّْت ِمْنُه ِريًحا َطيِ 
اِر ، َتَرَكْتُه  َبًة َأْلَقْتُه ِفي النَّ "َوَمْن َلْم َتَشمَّ ِمْنُه ِريًحا َطيِ 

َلْم ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
، َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه 

َوَرَواُه ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى 
، َعْن ِمْسَعٍر ، التَّْيِميُّ َنْحَوُه 

، َوِإْسَماِعيُل  َواْلُجوَباِريُّ
ِكاَلُهَما َمْتُروَكاِن
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، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُحْجٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
اِد ْبِن َأْوٍس، َرِضَي  َيْعَلى، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُصْبٍح، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َشدَّ

ِإنَّ التَّْوَبَة َتْغِسُل اْلَحْوَبَة، َوِإنَّ : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
َخاِء َأْنَجاُه ِفي اْلَباَلِء، َذِلَك ِبَأنَّ هللَا  َئاِت، َوِإَذا َذَكَر اْلَعْبُد َربَُّه ِفي الرَّ يِ  اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ

ْنَيا : َتَعاَلى َيُقوُل ََل َأْجَمُع ِلَعْبِدي َأَبًدا َأْمَنْيِن، َوََل َأْجَمُع َلُه َخْوَفْيِن، ِإْن ُهَو َأِمَنِني ِفي الدُّ
ْنُتُه َيْوَم َأْجَمُع ِفيِه ِعَباِدي ِفي  ْنَيا َأمَّ َخاَفِني َيْوَم َأْجَمُع ِفيِه ِعَباِدي، َوِإْن ُهَو َخاَفِني ِفي الدُّ

"َحِظيَرِة اْلُقُدِس، َفَيُدوُم َلُه َأْمُنُه، َوََل َأْمَحُقُه ِفيَمْن َأْمَحُق 
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلُحَسْيِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن  َحدَّ
ْحَمِن اْلَعطَّاُر، َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمْسِلٌم الرَّاِزيُّ َعْن َأِبي َعْمٍرو  اٍد َثَنا َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحمَّ

، َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن ُمَحمَِّد  ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُسْفَياِن الثََّقِفيِ  اْلَبَجِليِ 
ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيِحبُّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْبِن اْلَحَنِفيَِّة، َعْن َأِبيِه، َقاَل

.«اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن اْلُمْفَتِقَر التَّوَّاَب

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ِد اْبِن اْلَحَنِفيَِّة، َتَفرَّ ُمَحمَّ

َداُوُد اْلَعطَّاُر
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأيُّوَب، َثَنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
، َعْن َأِبيِه،  هللِا ْبُن َهاِشٍم، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُنَمْيٍر، َعْن ُعْتَبَة ْبِن َيْقَظاَن، َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍ 

ِه اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُخِلَق »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َجدِ 
«ُمِقيًتا َتوَّاًبا َنِسيًّا، ِإَذا ُذكِ َر َذَكَر

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َداُوَد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه، َعْن 
ِه، ََل َأْعَلُم َأَحًدا َرَواُه َغْيَر  َجدِ 

اْبِن ُنَمْيٍر َعْن ُعْتَبَة َعْنُه

السلسلة الصحيحة 
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، ثنا َيْحَيى ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْعُقوَب ْبِن اْلَمْهَرَجاِن، ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ
َسِمْعُت : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َعَطاًء، َقاَل: َعْبِد هللِا، ثنا َأيُّوُب ْبُن َنِهيٍك، َقاَل

َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن َيُتوُب ِإَلى هللِا َتَعاَلى َقْبَل »: َرُسوَل هللِا َصلَّىاَّلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
اْلَمْوِت ِبَشْهٍر ِإَلَّ َقِبَل هللُا ِمْنُه َوَأْدَنى ِمْن َذِلَك، َوَقْبَل َمْوِتِه ِبَيْوٍم َأْو َساَعٍة َيْعَلُم هللُا ِمْنُه 

ْخاَلَص ِإَلَّ َقِبَل هللُا ِمْنُه «التَّْوَبَة َواْلِْ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
وُب ْبُن َنِهيٍك َد ِبِه َأيُّ َعَطاٍء َتَفرَّ

فيه : (10/200)الهيثمي 
يحيى بن عبد هللا البابلتي 
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ُد ْبُن ُشَعْيٍب،  ْحَمِن، ثنا ُمَحمَّ ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َجْعَفُر اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
، ثنا اْلَوِليُد . ح ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد اْلَواِسِطيُّ يُّ ، ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َوَحدَّ

، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر، ثنا . ْبُن ُمْسِلٍم، ح َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن َسْهٍل اْلَجْوِنيُّ َوَحدَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، َقاَل. َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد، ح ُد ْبُن : َوَحدَّ ثنا ُمَحمَّ

ْحَمِن ْبُن َيِزيَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن ُعَبْيَدَة ْبِن َأِبي : ُمَصفَّى، ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َقاُلوا ثنا َعْبُد الرَّ
َثُه، َعْن ُمَعاِوَيَة، َأنَُّه َقاَل ِإنَّ : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: اْلُمَهاِجِر، َأنَُّه َحدَّ

، َفَأَتى َدْيَراِنيًّا  َئاِت، َوَقَتَل َسْبًعا َوِتْسِعيَن َنْفًسا، ُكلََّها َيْقُتُل ُظْلًما ِبَغْيِر َحقٍ  يِ  َرُجاًل َكاَن َيْعَمُل السَّ
رِ  ِإَلَّ َقْد َعِمَلُه، ِإنَُّه َقَتَل َسْبًعا َوِتْسِعيَن َنْفًسا ُكلَُّها : َفَقاَل َيا َراِهُب، ِإنَّ اآْلَخَر َلْم َيَدْع َشْيًئا ِمَن الشَّ

، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة ََل، َفَضَرَبُه َفَقَتَلُه، ُثمَّ َأَتى آَخَر َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل : َقاَل. ُقِتَل ُظْلًما ِبَغْيِر َحقٍ 
َلْيَس َلَك َتْوَبٌة َفَقَتَلُه، ُثمَّ آَخَر، َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل َلُهَما َفَردَّ َعَلْيِه َفَقَتَلُه َأْيًضا، : ِلَصاِحِبِه، َفَقاَل

رِ  ِإَلَّ َقْد َعِمَلُه ِإنَُّه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس، : ُثمَّ َأَتى َراِهًبا آَخَر َفَقاَل َلُه ِإنَّ اآْلَخَر َلْم َيَدْع َشْيًئا ِمَن الشَّ
، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل َلُه الرَّاِهُب َلْيَس َلَك ِمْن َتْوَبٍة، َفَقَتَلُه، ُثمَّ َأَتى : ُكلََّها ُظْلًما َيْقُتُل ِبَغْيِر َحقٍ 

َلْيَس َلَك َتْوَبٌة، َفَقَتَلُه، ُثمَّ َأَتى آَخَر َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما : آَخَر َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل ِلَصاِحِبِه، َفَقاَل
ا َعَلْيِه، َفَقَتَلُه َأْيًضا، ُثمَّ َأَتى َراِهًبا آَخَر َفَقاَل َلُه ِإنَّ اآْلَخَر َلْم َيَدْع  َقاَل َلُهَما، َفَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َردَّ
، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟  رِ  ِإَلَّ َقْد َعِمَلُه، ِإنَُّه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس ُكلََّها ُظْلًما َيْقُتُل ِبَغْيِر َحقٍ  َشْيًئا ِمَن الشَّ

ِإنَّ هللَا ََل َيُتوُب َعَلى َمْن َتاَب ِإَلْيِه َلَقْد َكَذْبُت، َهاُهَنا َدْيٌر ِفيِه َقْوٌم : َوهللِا َلِئْن ُقْلُت َلَك: َفَقاَل
ُدوَن َفاْئِتِهْم َفاْعُبِد هللَا َمَعُهْم، َفَخَرَج َتاِئًبا َحتَّى ِإَذا َكاَن ِبَبْعِض الطَِّريِق َبَعَث هللُا ِإَلْيِه َمَلًكا  ُمَتَعبِ 

ْحَمِة، َفاْخَتَصُموا ِفيِه، َفَبَعَث ِإَلْيِهْم َمَلًكا َفَقاَل  َفَقَبَض َنْفَسُه، َفَحَضَرْت َماَلِئَكُة اْلَعَذاِب َوَماَلِئَكُة الرَّ
ْيَرْيِن َكاَن َأْقَرَب َفُهَو ِمْنُهْم، َفَقاُسوا َبْيَنُهَما َفَوَجُدوُه َأْقَرَب ِإَلى َدْيِر التَّوَّاِبيَن ِبَقْيِس : َلُهْم َأيُّ الدَّ

"ُأْنُمَلٍة، َفَغَفَر هللُا َلُه 

 ، َد ِبِه ُعَبْيَدُة ْبُن َعْبِد َربِ   َتَفرَّ
َعْن ُمَعاِوَيَة، َوَرَواُه َجَماَعٌة، 

َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأِبي َبْكٍر 
يِق، َعْن َأِبي َسِعيٍد  دِ  الصِ 

، َوَرَواُه اْبُن َعاِئٍذ،  اْلُخْدِريِ 
َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديِ َكِرَب، 

َوَرَواُه اْبُن َأْنَعَم، َعْن َأِبي 
، َعْن  ْحَمِن اْلُحُبِليِ  َعْبِد الرَّ
َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َوَرَواُه 

اْبُن َلِهيَعَة، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن 
اْلُمِغيَرِة، َعْن َأِبي َزْمَعَة 

، َوَرَواُه اْبُن ُجَرْيٍج،  اْلَبَلِويِ 
َعْن َيِزيَد ْبِن َيِزيَد، َعْن 
َمْكُحوٍل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

َرِضَي هللُا َعْنُهْم

رواه : (17606)الهيثمي 
الطبراني بإسنادين، ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير 

. أبي عبد رب، وهو ثقة
.ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك

16693743

ٌد، َثَنا  ، َثَنا ُمَسدَّ ْوَرِقيُّ ، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد الدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن اْلَبْصِريُّ َحدَّ
َشَكْوُت : َأُبو اْْلَْحَوِص، َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اْلُمِغيَرِة، َعْن ُحَذْيَفَة، َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل

َأْيَن َأْنَت ِمَن اَِلْسِتْغَفاِر؟ ِإنِ ي »: ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذَرَب ِلَساِني، َفَقاَل
«َْلَْسَتْغِفُر هللَا َعزَّ َوَجلَّ ُكلَّ َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة

 َرَواُه َعْمُرو ْبُن َقْيٍس 
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق،  اْلُماَلِئيُّ
َعْن ُعَبْيِد ْبِن اْلُمِغيَرِة، َعْن 

ُحَذْيَفَة

قال شعيب في تخريج 
: (926)صحيح ابن حبان 

إسناده ضعيف؛ لجهالة 
.عبيد هللا بن أبي المغيرة
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اِس ْبِن َأيُّوَب، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِمْهَراَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن ُعَبْيِد ْبِن  ُيوُنَس، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، َثَنا َعْمُرو ْبُن َقْيٍس اْلُماَلِئيُّ

َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ ِلي : َأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُقْلُت: اْلُمِغيَرِة، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل
اَر، َقاَل َفَأْيَن َأْنَت ِمَن اَِلْسِتْغَفاِر؟ ِإنِ ي »: ِلَساًنا َذِرًبا َعَلى َأْهِلي َقْد َخِشيُت َأْن ُيْدِخَلِني النَّ

«َْلَْسَتْغِفُر هللَا ِفي ُكلِ  َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة

قال شعيب في تخريج 
: (926)صحيح ابن حبان 

إسناده ضعيف؛ لجهالة 
.عبيد هللا بن أبي المغيرة

16713746

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن َقاَل ثنا َسِعيُد ْبُن َأْشَعَث : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َحدَّ
اُن َقاَل مَّ اُج ْبُن ُفَراِفَصَة، َعْن َأَنٍس َقاَل: ثنا اْلَحاِرُث ْبُن ُعَبْيٍد َقاَل: السَّ َقاَل : ثنا اْلَحجَّ

َأْكِمُلوا َسْبِعيَن »: اْسَتْغَفْرَنا، َقاَل: ، َقاَل«اْسَتْغِفُروا»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِإنَُّه َمِن اْسَتْغَفَر َسْبِعيَن َمرًَّة ُغِفَر َلُه َسْبَعِماَئِة َذْنٍب، َوَقْد َخاَب »: َفَأْكَمْلَنا، َقاَل: ، َقاَل«َمرًَّة

«َوَخِسَر َمْن َعِمَل ِفي َيْوٍم َوَلْيَلٍة َأْكَثَر ِمْن َسْبِعِماَئِة َذْنٍب

: (5199)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16723747

اُف، ثنا  ِريِ  اْلَقْنَطِريِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍن اْلَخفَّ َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّ َحدَّ
َأُبو َعِليٍ  اْلَمْفُلوُج، َعْن َمْعُروٍف اْلَكْرِخيِ  َعْن َبْكِر ْبِن ُخَنْيٍس، َعْن ِضَراِر ْبِن َعْمٍرو، َعْن 

ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ُيْدِخُلِني : َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُجاًل، َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل
َ ُكلَّ : َقاَل، َفِإْن َلْم َأِطْق َذاَك َيا َرُسوَل َّللاَِّ : َقاَل، « ََل َتْغَضْب»: َقاَل، اْلَجنََّة  َتْسَتْغِفُر َّللاَّ

َك َقاَل: َقاَل، َيْوٍم َبْعَد َصاَلِة اْلَعْصِر َسْبِعيَن َمرًَّة َيْغِفُر َلَك ُذُنوَب َسْبِعيَن َعاًما  : َيْغِفُر ِْلُمِ 
ي َوَلْم َيْأِت َعَليَّ ُذُنوُب َسْبِعيَن َعاًما َقاَل "َيْغِفُر ِْلََقاِرِبَك : ِإْن َماَتْت ُأمِ 

16733749

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثِني اللَّْيُث ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح ، ثنا ُمطَِّلُب ْبُن ُشَعْيٍب ، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  ، ْبُن َسْعٍد، َعْن َيِزيَد ْبِن َعْبِد هللِا 

ِبِعزَِّتَك َوَجاَلِلَك ََل : َقاَل ِإْبِليُس ِلَرِبِه: " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل
ِبِعزَِّتي َوَجاَلِلي ََل َأْبَرُح َأْغِفُر : َفَقاَل َلُه َرُبُه، َأْبَرُح ُأْغِوي َبِني آَدَم َماَداَمِت اْْلَْرَواُح ِفيِهْم 

"َلُهْم َما اْسَتْغَفُروِني 

 َيِزيُد َهَذا ِعْنِدي ِفيَما َأْعَلُم 
َيِزيُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَهاِد

: (11244)تخريج المسند 
.حديث حسن

16743751

اِك، َثَنا  حَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن الضَّ َحدَّ
، اْبُن َعيَّاٍش، َثَنا َعاِصُم ْبُن َرَجاِء ْبِن َحْيَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة 

َماِل َلَيْرَفُع اْلَقَلَم ِستَّ َساَعاٍت َعِن »: َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ َصاِحَب الشِ 
«اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم الُمْخِطِىء، َفِإْن َنِدَم َواْسَتْغَفَر هللَا ِمْنَها َأْلَقَاَها َعْنُه َوِإَلَّ َكَتَبَها َواِحَدًة

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم، 
َوُعْرَوَة َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث ِإْسَماِعيَل ْبِن َعيَّاٍش
 

: (2097)صحيح الجامع 
.حسن

16753752

، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلِح ْبِن اْلَوِليِد النَّْرِسيُّ َحدَّ
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َبْلٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن،  َكِن، ثنا َيْحَيى ْبُن َكِثيٍر اْلَعْنَبِريُّ السَّ

َلْو َلْم ُتْذِنُبوا ِلَخْلَق »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل
«هللُا َخْلًقا ُيْذِنُبوَن ُثمَّ َيْغِفُر َلُهْم

في صحيح مسلم من حديث 
(2748)أبي أيوب 

16763754

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َسَلَمَة اْلَعاِمِريُّ اْلَفِقيُه  ْحَمِن ْبُن َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ، َحدَّ ثنا َعْبُد الرَّ
اِك، َعْن َعاِئِذ ، ثنا ُحَسْيُن اْلُجْعِفيُّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن َحْرٍب ، ْبُن اْلُمْقِرُئ  مَّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن السَّ

َمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلْت، ْبِن َبِشيٍر، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعاِئَشَة 
ِة َلْم ُيْعَرْض َوَلْم ُيَحاَسْب  «َوِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّة، َبَلَغ الثََّماِنيَن ِمْن َهِذِه اْْلُمَّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5097)

16773755

َثَنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد النَّْيَساُبوِريُّ  ، - َحدَّ ِبَبْغَداَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب اْْلَْرِغَياِنيُّ
: َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َوْهٍب، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َثَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل

َبَلى : َقاُلوا« َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْشَراِف ُأمَِّتي؟»: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
َمْن َطاَل ُعْمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه َوُرِجَي َخْيُرُه َوُأِمَن َشرُُّه، َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى »: َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل

َمْن َطاَل ُعْمُرُه َوَساَء َعَمُلُه َوُأِيَس ِمْن َخْيرِِه َوَلْم ُيْؤَمْن »: َنَعْم، َقاَل: َقاُلوا« ِشَراِر ُأمَِّتي؟
«َشرُُّه

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه ِإْسَحاُق ْبُن َوْهٍب، َعِن 

اْبِن َوْهٍب

16783756

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َخَلٍف اْلَقاِضي َوِكيٌع، َثَنا  ِبيِعيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َوَتِميٌم اْلَعَزِويُّ الرَّ َحدَّ
َثِني َعمِ ي َأِبي اْلُحَسْيِن ْبِن  ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر، َحدَّ

ِه، َعِليِ  ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأَباَن ْبِن َتْغِلَب، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه،  ُموَسى، َعْن َعمِ 
ِه، َعْن َأِبيِه َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ »: َعْن َجدِ 

ْبِعيَن، َوَيْسَتِحي ِمْن َأْبَناِء الثََّماِنيَن .«َأْبَناَء السَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َجْعَفٍر َوَأَباَن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

ْسَناِد، َوَأَباُن ْبُن َتْغِلَب  ِبَهَذا اْلِْ
ُهَو ِمْن َتاِبِعي اْلُكوَفِة

: (1696)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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16793758
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر، َثَنا َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم،  َحدَّ

اُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد،  ِإَذا َبَلَغ »: َرَفَعُه َقاَل- َأْو َغْيرِِه - َثَنا َحمَّ
«ِستِ يَن َسَنًة َفَقْد َأْبَلَغ هللُا ِإَلْيِه، َوَأْعَذَر هللُا ِإَلْيِه ِفي اْلُعُمِر- َأْو َقاَل ِإَذا َعمََّر اْلَعْبُد - اْلَعْبُد 

: (10/209)قال الهيثمي 
، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِحيِح .الصَّ

: (414)صحيح الجامع 
.صحيح

16803759
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُيوُسَف، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَهاِجٍر،  َحدَّ

َثْتِني َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد: َعْن َأِبيِه، َقاَل َمْن »: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َحدَّ
َتْيِن «َتَرَك ِديَناَرْيِن َتَرَك َكيَّ

السلسلة الصحيحة 
.إسناده جيد: (2637)

16813761

، َثَنا َقْيُس ْبُن  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍ  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ِبيِع، َعْن َأِبي ُحَصْيٍن، َعْن َيْحَيى ْبِن َوثَّاٍب، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل َدَخَل : الرَّ

« َما َهَذا َيا ِباَلُل؟»: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِباَلٍل، َوِعْنَدُه ُصَبٌر ِمْن َتْمٍر، َفَقاَل
َخْرُتُه َلَك َوِلضَيفاِنَك، َقاَل: َقاَل اِر، »: َيا َرُسوَل هللِا ادَّ َأَما َتْخَشى َأْن َتُكوَن َلُه ُبَخاٌر ِفي النَّ

«َأْنِفْق ِباَلُل َوََل َتْخَش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلًَل

: (921)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

16823762

، َثَنا  ايُغ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلُحْلَواِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  الصَّ َحدَّ
ِعْمَراُن ْبُن َبَناٍن، َثَنا َطْلَحُة، َعْن َيِزيَد ْبِن ِسَناٍن، َعْن َأِبي اْلُمَباَرِك، َعْن َأِبي َسِعيٍد 

، َعْن ِباَلٍل، َقاَل َيا ِباَلُل ُمْت َفِقيًرا، َوََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلُخْدِريِ 
ا َما ُرِزْقَت َفاَل ُتَخبِ ْئ، َوَما ُسِئْلَت »: َفَكْيَف ِلي ِبَذِلَك َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: ، ُقْلُت«َتُمْت َغِنيًّ

اُر»: َيا َرُسوَل هللِا َكْيَف ِلي ِبَذِلَك؟ َقاَل: ، َفُقْلُت«َفاَل َتْمَنْع «ُهَو َذِلَك َأِو النَّ

: (543)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

فيه : (3/128)الهيثمي 
طلحة بن زيد القرشي وهو 

.  ضعيف

16833763

ْحَمِن ْبِن َمْرُزوٍق، َثَنا َصاِلُح ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
َحْرٍب، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َثَنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن 

ََل َيْدُخُل »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ُصَهْيٍب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َقاَل
"ُيْمَنًة َوُيْسَرًة « اْلَجنََّة ِإَلَّ َمْن َقاَل ِباْلَماِل َهَكَذا َوَهَكَذا

16843764

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاََل ، َثَنا : َحدَّ َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ
اُن ْبُن ُمْسِلٍم، َثَنا َهمَّاٌم، َثَنا َقَتاَدُة، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي اْلَحَسِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  َعفَّ

، َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍ  ِإنَّ َخِليِلي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإَليَّ : الصَّ
ٌة ُأوِكَئ َعَلْيِه َفُهَو َجْمٌر َعَلى َصاِحِبِه َحتَّى ُيْنِفَقُه ِفي َسِبيِل هللِا َعزَّ »َأنَُّه  َأيَُّما َذَهٌب َأْو ِفضَّ

«َوَجلَّ

: (21384)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

16853765

َثَنا َأِبي َرِحَمُه هللُا، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َيْعُقوَب  َحدَّ
اَن، َثَنا َأُبو َحاِزٍم، َعْن َأِبي َسَلَمَة،  ، َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيِد ْبِن َكِثيٍر، َثَنا َأُبو َغسَّ اْلِكْنِديُّ

َق ِبَذَهِب َسْبَعِة : " َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َأَمَرِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َأَتَصدَّ
: َفَأَفاَق َفَقاَل: َدَناِنيَر، َأْو ِتْسَعِة َدَناِنيَر َشكَّ َأُبو َحاِزٍم، َفَشَغَلِني َما َرَأْيُت ِمْن َمَرِضِه، َقاَل

َهِبيَها َما َظنُّ ُمَحمٍَّد َلْو َلِقَي هللَا »: َلَقْد َشَغَلِني َما َرَأْيُتَك ِبِه، َقاَل: َفُقْلُت« َهْل َفَعْلِت؟»
«َما ُيْغِني َهِذِه ِمْن ُمَحمٍَّد َلْو َلِقَي هللَا َعزَّ َوَجلَّ َوِهَي ِعْنَدُه؟»َأْو « َتَعاَلى َوَهِذِه ِعْنَدُه؟

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َحاِزٍم َعْن َأِبي َسَلَمَة، ََل 

َأْعَلُمُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 
اَن َعْنُه َغسَّ

: (25492)تخريج المسند 
.صحيح

16863766

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َعِليٍ  ِبْشُر ْبُن َسْيَحاَن َثَنا َحْرُب  َحدَّ
اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي : ْبُن َمْيُموٍن َصاِحُب اْْلَْغِمَيِة، َقاَل َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

َما »: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد ِباَلًَل َفَأْخَرَج َلُه َضْبًرا ِمْن َتْمِر َفَقاَل: ُهَرْيَرَة
َخْرُتُه َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َقاَل« َهَذا َيا ِباَلُل؟ َما ِخْفَت َأْن َتْسَمَع َلُه ُبَخاًرا ِفي َناِر »: َتْمٌر ادَّ

«َجَهنََّم َأْنِفْق ِباَلُل َوََل َتْخَش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلًَل

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِهَشاٍم َتَفرَّ
ِبِه َحْرٌب

: (921)صحيح الترغيب 
.حسن صحيح

16873767

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن َأْسَلَم اْلَحاِفُظ، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ
اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن : ِبْشُر ْبُن َسْيَحاَن، َقاَل ثنا َحْرُب ْبُن َمْيُموٍن، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ

َأْنِفْق ِباَلُل َوََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
«َتْخَش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلًَل

كتاب الزهد
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16883768

، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم : َحدَّ
، َقاَل يُّ ، َقاَل: اْلَكشِ  يِريِنيُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْوٍن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن : ثنا َبكَّاٌر السِ 
َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى ِباَلٍل َوِعْنَدُه ُصَبٌر ِمْن َتْمٍر : َأِبي ُهَرْيَرَة

ِخُرُه َفَقاَل: َفَقاَل« َما َهَذا َيا ِباَلُل؟»: َفَقاَل َوْيَحَك َيا ِباَلُل َأَما َتَخاُف َأْن َيُكوَن َلُه »: َتْمٌر َأدَّ
اِر، َأْنِفْق ِباَلُل َوََل َتْخَش ِمْن ِذي اْلَعْرِش ِإْقاَلًَل «ُبَخاٌر ِفي النَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ٍد َوَرَواُه  اْبِن َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ
ِد  اَن، َعْن ُمَحمَّ ِهَشاُم ْبُن َحسَّ
َد ِبِه َعْنُه َحْرُب  ْبِن ِسيِريَن َتَفرَّ

ْبُن َمْيُموٍن

رواه : (4701)الهيثمي 
الطبراني في الكبير، وفيه 

مبارك بن فضالة، وهو ثقة، 
وفيه كالم، وبقية رجاله 
رجال الصحيح، ورواه 

الطبراني في اْلوسط بإسناد 
.حسن
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ِهَشاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعْن  َحدَّ
ْرَداِء، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ، َعْن َأِبي الدَّ َقاَل َرُسوُل هللِا : ُخَلْيِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَعَصِريِ 

َما َطَلَعْت َشْمٌس ِإَلَّ َوِبَجْنَبَتْيَها َمَلَكاِن ُيَناِدَياِن، ُيْسِمَعاِن اْلَخاَلِئَق : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ا َكُثَر َوَأْلَهى : َغْيَر الثََّقَلْيِن ُكْم َعزَّ َوَجلَّ، َما َقلَّ َوَكَفى َخْيٌر ِممَّ َيا َأيَُّها النَّاُس، َهُلمُّوا ِإَلى َربِ 

"

ٌة َعْن َقَتاَدَة، ِمْنُهْم   َرَواُه ِعدَّ
، َوَشْيَباُن ْبُن  ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ
، َوَأُبو  ْحِويُّ ْحَمِن النَّ َعْبِد الرَّ
َعَواَنَة، َوَساَلُم ْبُن ِمْسِكيٍن 

َوَغْيُرُهْم

رواه : (4676)الهيثمي 
أحمد، ورجاله رجال 

.الصحيح

16903770
َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَفْضِل، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَجرَّاِح، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن  َحدَّ

، َثَنا ُسْفَياُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َجاِبٍر َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْمٍرو اْلَعَقِديُّ
ْنَيا َمْلُعوَنٌة، َمْلُعوٌن َما ِفيَها ِإَلَّ َما َكاَن ِمْنَها َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ»: َوَسلََّم َقاَل «الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمٍَّد 
َد ِبِه َعْبُد هللِا ْبُن  ، َتَفرَّ َوالثَّْوِريِ 

اْلَجرَّاِح

: (3019)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16913771

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل ثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجِريٍر، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: التَُّنوِخيُّ ِريِ  ثنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْبِن َأِبي َعُروَبَة، : ثنا اْبُن َأِبي السَّ

َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْوَفى، َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها 
ْنَيا َوَما ِفيَها»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَلْت «َهاِجُروا ِمَن الدُّ

 َكَذا َرَواُه التَُّنوِخيُّ َعِن اْبِن 
، َفِإْن َكاَن  ِريِ  َأِبي السَّ

َمْحُفوًظا َفُهَو َغِريٌب َوَصَواُبُه 
 ، َما َرَواُه ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ
َوَأُبو َعَواَنَة، َعْن َقَتاَدَة 

َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌر »: َوِبِإْسَناِدِه
ْنَيا َوَما ِفيَها «ِمَن الدُّ

: (6080)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا
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، َواْلَفْضُل ْبُن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َعاِصٍم، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َزْيٍد، ثنا َأْسَلُم، َعْن ُمرََّة : َداُوَد، َقاََل َثَنا َعْبُد الصَّ

الطَّيِ ِب، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َأنَّ َأَبا َبْكٍر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه اْسَتْسَقى َفُأِتَي ِبِإَناٍء ِفيِه َماٌء 
ا َأْدَناُه ِمْن ِفيِه َبَكى َوَأْبَكى َمْن َحْوَلُه ، َوَعَسٌل  ُثمَّ َعاَد َفَبَكى ، َفَسَكَت َوَما َسَكُتوا ، َفَلمَّ

َما َهاَجَك َعَلى : َفَقاُلوا، ُثمَّ َمَسَح َوْجَهُه َوَأَفاَق ، َحتَّى َظنُّوا َأْن ََل َيْقِدُروا َعَلى ُمَساَءَلِتِه 
: ُكْنُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَعَل َيْدَفُع َعْنُه َشْيًئا َوَيُقوُل: َهَذا اْلُبَكاِء؟ َقاَل

َيا َرُسوَل هللِا َأَراَك َتْدَفُع َعْنَك َشْيًئا َوََل : َفُقْلُت، َوَلْم َأَر َمَعُه َأَحًدا « ِإَلْيَك َعنِ ي ِإَلْيَك َعنِ ي»
ْنَيا َتَمثََّلْت ِلي ِبَما ِفيَها : " َأَرى َمَعَك َأَحًدا؟ َقاَل ْت : َفُقْلُت َلَها، َهِذِه الدُّ ِإَلْيِك َعنِ ي ُفَتَنحَّ

َفَخِشيُت َأْن َتُكوَن َقْد ، »َأَما َوهللِا َلِئِن اْنَفَلتَّ ِمنِ ي ََل َيْنَفِلُت ِمنِ ي َمْن َبْعَدَك : َوَقاَلْت
«َفَذاَك الَِّذي َأْبَكاِني، َلِحَقْتِني 

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (4878)

16933777

اُر، َثَنا ُقرَُّة ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد التَّمَّ َحدَّ
يِق،  دِ  ، َعْن ُمرََّة الطَّيِ ِب، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ  ْبُن َزْيٍد، َثَنا َأْسَلُم اْلُكوِفيُّ

ا ُوِضَع َعَلى َيِدِه َبَكى َوَردَّ : َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَُّه اْسَتْسَقى َفُأِتَي ِبَماٍء َوَعَسٍل َفَلمَّ
ا  َناَء َواْنَتَحَب َفَما زَاَل َيْبِكي َحتَّى َبَكى َمْن َحْوَلُه َحتَّى َظنُّوا َأنَُّه ََل َيْسُكُن، ُثمَّ َسَكَن، َفَلمَّ اْلِْ

َذَهَب َيْمَسُح َعْن َوْجِهِه َذَهُبوا َيْسَأُلوَنُه َفَعاَد َواْنَتَحَب َوَبَكى َحتَّى َيِئُسوا ِمْنُه َأْن َيْسَأُلوُه 
َيْوَمُهْم َذاَك َفَمَسَح َعْن َوْجِهِه َفَذَهُبوا َيْسَأُلوَنُه َفَعاَد َواْنَتَحَب َوَبَكى َحتَّى َيِئُسوا ِمْنُه َأْن 

َيا َأَبا َبْكٍر َظَننَّا َأْن َسَنُقوُم اْلَيْوَم ِمْن ِعْنَدِك ِمْن َغْيِر : َيْسَأُلوُه ُثمَّ َسَكَن َفَأْقَبُلوا َعَلْيِه َفَقاُلوا
َبْيَنا َأَنا َذاَت َيْوٍم ِعْنَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا : َأْن َنْسَأَلَك َفَما الَِّذي َهيََّجَك َعَلى َما َهيََّجَك؟ َقاَل

ِإَلْيِك »: َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َرَأْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدَفُع َعْن َنْفِسِه َشْيًئا ِبَيِدِه َوَيُقوُل
ي َما الَِّذي َأَراَك َتْدَفُع َعْن َنْفِسِك َوََل : َفُقْلُت« َعنِ ي ِإَلْيِك َعنِ ي َيا َرُسوَل هللِا، ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ 

ْنَيا َتَطاَوَلْت ِلي ِبُعُنِقَها َوَرْأِسَها َفُقْلُت: " َأَرى َشْيًئا، َقاَل ِإَلْيِك َعنِ ي ِإَلْيِك : َيا َأَبا َبْكٍر الدُّ
َفَظَنْنُت َأنََّها : َقاَل" َأَما ِإنََّك َلِئِن اْنَفَلتَّ ِمنِ ي َفَلْن َيْنَفِلَت ِمنِ ي َمْن َبْعَدَك : َعنِ ي َفَقاَلْت

َأْدَرَكْتِني َوَحاَلْت َبْيِني َوَبْيَن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُهَو الَِّذي َهيَِّجِني َعَلى َما 
"َهيَِّجِني َعَلْيِه 

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (4878)
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َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َمْحُموِد ْبِن اْلَفَرِج، ثنا َسِعيُد ْبُن اْلَعبَّاِس، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد  َحدَّ
، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، ثنا َأَباُن ْبُن َأِبي َعيَّاٍش، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ   الطََّناِفِسيُّ

َرًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَتُقوُل: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ْنَيا ُمَصوَّ َيا َربِ  اْجَعْلِني : ُيَجاُء ِبالدُّ

ُ ِ"َأْنِت َأْنَتُن ِمْن َذِلَك َبْل َأْنِت َوَأْهُلِك ِفي النَّار: " ِلَرُجٍل ِمْن َأْدَنى َأْهِل اْلَجنَِّة َمْنِزَلًة َفَيُقوُل َّللاَّ

.إسناده ضعيف جدا

16953780
 ، اُن، َثَنا اْلُجَرْيِريُّ َثَنا َأُبو َبْحٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب، َثَنا َعفَّ َحدَّ

: َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمَوَلَة، َعْن ُبَرْيَدَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ْنَيا َكزَاِد الرَّاِكِب» «َيْكِفي َأَحَدُكْم ِمَن الدُّ

16963781

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َمْيَسَرُة ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
ِه، َعْن َحْنَظَلَة ْبِن َوَداَعَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا  َعْبِد َربِ 

اِن »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفيَع ِمَن اْلِجنَّ َكاُنوا َأْعَقَل ، ِإنَّ َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َخَواصَّ ُيْسِكُنُهُم الرَّ
اِس ُتُهُم اْلُمَساَبَقَة »: َيا َرُسوَل هللِا َوَكْيَف َكاُنوا َأْعَقَل النَّاِس؟ َقاَل: ُقْلَنا، « النَّ َكاَنْت ِهمَّ

ِهْم َعزَّ َوَجلَّ  ْنَيا َوِرَياَسِتَها ، َواْلُمَساَرَعَة ِإَلى َما ُيْرِضيِه ، ِإَلى َربِ  َوَزِهُدوا ِفي ُفُضوِل الدُّ
«َوَهاَنْت َعَلْيِهْم َفَصَبُروا َقِلياًل َواْسَتَراُحوا َطِوياًل، َوَنِعيِمَها 

: (970)السلسلة الضعيفة 
.موضوع

الحافظ في المطالب العالية 
.موضوع: (3/419)

16973782

َثَنا َأُبو َذرٍ  ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن ُيوُسَف اْلَورَّاُق، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َحْفٍص،  َحدَّ
، ثنا ُنَصْيُر ْبُن َحْمَزَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن  َثَنا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص اْلَعْبِسيُّ

، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعَلْيِه  ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ 
اَلُم َقاَل ْنَيا َعلََّمُه هللُا َتَعاَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: السَّ َمْن َزِهَد ِفي الدُّ

«ِباَل َتَعلٍُّم، َوَهَداُه ِباَل ِهَداَيٍة، َوَجَعَلُه َبِصيًرا، َوَكَشَف َعْنُه اْلَعَمى

: (5612)ضعيف الجامع 
.ضعيف

16983783

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن  َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه،  ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َحدَّ
 ، َعْن َأِبي َعْبِد هللِا َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ 

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم، َقاَل
َمْن َنَقَلُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ُذلِ  اْلَمَعاِصي ِإَلى ِعزِ  التَّْقَوى، َأْغَناُه ِباَل َماٍل، َوَأَعزَُّه »: َوَسلََّم

ِباَل َعِشيَرٍة، َوآَنَسُه ِباَل َأِنيٍس، َوَمْن َخاَف هللَا َأَخاَف هللُا َتَعاَلى ِمْنُه ُكلَّ َشْيٍء، َوَمْن َلْم 
ْزِق  َيْخِف هللَا َأَخاَفُه هللُا َتَعاَلى ِمْن ُكلِ  َشْيٍء، َوَمْن َرِضَي ِمَن هللِا َتَعاَلى ِباْلَيِسيِر ِمَن الرِ 

َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ِباْلَيِسيِر ِمَن اْلَعَمِل، َوَمْن َلْم َيْسَتِحي ِمْن َطَلِب اْلَمِعيَشِة َخفَّْت 
ْنَيا َثبََّت هللُا اْلِحْكَمَة ِفي َقْلِبِه، َوَأْنَطَق  ُمْؤَنُتُه، َوَرَخى َباُلُه، َوَنِعَم ِعَياُلُه، َوَمْن َزِهَد ِفي الدُّ

ْنَيا َساِلًما ِإَلى َداِر اْلَقَراِر .«هللُا ِبَها ِلَساَنُه، َوَأْخَرَجُه ِمَن الدُّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َلْم َيْرِوِه 
َمْرُفوًعا ُمْسَنًدا ِإَلَّ اْلِعْتَرُة 

َبُة، َخْلُفَها َعْن َسَلِفَها،  الطَّيِ 
ْيِخ َوَما َكَتْبَناُه ِإَلَّ َعْن َهَذا الشَّ

16993785

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َزْيُد ْبُن َعِليِ  ْبِن َأِبي ِباَلٍل اْلُمْقِرُئ  ثنا َأُبو َأْحَمَد ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ، َحدَّ
ثنا َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن ، ثنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلُمْسَتْمِليُّ ، َأْحَمَد اْلَهْمَداِنيُّ ِباْلُكوَفَة 

َفِر،  ِبيِع ، َأِبي السَّ ُل ْبُن ُيوُنَس ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن الرَّ ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ، ثنا اْلُمَفضَّ
: َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُجاًل، َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل، َعْن َمْنُصوٍر 

َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ ، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ِإَذا َأَنا َعِمْلُتُه َأَحبَِّني هللُا َعزَّ َوَجلَّ َوَأَحبَِّني النَّاُس َعَلْيِه 
ْنَيا يِحبَُّك هللُا »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اُس َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َهَذا ُيِحبُّوَك، اْزَهْد ِفي الدُّ ا النَّ «َوَأمَّ

 ِذْكُر َأَنٍس ِفي َهَذا اْلَحِديِث 
َوُهٌم ِمْن ُعَمَر َأْو َأِبي َأْحَمَد 

َفَقْد َرَواُه اْْلَْثَباُت َعِن اْلَحَسِن 
ِبيِع، َفَلْم ُيَجاِوْز ِفيِه  ْبِن الرَّ

ُمَجاِهًدا

: (923)صحيح الجامع 
.صحيح

17003786

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ثنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَحذَّاُء ، َحدَّ
ُل ْبُن ُيوُنَس، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ، ثنا اْلُمَفضَّ ِبيِع َأُبو َعِليٍ  اْلَبَجِليُّ ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن الرَّ ْوَرِقيُّ الدَّ

َأنَّ َرُجاًل، َجاَء ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َمْنُصوٍر، ، َأْدَهَم 
اُس َعَلْيِه َفَقاَل: َفَقاَل : َيا َرُسوَل هللِا ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ُيِحبُِّني هللُا َتَعاَلى َعَلْيِه َوُيَحبُِّني النَّ
اُس َعَلْيِه َفاْنُبْذ ِإَلْيِهْم َهَذا » ا َما ُيِحبَُّك النَّ ْنَيا َوَأمَّ ا َما ُيِحبَُّك هللُا َعَلْيِه َفالزُّْهُد ِفي الدُّ َأمَّ

«اْلِقثَّاَء

ُل:  َقاَل اْلَحَسُن : َقاَل اْلُمَفضَّ
َلْم ُيْسِنْد َلَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم 

َوَرَواُه . َحِديًثا َغْيَر َهَذا
َطاُلوُت َعْن ِإْبَراِهيَم، َفَلْم 

ُيَجاِوْز ِبِه ِإْبَراِهيَم

.مرسل
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17013787

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا َواِقُد ْبُن ُموَسى ، ثنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّاِزيُّ ، َحدَّ
، ثنا اْبُن َكِثيٍر  يِصيُّ َجاَء : َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم، َعْن َأْرَطاَة َيْعِني اْبَن اْلُمْنِذِر، َقاَل، اْلِمصِ 

َيا َرُسوَل هللِا َعلِ ْمِني َعَماًل ُيِحبُِّني هللُا َتَعاَلى : َفَقاَل، َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
اُس َقاَل ا َما ُيِحبَُّك »: َعَلْيِه َوُيِحبُِّني النَّ ْنَيا َوَأمَّ ا َما ُيِحبَُّك هللُا َتَعاَلى َعَلْيِه َفالزُّْهُد ِفي الدُّ َأمَّ

اُس َعَلْيِه َفَما َكاَن ِفي َيِدَك َفاْنِبْذُه ِإَلْيِهْم «النَّ

َكَذا َرَواُه اْبُن َكِثيٍر َعْن 
َعْن َأْرَطاَة، : ِإْبَراِهيَم، َفَقاَل

ُل  وُر، َما َرَواُه اْلُمَفضَّ َواْلَمْشُه
ْبُن ُيوُنَس َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن 
َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َوَرَواُه 

َخَلُف ْبُن َتِميٍم َأْيًضا َعْن 
ِإْبَراِهيَم َعْن َمْنُصوٍر، َفَخاَلَف 

َل اْلُمَفضَّ

: (352)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17023788
َثَناُه َأُبو َعِليٍ  َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد  ، ثنا ُيوُسُف ْبُن َسِعيٍد، ، َحدَّ

َعْن ِرْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش، َعِن ، َعْن َمْنُصوٍر ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ثنا، َخَلُف ْبُن َتِميٍم 
ِبيِع ْبِن َخْيَثٍم، َقاَل َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكَر ِمْثَلُه: الرَّ

: (352)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17033789

، ثنا اْبُن َأِبي ِرْزَمَة، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح اْلُبَخاِريُّ َحدَّ
َعِليُّ ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا َأُبو َحْمَزَة، َعْن َلْيٍث، َعْن َأِبي َفزَاَرَة، َعْن َيِزيَد ْبِن اْْلََصمِ ، 

زَاِر، َوِجْلُف اْلُخْبِز، »: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َما َفْوَق اْلِْ
.«َوِظلُّ اْلَحاِئِط، َوَجرَُّة اْلَماِء، َفْضٌل ُيَحاَسُب ِبِه، َأْو ُيْسَأُل َعْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة

َلْم . َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 

َحْمَزَة َعْن َلْيٍث، َوَأُبو َحْمَزَة 
ِريُّ اْلَمْرَوِزيُّ َواْسُمُه  كَّ ُهَو السُّ

ُد ْبُن َمْيُموٍن ُمَحمَّ

: (5116)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17043790

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ثنا َسَلَمُة ْبُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس ، َحدَّ
، َعْن ُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعاِصٍم ، َشِبيٍب 

اَن، َعِن اْلَحَسِن  َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى : َقاَل، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َحسَّ
َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيْؤِتَيُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِعْلًما ِبَغْيِر َتَعلٍُّم »: َأْصَحاِبِه َذاَت َيْوٍم َفَقاَل

َأََل َمْن ، َوَهًدى ِبَغْيِر ِهَداَيٍة َهْل ِمْنُكْم َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيْذِهَب هللُا َعْنُه اْلَعَمى َوَيْجَعَلُه َبِصيًرا 
ْنَيا  ْنَيا ، َوَطاَل َأَمُلُه ِفيَها َأْعَمى هللُا َقْلَبُه َعَلى َقْدِر َذِلَك ، َرِغَب ِفي الدُّ َوَمْن َزِهَد ِفي الدُّ

َر َأَمُلُه ِفيَها َأْعَطاُه هللُا َتَعاَلى ِعْلًما ِبَغْيِر َتَعلٍُّم  َأََل َسَيُكوُن ، َوَهًدى ِبَغْيِر ِهَداَيٍة ، َوَقصَّ
َوََل ، َبْعَدُكْم َقْوٌم ََل َيْسَتِقيُم َلُهُم اْلُمْلُك ِإَلَّ ِباْلَقْتِل َوالتََّجبُِّر َوََل اْلِغَنى ِإَلَّ ِباْلَعْجِز َواْلُبْخِل 

يِن َواتِ َباِع اْلَهَوى َأََل َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك الزََّماَن ِمْنُكْم َفَصَبَر  اْلَمَحبَُّة ِإَلَّ ِباَِلْسِتْخَراِج ِفي الدِ 
َوَصَبَر ِلْلُبْغَضِة َوُهَو ، َوَصَبَر ِللذُِّل َوُهَو َيْقِدُر َعَلى اْلِعزِ  ، ِلْلَفْقِر َوُهَو َيْقِدُر َعَلى اْلِغَنى 

يًقا «َيْقِدُرَعَلى اْلَمَحبَِّة ََل ُيِريُد ِبَذِلَك ِإَلَّ َوْجَه هللِا َأْعَطاُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ َثَواَب َخْمِسيَن ِصدِ 

ََل َأْعَلُم َرَواُه ِبَهَذا اللَّْفِظ ِإَلَّ 
، اْلُفَضْيَل َعْن ِعْمَراَن 

َوِعْمَراُن ُيَعُد ِفي َأْصَحاِب 
اْلَحَسِن َلْم ُيَتاِبْع َعَلى َهَذا 

اْلَحِديِث

17053791

َثِني َأِبي، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ   َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأَباَن، َحدَّ َحدَّ
اَن، َعِن  ْبِن َشِقيٍق، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث، َثَنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َحسَّ

َهْل ِمْنُكْم »: َخَرَج النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْصَحاِبِه َذاَت َيْوٍم، َفَقاَل: اْلَحَسِن، َقاَل
َمْن ُيِريُد َأْن ُيْؤِتَيُه هللُا ِعْلًما ِبَغْيِر َتَعلٍُّم َوُهًدى ِبَغْيِر ِهَداَيٍة َهْل ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد َأْن ُيْذِهَب هللُا 

ْنَيا َوَأَطاَل َأَمَلُه ِفيَها َأْعَمى هللُا َقْلَبُه  َعْنُه اْلَعَمى َوَيْجَعَلُه َبِصيًرا َأََل ِإنَُّه َمْن َرِغَب ِفي الدُّ
َر َأَمَلُه ِفيَها َأْعَطاُه هللُا ِعْلًما ِبَغْيِر َتَعلٍُّم َوُهًدى  ْنَيا َوَقصَّ َعَلى َقْدِر َذِلَك، َوَمْن َزِهَد ِفي الدُّ
ِبَغْيِر ِهَداَيٍة، َأَلَّ ِإنَُّه َسَيُكوُن َبْعَدُكْم َقْوٌم ََل َيْسَتِقيُم َلُهُم اْلُمْلُك ِإَلَّ ِباْلَقْتِل َوالتََّجبُِّر، َوََل 

يِن َواتِ َباِع اْلَهَوى، َأََل َفَمْن َأْدَرَك  اْلِغَنى ِإَلَّ ِباْلُبْخِل َواْلَفْخِر َوََل اْلَمَحبَُّة ِإَلَّ ِباْسِتْخَراٍج ِفي الدِ 
َذِلَك الزََّماَن ِمْنُكْم َفَصَبَر َعَلى اْلَفْقِر َوُهَو َيْقِدُر َعَلى اْلِعزِ  ََل ُيِريُد ِبَذِلَك ِإَلَّ َوْجَه هللِا َتَعاَلى 

يًقا «َأْعَطاُه هللُا َتَعاَلى َثَواَب َخْمِسيَن ِصدِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن َلْم 
اُن ُمْرَساًل،  َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َحسَّ

َوََل َأْعَلُم َعْنُه َراِوًيا ِإَلَّ 
اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض

.مرسل
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، َثَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَياٍس، َثَنا ِعيَسى ْبُن  َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َمْيُموٍن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
َرَف َواْلَماَل ِفي ِديِنِه»: َوَسلََّم «َما ِذْئَباِن َضاِرَياِن ِفي َغَنٍم ِبَأْفَسَد َلَها ِمْن ُحبِ  اْبِن آَدَم الشُّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِد ْبِن َكْعٍب َعِن اْبِن  ُمَحمَّ

َعبَّاٍس، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 
اْلَوْجِه

رواه : (17833)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

عيسى بن ميمون، وهو 
.ضعيف، وقد وثق

17073793

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد  ثنا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَكَراِبيِسيُّ ، َحدَّ
اِج ْبِن َأْرَطاَة ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك ، َأْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َمْرَواَن  َعْن ، َعِن اْلَحجَّ

َما زَاَن هللُا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل
ْنَيا َوَعَفاٍف ِفي َبْطِنِه َوَفْرِجِه «اْلِعَباَد ِبِزيَنٍة َأْفَضَل ِمْن َزَهاَدِة الدُّ

اِج ْبِن  َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحجَّ
َواْبُن اْلُمَباَرِك َلْم ، َأْرَطَأَة 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

: (5027)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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ُل، ثنا ُقْطَبُة ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا ُسْفَياُن  َلَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : الثَّْوِريُّ

َما ِذْئَباِن َضاِرَياِن ُأْرِساَل ِفي َغَنٍم َأْغَفَلَها َأْهُلَها ِبَأْسَرَع ِفيَها َفَساًدا ِمْن َطَلِب »: َوَسلََّم
َرِف َواْلَماِل ِفي ِديِن اْلُمْسِلِم «الشُّ

 ، َد ِبِه ُقْطَبُة َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ
َواْخُتِلَف ِفيِه َعَلى الثَّْوِريِ  ِمْن 

َغْيِر َوْجٍه

رواه : (17830)الهيثمي 
البزار، وفيه قطبة بن 

العالء، وقد وثق، وبقية 
.رجاله ثقات

17093795

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة،  َحدَّ
اِف، َعْن َأِبي  ، َعْن َأِبي اْلَحجَّ ، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ َماِريُّ ْحَمِن الذِ  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّ

َما ِذْئَباِن َضاِرَياِن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
َرِف َواْلَماِل ِفي ِديِن اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم «ُأْرِساَل ِفي َزِريَبِة َغَنٍم ِبَأْسَرَع ِفيَها َفَساًدا ِمْن ُحبِ  الشَّ

َماِريُّ َوَلْم َنْكُتْبُه  َد ِبِه الذِ   َتَفرَّ
ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم

رواه : (17829)الهيثمي 
أبو يعلى، ورجاله رجال 

الصحيح غير محمد بن عبد 
الملك زنجويه، وعبد هللا بن 

.محمد بن عقيل، وقد وثقا

17103796

َة، ثنا َأُبو ُقرََّة،  ، ِبَها ثنا َأُبو ُجمَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب الزَُّبْيِديُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي ُعْثَماَن ، َذَكَر ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ : َعْن ُموَسى ْبِن َطاِرٍق، َقاَل َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِ 

، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َقاَل َما ِذْئَباِن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: النَّْهِديِ 
َضاِرَياِن َباَتا ِفي َحِظيَرِة َغَنٍم َيْفَتِرَساِن َوَيْأُكاَلِن ِبَأْسَرَع َفَساًدا ِفيَها ِمْن َطَلِب اْلَماِل 

َرِف ِفي ِديِن اْلُمْسِلِم «َوالشَّ

َد ِبِه َأُبو ُقرََّة  َتَفرَّ

17113798

ْحَمِن  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبِن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ْرَداِء، َقاَل ، َعْن َأِبي الدَّ ، َثَنا َهمَّاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُخَلْيٍد اْلِقْصِريِ  َقاَل َرُسوُل : ْبُن َمْهِديٍ 

ْمُس ِإَلَّ ُبِعَث ِبَجْنِبَها َمَلَكاِن يَناِدَياِن: " َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما َقلَّ : َما َطَلَعِت الشَّ
ا َكُثَر َوَأْلَهى  "َوَكَفى َخْيٌر ِممَّ

رجاله : (3/125)الهيثمي 
.رجال الصحيح

: (3226)صحيح الترغيب 
.صحيح

17123799

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ِهَشاٌم، َعْن َقَتاَدَة، َعْن  َحدَّ
ْرَداِء، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل ، َعْن َأِبي الدَّ َقاَل َرُسوُل هللِا : ُخَلْيِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَعَصِريِ 

َما َطَلَعْت َشْمٌس ِإَلَّ َوِبَجْنَبَتْيَها َمَلَكاِن ُيَناِدَياِن، ُيْسِمَعاِن اْلَخاَلِئَق : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ا َكُثَر َوَأْلَهى : َغْيَر الثََّقَلْيِن ُكْم َعزَّ َوَجلَّ، َما َقلَّ َوَكَفى َخْيٌر ِممَّ َيا َأيَُّها النَّاُس، َهُلمُّوا ِإَلى َربِ 

"

ٌة َعْن َقَتاَدَة، ِمْنُهْم  َرَواُه ِعدَّ
، َوَشْيَباُن ْبُن  ُسَلْيَماُن التَّْيِميُّ
، َوَأُبو  ْحِويُّ ْحَمِن النَّ َعْبِد الرَّ
َعَواَنَة، َوَساَلُم ْبُن ِمْسِكيٍن 

َوَغْيُرُهْم

رجاله : (3/125)الهيثمي 
.رجال الصحيح

: (3226)صحيح الترغيب 
.صحيح

17133800

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي، ثنا َأُبو َبِشيٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن  َحدَّ
، ثنا َأِبي، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن  ْحَمِن اْلَمْقِدِسيُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاِنِئ ْبِن َعْبِد الرَّ وََلِبيُّ َحمَّاٍد الدُّ

ْرَداِء َقاَل ْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّ : َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي َعْبَلَة، َعْن ُأمِ  الدَّ
ْنَيا » َمْن َأْصَبَح ُمَعاًفى ِفي َبَدِنِه، آِمًنا ِفي ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّ

ِبَحَذاِفيِرَها، َيا اْبَن ُجْعُشٍم َيْكِفيَك ِمْنَها َما َسدَّ ُجوَعَك، َوَواَرى َعْوَرَتَك، َوِإْن َكاَن َبْيًتا ُيَواِريَك 
، َوَما َفْوَق َذِلَك ِحَساٌب «َفَذاَك َفَلُق اْلُخْبِز، َوَماُء اْلَجرِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم، 
َد ِبِه َأِخيِه َعْنُه َتَفرَّ

رواه : (18083)الهيثمي 
الطبراني، ورجاله وثقوا على 

.ضعف في بعضهم

17143801

 ، يِصيُّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َجَناٍب اْلِمصِ  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَجْوَهِريُّ َحدَّ
: ثنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َقَسَم َبْيَنُكْم َأْخاَلَقُكْم َكَما َقَسَم َبْيَنُكْم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
، َوََل ُيْعِطي اآْلِخَرَة ِإَلَّ َمْن  ْنَيا َمْن ُيِحبُّ َوَمْن ََل ُيِحبُّ َأْرزَاَقُكْم، َوِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيْعِطي الدُّ

ْحَمِن ْبُن ُزَبْيٍد، َعْن َأِبيِه، ِمْثَلُه َمْرُفوًعا« ُيِحبُّ َوَرَواُه ُمَحمَُّد ْبُن َطْلَحَة، َعْن . َوَرَواُه َعْبُد الرَّ
َفَمْن َجُبَن َعِن اْلَماِل َأْن َيْنِفَقُه، َوَخاَف اْلَعُدوَّ َأْن ُيَجاِهَدُه، : " ُزَبْيٍد، ِمْثَلُه َمْوُقوًفا، َوزَاَد

ِ، َوََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوهللُا َأْكَبُر : َواللَّْيَل َأْن ُيَكاِبَدُه َفْلُيْكِثْر ِمْن َقْوِل "ُسْبَحاَن هللِا، َواْلَحْمُد َّللَّ

َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن   َحدَّ
اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، 

نا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، نا 
ُد ْبُن َطْلَحَة َعِن ُزَبْيٍد ِمْثَلُه ُمَحمَّ

صحيح اْلدب المفرد 
صحيح موقوفًا في : (209)

.حكم المرفوع

: (1625)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17153802

َثَنا ُسَلْيَماُن،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َثَنا َأُبو اْلُمِغيَرِة، ح َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل َثَنا : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف اْلِفْرَياِبيُّ

، َعْن َعْبَدَة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَبْعِض : اْْلَْوزَاِعيُّ
ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل»: َجَسِدي َفَقاَل «اْعُبِد هللَا َكَأنََّك َتَراُه، َوُكْن ِفي الدُّ

، َعِن   َرَواُه اْلِفْرَياِبيُّ
، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن  اْْلَْوزَاِعيِ 

اْبِن ُعَمَر ِمْثَلُه

الحديث في صحيح البخاري 
اْعُبِد "دون قوله  (6416)

"هللَا َكَأنََّك َتَراُه،
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17163803

، َثَنا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَكاِتُب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
ْرَداِء، َعْن  ِغيِر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َيَساٍف، َعْن ُأمِ  الدَّ َصاِلٍح، َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن ُموَسى الصَّ

ْرَداِء، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل َما َلَك ََل َتْطُلُب ِْلَْضَياِفَك َكَما َيْطُلُب : ُقْلُت َلُه: َأِبي الدَّ
ِإنَّ َأَماَمُكْم »: ِْلَنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َغْيُرَك ِْلَْضَياِفِهْم؟ َفَقاَل

َف ِلِتْلَك اْلَعَقَبِة«َعَقَبًة َكُؤوًدا، ََل َيُجوُزَها اْلُمْثَقُلوَن ، َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأَتَخفَّ

: (2001)صحيح الجامع 
.صحيح

17173806

ِر، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمْيٍر، ثنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبِد ْبِن ُنوٍح، ثنا َصاِلُح ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َبَياٍن، ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

ْنَيا، َفَيْذُكُرُه هللُا َتَعاَلى ِمْن : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَعْبَد َلُيْشِرُف َعَلى َحاَجٍة ِمْن َحاَجاِت الدُّ
َيا َماَلِئَكِتي ِإنَّ َعْبِدي َهَذا َقْد َأْشَرَف َعَلى َحاَجٍة ِمْن َحَواِئِج : َفْوِق َسْبِع َسَماَواٍت، َفَيُقوُل

ا  اِر، َوَلِكْن َأُذوُدَها َعْنُه، َفُيْصِبُح اْلَعْبُد َعاضًّ ْنَيا َفِإْن َفَتْحُتَها َلُه َفَتْحُت َلُه َباًبا ِإَلى النَّ الدُّ
"َمْن َسَعى ِبي؟ َمْن َدَهاِني؟ َوَما ِهَي ِإَلَّ َرْحَمٌة َرِحَمُه هللُا ِبَها : َعَلى َأَناِمِلِه، َيُقوُل

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ُشْعَبَة َواْلَحَكِم َعْن ُمَجاِهٍد، 

َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعِليِ  
ْبِن َمْعَبٍد َعْن َصاِلٍح

الذهبي في تلخيص العلل 
باطل أو : (290)المتناهية 

.لعله موقوف

17183807

َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  اْلَمْقِدِسيُّ َقاَل ثنا َعْمُرو ْبُن َزَكِريَّا اْلِحْمَيِريُّ : َحدَّ
، َقاَل: ِبَغزََّة، َقاَل ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد اْلَقاِضي اْلَغزِ يُّ

: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َخْيَثَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل
ُضُه ِلْلَباَلِء، َوُهَو ُمْؤِمٌن : َتُقوُل اْلَماَلِئَكُة ْنَيا، َوُتَعرِ  ، َعْبُدَك اْلُمْؤِمُن َتْزِوي َعْنُه الدُّ َيا َربِ 

َيا َربِ  َما َيُضرُُّه َما َأَصاَبُه : اْكِشُفوا َعْن َثَواَبُه، َفِإَذا َرَأْوا َثَواَبُه َتُقوُل اْلَماَلِئَكُة: ِبَك، َفَيُقوُل
ْنَيا ْنَيا، َوَتْزِوي َعْنُه : َوَتُقوُل اْلَماَلِئَكُة. ِفي الدُّ ، َعْبُدَك اْلَكاِفُر َتْبِسُط َلُه ِفي الدُّ َيا َربِ 

، َما َيْنَفُعُه : اْكِشُفوا َعْن ِعَقاِبِه، َفِإَذا َرَأْوا ِعَقاَبُه َقاُلوا: اْلَباَلَء، َوَقْد َكَفَر ِبَك، َفَيُقوُل َيا َربِ 
ْنَيا  ".َما َأَصاَبُه ِفي الدُّ

ٌد َفَذَكْرُتُه ِلَعْبِد هللِا :  َقاَل ُمَحمَّ
ْدُت : ْبِن ُنَمْيٍر َفَقاَل ِلي َتَردَّ

ِإَلى اْْلَْعَمِش ِمَراًرا َأْسَأُلُه َفَلْم 
ْثِني، َوَقاَل ِإَذا َجدَّ : ُيَحدِ 

َؤاُل َجدَّ اْلَمْنُع َكَذا . السُّ
ْيُخ َمْرُفوًعا  َثَناُه َهَذا الشَّ َحدَّ

ُمتَِّصاًل َوُهَو ِمْن َمَفاِريِد 
 ، ِد ْبِن ُعَبْيٍد اْلَغزِ يِ  ُمَحمَّ

وُر َما َرَواُه النَّاُس  َواْلَمْشُه
َعْن َأِبي ُمَعاِوَيَة َعِن 

اْْلَْعَمِش َعْن َخْيَثَمَة ِمْن ِقَبِلِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17193808

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأيُّوَب الطََّبَراِنيُّ  ، ، َحدَّ ِريُّ كَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َداُوَد اْلُجْنِديَساُبوِريُّ السُّ
َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن ، َعِن اْْلَْعَمِش ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُخَلْيٍد اْلَحَنِفيُّ 

َقاَل : َقاَل، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرِث، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َعْمرٍو 
ِه َعزَّ َوَجلَّ : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا : َفَقاَل، َشَكا َنِبيٌّ ِمَن اْْلَْنِبَياِء ِإَلى َربِ 

ْنَيا َوَتْعِرُض َلُه  ربِ  َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َعِبيِدَك ُيْؤِمُن ِبَك َوَيْعَمُل ِبَطاَعِتَك َفَتْزِوي َعْنُه الدُّ
اْلَباَلَء َوَيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َعِبيِدَك َيَكْفُر ِبَك َوَيْعَمُل ِبَمَعاِصَيَك َفَتْزِوي َعْنُه اْلَباَلُء َوَتْعِرُض َلُه 

ْنَيا َفَأْوَحى هللا َعزَّ َوَجلَّ ِإَلْيِه ِإنَّ اْلِعَباَد َواْلِباَلَد ِلي َوِإنَُّه َلْيَس ِمْن َشْيِء ِإَلَّ َوُهَو : الدُّ
ْنَيا َوَأْعِرُض َلُه  َئاٌت َفَأْزِوي َعْنُه الدُّ ُلِني َأَما َعْبِدي اْلُمْؤِمُن َفَلُه َسيِ  ُيَسبِ ُحِني َوُيَكبِ ُرِني َوُيَهلِ 
ا َعْبدي اْلَكاِفُر َفَلُه َحَسَناٌت َفَأْزِوي َعْنُه اْلَباَلَء  اْلَباَلَء َحتَّى َيْأِتَيِني َفَأْجِزَيُه ِبَحَسَناِتِه َوَأمَّ

َئاِتِه  ْنَيا َحتَّى َيْأِتَيِني َفَأْجِزَيُه ِبَسيِ  "َوَأْعِرُض َلُه الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل 
َواْْلَْعَمِش َلْم َنْكُتْبُه َمْرُفوًعا 
ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوَعْبُد هللِا 

ْبُن اْلَحاِرِث ِفيَما َأَرى ُهَو 
َث  الزَُّبْيِديُّ اْلُمْكِتُب ُكوِفيٌّ َحدَّ

، َعْنُه، َعْمُرو ْبُن ُمرََّة َوَأُبو 
َيْرِوي َعِن َعْبِد هللِا ْبِن 

َعْمٍرو، َواْبِن ُعَمَر َرِضَي هللُا 
َتَعاَلى َعْنُهْم

فيه : (10/195)الهيثمي 
محمد بن خليد الحنفي وهو 

.ضعيف

17203809

، َثَنا َأُبو ُكَرْيٍب، َثَنا ُعَمُر ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
، َعْن َساِعَدَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُحَذْيَفَة،  اِج، َعْن َأِبي َمْعَمٍر التَّْيِميِ  َبِزيٍع، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن اْلَحجَّ

َما ِمْن َيْوٍم َأَقرَّ ِلَعْيِني، َوََل َأَحبَّ ِلَنْفِسي ِمْن َيْوٍم آِتي َأْهِلي َفاَل َأِجُد : َأنَّ ُحَذْيَفَة َكاَن َيُقوُل
َما َنْقِدُر َعَلى َقِليٍل َوََل َكِثيٍر، َوَذِلَك َأنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى : ِعْنَدُهْم َطَعاًما، َوَيُقوُلوَن

ْنَيا ِمَن اْلَمِريِض َأْهِلِه »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ًة ِلْلُمْؤِمِن ِمَن الدُّ ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َأَشدُّ َحِميَّ
«الطََّعاَم، َوهللُا َتَعاَلى َأَشدُّ َتَعاُهًدا ِلْلُمْؤِمِن ِباْلَباَلِء ِمَن اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه ِباْلَخْيِر

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

: (1649)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17213810

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل ثنا َأْزَهُر ْبُن : ثنا َأُبو َبْكٍر َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُز َقاَل: َحدَّ
يِر، : َجِميٍل، َقاَل خِ  ، َعْن َأِبي اْلَعاَلِء َيِزيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِ  ثنا َسِعيُد ْبُن َراِشٍد اْلُجَرْيِريُّ

ْزِق »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبيِه، َقاَل ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َليْبَتِلَي اْلَعْبَد ِبالرِ 
«َلَيْنُظَر َكْيَف َيْعَمُل، َفِإْن َرِضَي ُبوِرَك َلُه، َوِإْن َلْم َيْرَض َلْم ُيَباَرْك َلُه

:  َقاَل َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُز
َلْم َنْسَمْع َهَذا اْلَحِديَث ِإَلَّ ِمْن 

ْسَناِد َوهللُا  َأْزَهَر ِبَهَذا اْلِْ
ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َأْعَلُم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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17223812

، َثَنا اْلُمَهاِجُر ْبُن ِإْبَراِهيَم،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُنوِح ْبِن َحْرٍب اْلَعْسَكِريُّ َحدَّ
َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َناِفٍع، َثَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َواْلَقْبَر َأْمُنُه َواْلَجنََّة َمِصيُرُه، َيا َأَبا »: َوَسلََّم َقاَل ِْلَِبي َذرٍ  َيا َأَبا َذرٍ  ِإنَّ الدُّ
اَر َمِصيُرُه، َيا َأَبا َذرٍ  ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلْم َيْجَزْع ِمْن  ْنَيا َجنَُّة اْلَكاِفِر َواْلَقْبَر َعَذاُبُه َوالنَّ َذرٍ  ِإنَّ الدُّ

ْنَيا َوَلْم َيْبُل ِمْن َأْهِلَها َوِعزِ َها «ُذلِ  الدُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلُمَهاِجِر

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (2537)

17233813

ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّاِس  َثَنا َعْبُد الرَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ ، َحدَّ
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن  : َقاََل، ثنا َحيَّاُن ْبُن ُموَسى ، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن ، ح َوَحدَّ

َأنَّ َأَبا َعْبِد ، ثنا َوَهَبُة هللِا ْبُن ُجَناَدَة ، ثنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك 
ْحَمِن ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َثُه َعْن َعْبِد الرَّ ْحَمِن، َحدَّ ْنَيا »: الرَّ الدُّ

َنَة ْجَن َوالسَّ ْنَيا َفاَرَق السِ  «ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َوَسَنُتُه َفِإَذا َفاَرَق الدُّ

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا 
ْبِن ُجَناَدَة

: (6855)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

17243814

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَوِليِد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعِطيََّة ْبِن  اِح، َثَنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُموَسى اْلُجَهِنيُّ بَّ الصَّ

: َرَأْيُت َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه ُأْكرَِه َعَلى َطَعاٍم َيْأُكُلُه، َفَقاَل: َعاِمٍر، َقاَل
ِإنَّ َأْكَثَر النَّاِس »: َحْسِبي َحْسِبي َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

ْنَيا َأْطَوُلُهْم ُجوًعا ِفي اآْلِخَرِة «ِشَبًعا ِفي الدُّ

: (1199)صحيح الجامع 
.حسن

17253818
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا : ثنا َخِليَفُة ْبُن َخيَّاٍط، َقاَل: ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل: َحدَّ

َيْعُقوُب ْبُن ُيوُسَف، َعْن َفْرَقٍد، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى 
«ََل َتُكوُن زَاِهًدا َحتَّى َتُكوَن ُمَتَواِضًعا»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

 ََل َأْعَلُم َأَحًدا َرَفَعُه ِمْن 
َحِديِث َعْلَقَمَة ِإَلَّ َفْرَقًدا َوُهَو 

َبِخيُّ اْلَبْصِريُّ السَّ

: (6269)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17263819

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن اْلُمْنِذِر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَباَرِك، ثنا  َحدَّ
ْرَداِء، َقاَل ، َعْن َأِبي الدَّ : َعْمُرو ْبُن َواِقٍد، َعْن ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ 

ْنَيا َلْيَس ِبَتْحِريِم اْلَحاَلِل َوََل »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأََل ِإنَّ الزََّهاَدَة ِفي الدُّ
ْنَيا َأْن ََل َتُكوَن ِبَما ِفي َيِدَك َأْوَثُق ِمْنَك ِبَما ِفي َيِد  ِبِإَضاَعِة اْلَماِل، َوَلِكنَّ الزََّهاَدَة ِفي الدُّ

ِ َوَأْن َتُكوَن ِفي َثَواِب اْلُمِصيَبِة ِإَذا ُأِصْبَت ِبَها َأْرَغَب ِمْنَك ِفيَها َلْو َأنََّها َبِقَيْت َلَك «َّللاَّ

فيه : (10/289)الهيثمي 
عمرو بن واقد وقد ضعفه 
الجمهور وقال محمد بن 

 كان صدوقا وبقية   المبارك
رجاله ثقات

17273820

 ، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي ُحَصْيٍن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَحْضَرِميُّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا  ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍ  ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِزَياٍد اْلِعْجِليُّ

ا ِفي »: َما اْلِغَنى؟ َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل اْلَيْأُس ِممَّ
اِس .«َأْيِدي النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعاِصٍم، 
َد ِبِه ِإْبَراِهيُم َعْن َأِبي َبْكٍر َتَفرَّ

: (3940)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدًا

17283822

ي َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن َطاِهِر ْبِن َحْرَمَلَة، ثنا َجدِ  ثنا ، َحدَّ
َثِني َرُجٌل، َقِصيٌر ِمْن َأْهِل ِمْصَر ُيَقاُل َلُه َعْمُرو ْبُن  اْبُن َوْهٍب، ثنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َحدَّ

: َعِن اْبِن ُحَجْيَرَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، اْلَحاِرِث 
ْنَيا » «َفِإنَُّه ُيَلقَّى اْلِحْكَمَة، َفاْدُنوا ِمْنُه ، َوِقلََّة َمْنِطٍق ، ِإَذا َرَأْيَت اْلَعْبَد ُيْعَطى زَاِهًدا ِفي الدُّ

ْسَناِد ِمْن َهَذا  َغِريٌب ِبَهَذا اْلِْ
اْلَوْجِه َعِن اْبِن َوْهٍب

: (10/305)مجمع الزوائد 
فيه أحمد بن طاهر بن 

.  حرملة وهو كذاب

17293823

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْحُموٍد  ثنا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَكَراِبيِسيُّ ، َحدَّ
اِج ْبِن َأْرَطاَة ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك ، َأْحَمُد ْبُن َحْفِص ْبِن َمْرَواَن  َعْن ، َعِن اْلَحجَّ

َما زَاَن هللُا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َقاَل
ْنَيا َوَعَفاٍف ِفي َبْطِنِه َوَفْرِجِه «اْلِعَباَد ِبِزيَنٍة َأْفَضَل ِمْن َزَهاَدِة الدُّ

اِج ْبِن  َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحجَّ
َواْبُن اْلُمَباَرِك َلْم ، َأْرَطَأَة 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

: (5072)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17303824

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َوُعْثَماُن ْبُن  َحدَّ
، َعْن َرُجٍل، ِمْن َبِني َعاِمٍر َقاَل: َأِبي َشْيَبَة، َقاََل بِ يِ  َثَنا ُمْصَعُب : َثَنا َجِريٌر، َعْن ُمِغيَرَة الضَّ

َْلََنا ِفي ِفْتَنِة »: ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َأِبيِه، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
رَّاِء َفَصَبْرُتْم، َوِإنَّ  رَّاِء، ِإنَُّكُم اْبُتِليُتْم ِبِفْتَنِة الضَّ رَّاِء َْلَْخَوُف َعَلْيُكْم ِمنِ ي ِفي ِفْتَنِة الضَّ السَّ

ْنَيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة «الدُّ

: (4648)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17313825
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِشْبٍل، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َأُبو  َحدَّ

ِإنََّما »: ُمَعاِوَيَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َأِبي ُموَسى، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
ْرَهُم، َوُهَما ُمْهِلَكاُكْم يَناُر َوالدِ  «َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َهَذا الدِ 

 َرَواُه َأُبو َداُوَد، َعْن ُشْعَبَة، 
َعِن اْْلَْعَمِش، َفَرَفَعُه

: (2245)صحيح الجامع 
.صحيح
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17323826

، َثَنا  ِريِ  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسْلٍم، َثَنا َهنَّاُد ْبُن السَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى : َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل

ِة َفَقاَل فَّ : ِبَخْيٍر، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاُلوا« َكْيَف َأْصَبْحُتْم؟»: َأْهِل الصُّ
َأْنُتُم اْلَيْوَم َخْيٌر، َوِإَذا ُغِدَي َأَحِدُكْم ِبَجْفَنٍة، َوِريَح ِبُأْخَرى، َوَسَتَر َأَحُدُكْم َبْيَتُه َكَما ُتْسَتُر »

َفَنْحُن : ، َقاُلوا«َنَعْم»: َيا َرُسوَل هللِا، ُنِصيُب َذِلَك َوَنْحُن َعَلى ِديِنَنا؟ َقاَل: ، َفَقاُلوا«اْلَكْعَبُة
ُق َوَنْعِتُق، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ََل، َبْل َأْنُتُم اْلَيْوَم »: َيْوَمِئٍذ َخْيٌر، َنَتَصدَّ

«َخْيٌر، ِإنَُّكْم ِإَذا َأَصْبُتُموَها َتَحاَسْدُتْم َوَتَقاَطْعُتْم َوَتَباَغْضُتْم

.مرسل َكَذا َرَواُه َأُبو ُمَعاِوَيُة ُمْرَساًل

17333827

، َثَنا ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر،  ِريِ  ، َثَنا َهنَّاُد ْبُن السَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َأُبو َيْحَيى الرَّاِزيُّ َحدَّ
َثِني اْلَحَسُن، َقاَل ، َحدَّ ٌة ِلُضَعَفاِء اْلُمْسِلِميَن، : َثَنا ِسَناُن ْبُن َسْيَسَن اْلَحَنِفيُّ ُبِنَيْت ُصفَّ

َفَجَعَل اْلُمْسِلُموَن ُيوِغُلوَن ِإَلْيَها َما اْسَتَطاُعوا ِمْن َخْيٍر، َفَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
ِة»: َوَسلََّم َيْأِتيِهْم َفَيُقوُل فَّ اَلُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل الصُّ اَلُم َيا َرُسوَل : ، َفَيُقوُلوَن«السَّ َوَعَلْيَك السَّ

َأْنُتُم اْلَيْوَم َخْيٌر »: ِبَخْيٍر َيا َرُسوَل هللِا، َفَيُقوُل: َفَيُقوُلوَن« َكْيَف َأْصَبْحُتْم؟»: هللِا، َفَيُقوُل
ِمْن َيْوٍم ُيْغَدى َعَلى َأَحِدُكْم ِبَجْفَنٍة َوُيَراُح َعَلْيِه ِبُأْخَرى، َوَيْغُدو ِفي ُحلٍَّة َوَيُروُح ِفي ُأْخَرى، 

َنْحُن َيْوَمِئٍذ َخْيٌر، ُيْعِطيَنا هللُا َتَعاَلى َفَنْشُكُر، : ، َفَقاُلوا«َوَتْسُتُروَن ُبُيوَتُكْم َكَما ُتْسَتُر اْلَكْعَبُة
«َبْل َأْنُتُم اْلَيْوَم َخْيٌر»: َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

.مرسل

17343828

ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َكِثيُر ْبُن ِهَشاٍم، ثنا َجْعَفُر ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
: ُبْرَقاَن، َعْن َيِزيَد ْبَن اْْلََصمِ ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َيْرَفُعُه ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َلْيَس اْلِغَنى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرِض، َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى النَّْفِس، َوهللِا َما َأْخَشى َعَلْيُكُم اْلَخَطَأ، »
«َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكُم اْلَعْمَد، َوَما َأْخَشى َعَلْيُكُم اْلَفْقَر، َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكُم اْلِغَنى َوالتََّكاُثَر

قال شعيب في تخربج 
إسناده :  (10958)المسند 

.صحيح على شرط مسلم

17353834

، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُعْثَماَن،  َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُبْنَداِر ْبِن ُهْرُمَز التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، َعْن  َقاِشيِ  ، َعْن َيِزيَد الرَّ اُج ْبُن ِمْنَهاٍل، َعْن َصاِلٍح اْلُمرِ يِ  ، َثَنا َحجَّ َثَنا َأُبو َسِعيٍد اْلَماِزِنيُّ

َقاِء: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل ُجُموُد : َأْرَبٌع ِمَن الشَّ
"اْلَعْيِن، َوَقْسَوُة اْلَقْلِب، َواْلِحْرُص، َوُطوُل اْْلََمِل 

َد ِبَرْفِعِه ُمتَِّصاًل َعْن  َتَفرَّ
اٌج َصاِلٍح، َحجَّ

: (758)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17363835

اِك، َثَنا ُيوُسُف ْبُن  حَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن الضَّ َحدَّ
ٍف، َثَنا َزْيُد ْبُن اْلُحَباِب، َعْن ُجَنْيِد ْبِن اْلَعاَلِء ْبِن َأِبي َوْهَرَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد،  ُمَصرِ 

ْرَداِء، َقاَل ْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن ُأمِ  الدَّ
ِه »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْنَيا َأْكَبَر َهمِ  ْنَيا َما اْسَتَطْعُتْم، َفِإنَُّه َمْن َكاَنِت الدُّ َتَفرَُّغوا ِمْن ُهُموِم الدُّ

ِه َجَمَع هللُا  َأْفَشى هللا َعَلْيِه َضْيَعَتُه، َوَجَعَل َفْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِه، َوَمْن َكاَنِت اآْلِخَرُة َأْكَبَر َهمِ 
َتَعاَلى َلُه ُأُموَرُه، َوَجَعَل ِغَناُه ِفي َقْلِبِه، َوَما َأْقَبَل َعْبٌد ِبَقْلِبِه ِإَلى هللِا َتَعاَلى ِإَلَّ َجَعَل هللُا 

ْحَمِة، َوَكاَن هللُا ِإَلْيِه ِبُكلِ  َخْيٍر َأْسَرَع «َعزَّ َوَجلَّ ُقُلوَب اْلُمْؤِمِنيَن َتِفُد َعَلْيِه ِباْلِودِ  َوالرَّ

َثَناُه َعْن َزْيِد ْبِن   َكَذا َحدَّ
ِد ْبِن  اْلُحَباِب، َوُهَو َعْن ُمَحمَّ

، َعِن اْلُجَنْيِد  ِبْشٍر اْلَعْبِديِ 
َأْشَهُر

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (1018)

17373839

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ، ثنا َجْبُروُن ْبُن ِعيَسى اْلِمْصِريُّ ، ِإْماَلًء َسَنَة َثَماٍن َوَأْرَبِعيَن ، َحدَّ
َعْن َحِبيِب ْبِن ، َعِن اْْلَْعَمِش ، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، ثنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَحَفِريُّ 

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد  َلِميِ  ْحَمِن السُّ َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، َأِبي َثاِبٍت َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
ْنَيا اْلَتاَط ِمْنُه ِبَثاَلٍث »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َشَقاٌء ََل َيْنَفُد ، َمْن ُأْشِرَب َقْلُبُه ُحبَّ الدُّ
ْنَيا ، َوَأَمٌل ََل َيْبُلُغ ُمْنَتَهاُه ، َوَحْرٌص ََل َيْبُلُغ َعَناُه  ْنَيا َطاِلَبٌة َوَمْطُلوَبٌة َفَمْن َطَلَب الدُّ َوالدُّ
ْنَيا َحتَّى َيْسَتْوِفَي ِمْنَها ِرْزَقُه، َطَلَبْتُه اآْلِخَرُة  «َوَمْن َطَلَب اآْلِخَرَة َطَلَبْتُه الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل 
َلْم َنْكُتْبُه ، َواْْلَْعَمِش َوَحِبيٍب 

ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َجْبُروَن َعْن 
َيْحَيى

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (6650)

17383843
ْحَمِن ْبُن اْلَحاِرِث اْلَغَنِويُّ  َثَنا َأُبو َأْحَمَد َعْبُد الرَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا ، َحدَّ

اَن ، َبْكٍر اْلَقِصيُر، ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض  ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ
ْهُر َما َيْخَتِبُزوَن»: َعِن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت «َكاَن َيْأِتي َعَلى آِل ُمَحمٍَّد الشَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُفَضْيٍل َعِن 
ُد ْبُن َبْكٍر َد ِبِه ُمَحمَّ ِهَشاٍم َوَتَفرَّ

: (25825)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

17393845

، ثنا َعْبُد  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ْبِن َعْبِد هللِا اْلَمْرَوِزيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبيِه،  ، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ  هللِا ْبُن ُخَبْيٍق، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

، َقاَل َكاَن ُقوتي َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصاًعا َفاَل َأِزيُد »: َعْن َأِبي َذرٍ 

«َعَلْيِه َحتَّى َأْلَقى هللا َعزَّ َوَجلَّ
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اَرُقْطِنيُّ َفَقاَل َعْن ِإْبَراِهيَم، ، َعِن الثَّْوِريِ  :  َكَذا َرَواُه اْبُن ُحَبْيٍش ِفيَما َأَفاَدَنا َعْنُه الدَّ
َثَناُه ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُخَبْيٍق  ثنا ، َوَحدَّ

، ِمْثَلُه َوَقاَل ، َعْن َأِبي َذرٍ  : ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعْن َحِبيِب ْبِن َحبَّاَن، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ 
«ِفي ُكلِ  َشْهٍر»

17413847

، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى  اِس اْلَبْغَداِديُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّ ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ
، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن  ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ْحَمِن اْلَجَزِريُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّ يِسيُّ التِ نِ 

َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " َأْدَهَم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
اْلُجوُع »: َيا َرُسوَل هللِا ُتَصلِ ي َجاِلًسا َفَما َأَصاَبَك؟ َقاَل: َفُقْلُت، َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي َجاِلًسا 

َة َيْوِم اْلِقَياَمِة ََل ُتِصيُب اْلَجاِئَع ِإَذا »: َفَقاَل، َفَبَكْيُت : َقاَل، « َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ََل َتْبِك َفِإنَّ ِشدَّ
ْنَيا «اْحَتَسَب ِفي َداِر الدُّ

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن ، َوِإْبَراِهيَم 

َحِديِث اْبِن ِعيَسى َعِن 
اْلَجَزِريِ  ُمتَِّصاًل َسَنًدا

ابن حبان في المجروحين 
.َل أصل له: (1/529)
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، ثنا َسِعيُد ْبُن ُرَزْيٍق، ثنا  ْسَغِنيُّ ، ثنا َأُبو الطَّيِ ِب الرُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ
َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلَحاِفُظ  ثنا َأُبو ، ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى، َعْن ِمْسَعٍر، َوَحدَّ

اِس ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَفَراِئِضيُّ  ثنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُرَزْيٍق، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ، اْلَعبَّ
ْحَمِن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َزْيِد  ، ثنا ِمْسَعٌر، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ َيْحَيى التَّْيِميُّ

، َفَأثََّر ِفي َجْنِبِه ، َناَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َحِصيٍر : " ْبِن َثاِبٍت، َقاَل
، َهَذا ِكْسَرى، َوَقْيَصُر ِفي ُمْلٍك َعِظيٍم ، َيا َرُسوَل هللِا : َفَقاَلْت َلُه َعاِئَشُة َرِضَي هللُا َعْنَها

ِديَء َفَقاَل َلَها َرُسوُل ، َوَأْنَت َرُسوُل هللِا ََل َشْيَء َلَك َتَناُم َعَلى اْلَحِصيِر  َوَتْلَبُس الثَّْوَب الرَّ
، َيا َعاِئَشُة َلْو ِشْئُت َأْن َتِسيَر َمِعَي اْلِجَباُل َذَهًبا َلَساَرْت »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ْنَيا  َفِإَذا ، َفَرَفْعُتُه ، « اْرَفِعي اْلَحِصيَر، َفَلْم ُأِرْدَها ، َوَلَقْد آَتاِني ِجْبِريُل ِبَمَفاِتيِح َخزَاِئِن الدُّ
ُجُل  ، اْنُظِري ِإَلْيَها َيا َعاِئَشُة »: َفَقاَل، َتْحَت ُكلِ  زَاِوَيٍة ِمْنَها َقِضيٌب ِمْن َذَهٍب َما َيْحِمُلُه الرَّ

ْنَيا ََل َتْعِدُل ِعْنَد هللِا ِمَن اْلَخْيِر َقْدَر َجَناِح َبُعوَضٍة "ُثمَّ َغاَرِت اْلُقْضَباُن ، « ِإنَّ الدُّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْسَماِعيَل 
َد ِبِه ِإْسَماِعيُل ْبُن َيْحَيى،  َتَفرَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.موضوع
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َثِني َأِبي، َثَنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
ِإْسَماِعيُل اْبُن ُعَليََّة، َوَثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلُمَثنَّى، َثَنا َأُبو 

ِبيِع، َثَنا َحمَّاٌد، َقاََل ، َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: الرَّ ْخِتَياِنيُّ َثَنا َأيُّوُب السَّ َخَرَج َعَلْيَنا َعِليُّ ْبُن : " َحدَّ
ُجْعُت َمرًَّة ِباْلَمِديَنِة ُجوًعا َشِديًدا َفَخَرْجُت َأْطُلُب اْلَعَمَل ِفي : َأِبي َطاِلٍب َيْوًما ُمْعَتِجًرا، َفَقاَل

َعَواِلي اْلَمِديَنِة، َفِإَذا َأَنا ِباْمَرَأٍة َقْد َجَمَعْت َمَدًرا ُتِريُد َبلَُّه، َفَأَتْيُتَها َفَقاَطْعُتَها، ُكلُّ َذُنوٍب َعَلى 
َتْمَرٍة، َفَمَدْدُت ِستََّة َعَشَر َذُنوًبا َحتَّى َمَجَلْت َيَداَي، ُثمَّ َأَتْيُت اْلَماَء َفَأَصْبُت ِمْنُه ُثمَّ َأَتْيُتَها 

ْت ِلي ِستَّ َعْشَرَة - َوَبَسَط ِإْسَماِعيُل َيَدْيِه َوَجَمَعُهَما - َفُقْلُت ِبَكفَّيَّ َهَكَذا َبْيَن َيَدْيَها  َفَعدَّ
اُد ْبُن َزْيٍد " َتْمَرًة، َفَأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبْرُتُه َفَأَكَل َمِعي ِمْنَها  َوَقاَل َحمَّ

َفاْسَتَقْيُت ِستََّة َعَشَر، َأْو َسْبَعَة َعَشَر، ُثمَّ َغَسْلُت َيَديَّ َفَذَهْبُت ِبالتَّْمِر ِإَلى : ِفي َحِديِثِه
اُن، َعْن . َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل ِلي َخْيًرا، َوَدَعا ِلي َوَرَواُه ُموَسى الطَّحَّ

ُمَجاِهٍد، َنْحَوُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثِني َعِليُّ ْبُن َحِكيٍم  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
، َقاَل اِن، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعِليٍ  ، َثَنا َشِريٌك، َعْن ُموَسى الطَّحَّ ِجْئُت ِإَلى َحاِئٍط : " اْْلَْوِديُّ

َدْلًوا َوَتْمَرًة، َفَدَلْوُت َدْلًوا ِبَتْمَرٍة، َفَمََلُْت َكفَّيَّ ُثمَّ َشِرْبُت ِمَن : َأْو ُبْسَتاٍن، َفَقاَل ِلي َصاِحُبُه
"اْلَماِء ُثمَّ ِجْئُت ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِمْلِء َكفَّيَّ َفَأَكَل َبْعَضُه َوَأَكْلُت َبْعَضُه 

: (687)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف
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َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُدَحْيٌم َعِن اْبِن َأِبي ُفَدْيٍك،  َحدَّ
، َقاَل َثِني اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُجْنُدٍب، َعْن َنْوَفِل ْبِن ِإَياٍس اْلُهَذِليِ  َكاَن : " َحدَّ

ْحَمِن َلَنا َجِليًسا، َوَكاَن ِنْعَم اْلَجِليُس، َوِإنَُّه اْنَقَلَب ِبَنا َيْوًما َحتَّى َدَخْلَنا َبْيَتُه، َوَدَخَل  َعْبُد الرَّ
ا ُوِضَعْت َبَكى َعْبُد  َفاْغَتَسَل ُثمَّ َخَرَج َفَجَلَس َمَعَنا، َوُأِتيَنا ِبَصْحَفٍة ِفيَها ُخْبٌز َوَلْحٌم، َفَلمَّ

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َفُقْلَنا َلُه َهَلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا »: َيا َأَبا ُمَحمٍَّد، َما ُيْبِكيَك؟ َقاَل: الرَّ
ْرَنا َلَها ِلَما ُهَو َخْيٌر  ِعيِر، َوََل ُأَراَنا ُأخِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلْم َيْشَبْع ُهَو َوَأْهُل َبْيِتِه ِمْن ُخْبِز الشَّ

«ِمْنَها
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َثِني َأِبي، َثَنا  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
اْْلَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن 

َرَنا َرُسوُل هللِا : " َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اْْلَْسَوِد، َقاَل ا َنَزْلَنا اْلَمِديَنَة َعشَّ َلمَّ
َفُكْنُت ِفي اْلَعَشَرِة الَِّذيَن َكاَن : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَشَرًة َعَشَرًة، َيْعِني ِفي ُكلِ  َبْيٍت، َقاَل

"َوَلْم َيُكْن َلَنا ِإَلَّ َشاٌة َنَتَجزَُّأ َلَبَنَها : النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِهْم، َقاَل

 َرَواُه َحْفُص ْبُن ِغَياٍث، َعِن 
َعْن َقْيِس ْبِن : اْْلَْعَمِش َفَقاَل

ُمْسِلٍم، َعْن َطاِرٍق

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)
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، َوُمَحمَُّد ْبُن َعاِصٍم، َقاََل َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلِغْطِريِفيُّ َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم : َحدَّ
، َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َقاَل ، : اْلَبَغِويُّ َسِمْعُت َأَبا اْلَبْخَتِريِ 

ُث، َعْن َرُجٍل، ِمْن َبِني َعْبٍس َقاَل َصِحْبُت َسْلَماَن َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َفَذَكَر َما : ُيَحدِ 
ِإنَّ الَِّذي َأْعَطاُكُموُه َوَفَتَحُه َلُكْم : َفْتَح هللُا َتَعاَلى َعَلى اْلُمْسِلِميَن ِمْن ُكُنوِز ِكْسَرى، َفَقاَل

، َوَلَقْد َكاُنوا ُيْصِبُحوَن َوَما  َلُكْم ِلُمْمِسٌك َخزَاِئَنُه َوُمَحمٌَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحيٌّ َوَخوَّ
ِعْنَدُهْم ِديَناٌر َوََل ِدْرَهٌم َوََل َمدٌّ ِمْن َطَعاٍم، ُثمَّ َذاَك َيا َأَخا َبِني َعْبٍس، ُثمَّ َمَرْرَنا ِبَبَناِدَر َتْذِري 

َلُكْم َوَفَتَحُه َلُكْم ِلُمْمِسٌك َخزَاِئَنُه َوُمَحمٌَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َفَقاَل ِإنَّ الَِّذي َأْعَطاُكُموُه َوَخوَّ
، َلَقْد َكاُنوا ُيْصِبُحوَن َوَما ِعْنَدُهْم ِديَناٌر َوََل ِدْرَهٌم َوََل ُمدٌّ ِمْن َطَعاٍم، ُثمَّ َذاَك َيا  َوَسلََّم َحيٌّ

"َأَخا َبِني َعْبٍس 

 َرَواُه اْْلَْعَمُش َوِمْسَعٌر، َعْن 
َوَرَواُه َعَطاُء . َعْمٍرو ِمْثَلُه

اِئِب، َعْن َأِبي  ْبُن السَّ
اْلَبْخَتِريِ  َنْحَوُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17483864

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا اْبُن ُنَمْيٍر، َثَنا َحْفُص ْبُن  َحدَّ
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َوْهُب ْبُن َبِقيََّة، َثَنا . ِغَياٍث، َوَحدَّ

، : َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللِا، َقاََل َؤِليِ  َعْن َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن َأِبي َحْرِب ْبِن َأِبي اْْلَْسَوِد الدُّ
ُجُل ِإَذا َقِدَم َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإْن : " َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْمٍرو، َقاَل َكاَن الرَّ

ِة، َقاَل فَّ : َكاَن َلُه َعِريٌف ِباْلَمِديَنِة َنَزَل َعَلْيِه، َفِإَذا َلْم َيُكْن َلُه َعِريٌف َنَزَل َمَع َأْصَحاِب الصُّ
َة َفَراَفْقُت َرُجاًل َفَكاَن َيْجِري َعَلْيَنا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه  فَّ َفُكْنُت ِفيَمْن َنَزَل الصُّ
ا َفَقاَل اَلِة َفَناَداُه َرُجٌل ِمنَّ : َوَسلََّم ُكلَّ َيْوٍم ُمدٌّ ِمْن َتْمٍر َبْيَن َرُجَلْيِن، َفَسلََّم َذاَت َيْوٍم ِمَن الصَّ

َقْت َعنَّا اْلُخُنُف  َواْلُخُنُف ُبُروٌد ِشْبُه - َيا َرُسوَل هللِا، َقْد َأْحَرَق التَّْمُر ُبُطوَنَنا، َوَتَخرَّ
َفَماَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِمْنَبرِِه، َفَصَعَدُه َفَحِمَد هللَا َوَأْثَنى : َقاَل- اْلَيَماِنَيِة 

َلَقْد َمَكْثُت َأَنا َوَصاِحِبي َبْضَعَة َعَشَر َلْيَلًة َما َلَنا : " َعَلْيِه ُثمَّ َذَكَر َما َلِقَي ِمْن َقْوِمِه َفَقاَل
َفَقِدْمَنا َعَلى ِإْخَواِنَنا ِمَن اْْلَْنَصاِر َوِعَظُم : َقاَل- َواْلَبِريُر َثَمُر اْْلََراِك - َطَعاٌم ِإَلَّ اْلَبِريُر 

َفَوهللِا َلْو َأِجُد َلُكُم اْلُخْبَز َواللَّْحَم َْلَْطَعْمُتُكْم، َوَلِكْن َلَعلَُّكْم - َطَعاِمِهُم التَّْمُر، َفَواَسْوَنا ِفيِه 
َتْلَبُسوَن ِفيِه ِمْثَل َأْسَتاِر اْلَكْعَبِة، َوُيْغَدى َوُيَراُح - َأْو َمْن َأْدَرَكُه ِمْنُكْم - ُتْدِرُكوَن َزَماًنا 

،"َعَلْيُكْم ِباْلِجَفاِن 

َياُق ِلَوْهِب ْبِن َبِقيََّة  السِ 

17493866
ْحَمِن، َثَنا  ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّ اِجيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َثَنا َزَكِريَّا السَّ َحدَّ

: َعمِ ي َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن ُفَضْيِل ْبِن َغْزَواَن، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ِة َسْبُعوَن َرُجاًل َلْيَس ِلَواِحٍد ِمْنُهْم ِرَداٌء» فَّ «َكاَن ِمْن َأْهِل الصُّ

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (682)

17503867

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُرْسَتْه، َثَنا َأُبو َأيُّوَب  َحدَّ
، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ْعِبيِ  ِة : " اْلُمْقِرُئ، َثَنا َجِريٌر، َعْن َعَطاٍء، َعِن الشَّ فَّ ُكْنُت ِفي الصُّ

َفَبَعَث ِإَلْيَنا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْجَوًة، َفُكنَّا َنْقِرُن الثِ ْنَتْيِن ِمَن اْلُجوِع، َوَيُقوُل 
"ِإنِ ي َقْد َقَرْنُت َفاْقُرُنوا : ِْلَْصَحاِبِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده ضعيف: (5233)

17513868

اٍر، َثَنا  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
، َعْن َواِثَلَة ْبِن  َثِني ُبْسُر ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َزْيُد ْبُن َواِقٍد، َحدَّ

ا َأَحٌد َعَلْيِه َثْوٌب َتامٌّ، َقِد اتََّخَذ اْلَعَرُق ِفي : اْْلَْسَقِع، َقاَل ِة، َوَما ِمنَّ فَّ ُكْنُت ِمْن َأْصَحاِب الصُّ
"ُجُلوِدَنا ُطُرًقا ِمَن اْلَوَسِخ َواْلُغَباِر 

17523869

اٍر، ثنا َصَدَقُة ْبُن َخاِلٍد،  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ
ِة : ثنا َيِزيُد ْبُن َواِقٍد، َعْن ِبْشِر ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع، َقاَل فَّ ا َأْصَحاَب الصُّ ُكنَّ

ِفي َمْسِجٍد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما ِفيَنا َرُجٌل َلُه َثْوٌب َوَلَقِد اتََّخَذ اْلَعَرُق ِفي 
ْر »: ُجُلوِدَنا َطْوًقا ِمَن اْلُغَباِر ِإْذ َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل ِلُيَبشِ 

َثاَلًثا« ُفَقَراُء اْلُمَهاِجِريَن
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17533870

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ : ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َقاَل: ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
َلَقْد َعمَّْرَنا َمَع َرُسوِل هللِا : " َقاَل َأِبي: ثنا ِبْسَطاُم ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن ُقرََّة، َقاَل

: َهْل َتْدُروَن َما اْْلَْسَوَداِن؟ ُقْلُت: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َلَنا َطَعاٌم ِإَلَّ اْْلَْسَوَداِن ُثمَّ َقاَل
"التَّْمُر َواْلَماُء : ََل، َقاَل

َرَواُه ِمَن اْْلَِئمَِّة َعْن َرْوٍح 
َجَماَعٌة ِمْنُهْم َأْحَمُد ْبُن 

َحْنَبٍل، َوَأُبو َخْيَثَمَة، َوُبْنَداٌر 
َوَرَواُه َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، 

َعْن ِبْسَطاٍم ِمْثَلُه

: (16244)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

17543871
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَحاِفُظ، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َياِديُّ ثنا ِإْسَحاُق : ثنا ُعَمَراُن ْبُن َعْبِد هللِا الزِ 

ثنا ِبْسَطاُم ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن : ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاَل: ْبُن َأِبي ِإْسَراِئيَل، َقاَل
ُقرََّة َعْن َأِبيِه ِمْثَلُه

: (16244)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

17553874
َثِني َأِبي، ثنا َيِزيُد  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ

َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي هللُا : َسِمْعُت ِعْكِرَمَة َيُقوُل: ْبُن َأِبي َحِكيٍم، ثنا اْلَحَكُم ْبُن َأَباَن َقاَل
«َما َشِبْعَنا ِمَن اْْلَْسَوَدْيِن َحتَّى َأْجَلى هللُا النَِّضيَر َوَأْهِلَك ُقَرْيَظَة»: َتَعاَلى َعْنَها

17563876

َثِني ُسْفَياُن ْبُن َوِكيٍع، ثنا  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا  ْعِبيِ  ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ

َما َشِبْعُت َبْعَد النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َطَعاٍم ِإَلَّ َوَلْو ِشْئُت »: َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
«َأْن َأْبِكَي َلَبَكْيُت َما َشِبَع آُل ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى ُقِبَض

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17573877

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأْحَمِد ْبِن َحْنَبٍل، َثَنا ِبْشُر ْبُن  َحدَّ
اَن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ، َثَنا َحْرُب ْبُن َمْيُموٍن، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ َسْيَحاَن اْلَبْصِريُّ

ْنَيا َوَلْم »: َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َوِبَأِبي َتْعِني النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمَن الدُّ

«َيْشَبْع ِمْن ُخْبِز اْلُبرِ 

17583879

، َقاََل ْنِديِ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم، َوَأْحَمُد ْبُن السِ  ، : َحدَّ ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ
اَن، ثنا اْلَوِضيُن ْبُن َعَطاٍء، ثنا  ، ثنا َأيُّوُب ْبُن َحسَّ َمْشِقيُّ ْحَمِن الدِ  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ

ُدِعَي َأُبو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ ِإَلى َوِليَمٍة َوَأَنا َمَعُه، َفَرَأى ُصْفَرًة : " َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح، َقاَل
، : َوُخْضَرًة َفَقاَل ى َلْم َيَتَعشَّ َأَما َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َتَغدَّ

ى َلْم َيَتَغدَّ  "َوِإَذا َتَعشَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، ََل 
َأْعَلُم َعْنُه َراِوًيا ِإَلَّ اْلَوِضيَن 

ْبَن َعَطاٍء

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17593880

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َأُبو  َحدَّ
َسْهٍل ُمَعاُذ ْبُن ُشْعَبَة، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َعْن ِهاَلِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن 

َما َيُسرُُّه َأنَُّه آِلِل ُمَحمٍَّد »: اْلَتَفَت النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِحَراٍء َفَقاَل: َعبَّاٍس َقاَل
، َوَلَقْد َتَرَك ِدْرَعُه «َذَهًبا ُيْنِفُقُه ِفي َسِبيِل هللِا، َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوِعْنَدُه ِمْنُه ِديَناٌر َوََل ِدْرَهٌم

َوَلَقْد َماَت : َقاَل اْبُن َعبَّاٍس. الَِّتي َكاَن ُيَقاِتُل ِفيَها َمْرُهوَنًة ِبَثاَلِثيَن َصاًعا ِمْن َشِعيٍر
َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َتَرَك ِديَناًرا َوََل ِدْرَهًما، َوُربََّما َأَتى َعَلى آِل ُمَحمٍَّد َلَياٍل 

.ََل َيِجُدوَن ِعَشاًء

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َثاِبٌت ِمْن 
َغْيِر َوْجٍه، َلْم َيْرِوِه َعْن 

ِعْكِرَمَة ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ ِهاَلُل 
اٍب ْبُن َخبَّ

17603882

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َكْيَساَن، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَعاِوَيَة  َحدَّ
، ثنا َثاِبُت ْبُن َزْيٍد َأُبو َزْيٍد، َعْن ِهاَلِل ْبِن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  اْلُجَمِحيُّ

َدَخَل ُعَمُر َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى َحِصيٍر َقْد َأثََّر ِفي َجْنِبِه : " َقاَل
ْنَيا »: َيا َرُسوَل هللِا، َلِو اتََّخْذَت ِفَراًشا َأْوَثَر ِمْن َهَذا، َفَقاَل: َفَقاَل ْنَيا؛ َوَما ِللدُّ ََل، َما ِلي َوِللدُّ

ْنَيا ِإَلَّ َكَراِكٍب َساَر ِفي َيْوٍم َصاِئٍف َفاْسَتَظلَّ  َوَما ِلي؟ َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َمَثِلي َوَمَثُل الدُّ
.«َتْحَت َشَجَرٍة َساَعًة ِمْن َنَهاٍر ُثمَّ َراَح َوَتَرَكَها

 َهَذا َحِديٌث َثاِبٌت ِمْن َغْيِر 
َوْجٍه، َرَواُه اْبُن َمْسُعوٍد 

َوَغْيُرُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َعْنُه  ِعْكِرَمَة َغِريٌب َتَفرَّ

ِهاَلٌل

: (5669)صحيح الجامع 
.صحيح

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده قوي: (6352)

17613883

، ثنا ُعَبْيُد هللِا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِزَياٍد اْلُبْرُجِميُّ َحدَّ
َأَصاَب النَِّبيَّ َصلَّى هللُا : ْبُن ُموَسى، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل

َعَلْيِه َوَسلََّم َضْيٌف، َفَأْرَسَل ِإَلى َأْزَواِجِه َيْبَتِغي ِعْنَدُهنَّ َطَعاًما َفَلْم َيِجْد ِعْنَد َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ 
َفُأْهِدَيْت َلُه َشاٌة « اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك َوَرْحَمِتَك، َفِإنَُّه ََل َيْمِلُكَها ِإَلَّ َأْنَت»: َفَقاَل

ْحَمَة»: َمْصِليٌَّة، َفَقاَل «َهِذِه ِمْن َفْضِل هللِا َوَنْحُن َنْنَتِظُر الرَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
 ، َد ِبِه اْلُبْرُجِميُّ َوُزَبْيٍد، َتَفرَّ

َعْن ُعَبْيِد هللِا

رواه : (17274)الهيثمي 
الطبراني، ورجاله رجال 

الصحيح غير محمد بن زياد 
.البرجمي، وهو ثقة
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17623884

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا  َحدَّ
، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُسَلْيَماَن  ْحَمِن، ثنا َعْمُرو ْبُن ِبْشِر ْبِن َسْرٍح اْلَعْبِسيُّ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ

ِه َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع، َقاَل اِئِب، ثنا َواِثَلُة ْبُن اْلَخطَّاِب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ  : ْبِن َأِبي السَّ
ا َرُجٌل َفَأَخَذُه  ِة َفُصْمَناُه َفُكنَّا ِإَذا َأْفَطْرَنا َأَتى ُكلَّ َرُجٍل ِمنَّ فَّ َحَضْرَنا َرَمَضاَن َوَنْحُن ِفي الصُّ

اُه َفَأَتْت َعَلْيَنا َلْيَلٌة َلْم َيْأِتَنا َأَحٌد ُثمَّ َأْصَبْحَنا ِصَياًما ُثمَّ َأَتِت اْلَقاِبَلُة َعَلْيَنا  َفاْنَطَلَق َمَعُه َفَعشَّ
َفَلْم َيْأِتَنا َأَحٌد َفاْنَطَلْقَنا ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبَرَناُه ِبالَِّذي َكاَن ِمْن َأْمِرَنا 
َفَأْرَسَل ِإَلى ُكلِ  اْمَرَأٍة ِمْن ِنَساِئِه َيْسَأُلَها َهْل ِعْنَدَها َشْيٌء َفَما َبِقَيْت ِمْنُهنَّ اْمَرَأٌة ِإَلَّ َأْرَسَلْت 

: ُتْقِسُم َما َأْمَسى ِفي َبْيِتَها َما َيْأُكُل ُذو َكِبٍد َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
اللُهمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك »: َفَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل« اْجَتِمُعوا»

َفَلْم َيُكْن ِإَلَّ َوُمْسَتْأِذٌن َيْسَتْأِذُن َفِإَذا َشاٌة « َوَرْحَمِتَك َفِإنَُّهَما ِبَيِدَك ََل َيْمِلُكُهَما َأَحٌد َغْيُرَك
َمْصِليٌَّة َوَأْرِغَفٌة َفَأَمَر ِبَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفُوِضَعْت َبْيَن َأْيِديَنا َفَأَكْلَنا َحتَّى 

ِإنَّا َسَأْلَنا هللَا ِمْن َفْضِلِه َوَرْحَمِتِه َوَقْد »: َشِبْعَنا َفَقاَل َلَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َذَخَر َلَنا ِعْنَدُه َرْحَمًة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17633886
، َثَنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َثَنا َعْبُد  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا َخَلُف ْبُن َعْمٍرو اْلُعْكَبِريُّ َحدَّ

َما َشِبَع َرُسوُل هللِا »: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َسِمْعُت َأَبا َحاِزٍم َيُقوُل: اْلَحِميِد ْبُن ُسَلْيَماَن َقاَل
ْنَيا «َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلِكَسِر اْلَياِبَسِة َحتَّى ُتُوفِ َي َوَأْصَبْحُتْم َتْهُدوَن ِبالدُّ

 َكَذا َرَواُه َعْبُد اْلَحِميِد َعْن 
َأِبي َحاِزٍم، َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة، 
َوَخاَلَفُه َغْيُرُه ِمْن َأْصَحاِب 

َوَلْيَس ِْلَِبي : َأِبي َحاِزٍم ِفيِه
َحاِزٍم َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َسَماٌع، 

َوِإنََّما َرآُه ُرْؤَيًة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17643887

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمٍَّد النَّْيَساُبوِريُّ  ِ ْبُن ُخَبْيٍق ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب ، َحدَّ ، ثنا َعْبُد َّللاَّ
اَن َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميُّ ، ثنا ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط  َعْن َأِبي ، َعْن َأِبيِه ، َعْن َحِبيِب ْبِن َحسَّ

َكاَن ُقوِتي َعَلى َعْهِد َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصاًعا َفاَل َأِزيُد َعَلْيِه »: َذرٍ  َقاَل
َ َتَعاَلى «َحتَّى َأْلَقى َّللاَّ

 َلْم َيْرِوِه َعْن َحِبيٍب ِإَلَّ 
َوََل َعْنُه ِإَلَّ َعْبُد َّللاَِّ، ُيوُسُف 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17653888

َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َيْحَيى ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلُكوِفيُّ ، َحدَّ
َثَنا َأُبو َطاِهٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن ُخَزْيَمَة النَّيَساُبوِريُّ . ْبِن اْلَعبَّاِس، ح ثنا َأُبو ، َوَحدَّ

، ح َثَنا َأُبو َعِليِ  اْلَحَسُن ْبُن ِعاَلَن اْلَورَّاُق . ُنَعْيِم ْبُن َعِديٍ  ، ثنا ُعَمُر ْبُن ِإْسَحاَق ، َوَحدَّ
ْحَمِن اْلَجَزِريُّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ِعيَسى، : َقاُلوا َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّ

َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِ  : " َقاَل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، 
َيا َرُسوَل هللِا ُتَصلِ ي َجاِلًسا َفَما َأَصاَبَك : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِ ي َجاِلًسا َفُقْلُت

َة اْلُجوِع َيْوَم اْلِقَياَمِة ََل »: َفَبَكْيُت َقاَل: َقاَل« اْلُجوُع َيا َأَبا ُهَرْيَرَة»: َقاَل َفاَل َتْبِك َفِإنَّ ِشدَّ
ْنَيا «ُتِصيُب اْلَجاِئَع ِإَذا اْحَتَسَب ِفي َداِر الدُّ

غريب من حديث الثوري 
وإبراهيم لم نكتبه إَل من 
حديث ابن عيسى عن 

الجزري متصال سندا

ابن حبان في المجروحين 
.َل أصل له: (1/529)

17663889

َثَنا َأُبو َيْعَلى اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد الزَُّبْيِريُّ  ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأَسٍد، ثنا ، َحدَّ
اُس ْبُن َحْمَزَة  ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم، ، اْلَعبَّ

َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
َفَذَكَر ِمْثَلُه. َوُهَو ُيَصلِ ي َجاِلًسا

َد ِبِه ِإْبَراِهيُم   َهَذا َحِديٌث َتَفرَّ
ِد ْبِن ِزَياٍد  ْبُن َأْدَهَم َعْن ُمَحمَّ

َد ِفيِه اْلَجَزِريُّ َعِن  َوَتَفرَّ
الثَّْوِريِ  َوَحِديُث َشِقيٌق َعْن 
ِإْبَراِهيَم، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث َأْحَمَد ْبِن َعْبِد هللِا 

َوُيْعَرُف ِباْلُجوَباِريِ  َأَحُد َمْن 
َيَضُع اْلَحِديَث

ابن حبان في المجروحين 
.َل أصل له: (1/529)

17673894

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َأْخَبَرَنا : َحدَّ
ْحَمِن، َثَنا َحْيَوُة، َأْخَبَرِني ُشَرْحِبيُل ْبُن َشِريٍك، َأنَُّه َسِمَع َأَبا َعْبِد  اْلُمْقِرُئ َأُبو َعْبِد الرَّ

، َيُقوُل ْحَمِن اْلُحُبِليَّ َلَخْيٌر َأْعَمُلُه »: َأنَُّه َسِمَع َعْبَد هللِا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َيُقوُل: الرَّ
ا َمَع َرُسوِل هللِا  اْلَيْوَم َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ِمْثَلْيِه َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َْلَنَّا ُكنَّ

ْنَيا ْنَيا، َوِإنَّا اْلَيْوَم َقْد َماَلْت ِبَنا الدُّ َنا الدُّ َنا اآْلِخَرُة َوََل َتِهمُّ «َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتِهمُّ

: (15905)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، ورجاله رجال 

.الصحيح
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17683895

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد، َقاَل ثنا : َحدَّ
، َعْن  ِريُّ ْبُن َيْنَعَم، َعْن َأِبي اْلَحَسِن َمِريِج ْبِن َمْسُروٍق اْلَهْوَزِنيِ  َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، ثنا السَّ

ِإيَّاَك »: ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه ِحيَن َبَعَثُه ِإَلى اْليَمِن
«َوالتََّنعَُّم، َفِإنَّ ُعبَّاَد هللِا َلْيُسوا ِباْلُمَتَنعِ ِميَن

: (22105)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

: (2668)صحيح الجامع 
.حسن

17693896

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيٍب التَّاِجُر، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى  َحدَّ
، َثَنا َجِريٌر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َقاَل اَمَغاِنيُّ َدَخَل َسْعٌد َعَلى : الدَّ

َأْبِشْر َأَبا َعْبِد هللِا، ُتُوفِ َي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َسْلَماَن َرِضَي هللُا َعْنُهْم َيُعوُدُه َفَقاَل
َكْيَف َيا َسْعُد َوَقْد َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َوَسلََّم َوُهَو َعْنَك َراٍض، َقاَل

ْنَيا ِمْثَل زَاِد الرَّاِكِب»: َيُقوُل «ِلَيُكْن ُبْلَغُة َأَحِدُكْم ِمَن الدُّ

، َعْن  اَمَغاِنيُّ  َكَذا َرَواُه الدَّ
َجِريٍر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن 

َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر 
َوَرَواُه َأُبو ُمَعاِوَيَة َوَغْيُرُه، 
َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي 

ُسْفَياَن، َعْن َأْشَياِخِه

17703897

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشيَرَوْيِه، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، َأْخَبَرَنا  َحدَّ
" َأُبو ُمَعاِوَيَة، َثَنا اْْلَْعَمُش، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َأْشَياِخِه، َأنَّ َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص، 

َما ُيْبِكيَك َتْلَقى َأْصَحاَبَك َوَتِرُد َعَلى : َدَخَل َعَلى َسْلَماَن َيُعوُدُه َفَبَكى َسْلَماُن، َفَقاَل َلُه َسْعٌد
َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَحْوَض، َوُتُوفِ َي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو 

ْنَيا، َوَلِكنَّ َرُسوَل هللِا : َعْنَك َراٍض؟ َفَقاَل َما َأْبِكي َجَزًعا ِمَن اْلَمْوِت، َوََل ِحْرًصا َعَلى الدُّ
ْنَيا َكزَاِد الرَّاِكِب»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإَلْيَنا َفَقاَل ، َوَهِذِه «ِلَيُكْن ُبْلَغُة َأَحِدُكْم ِمَن الدُّ
اْعَهْد ِإَلْيَنا : َوَنْحُوَها، َفَقاَل َلُه َسْعٌد- َأْو ِإْنَجاَنٌة - اْْلََساِوُد َحْوِلي، َوِإنََّما َحْوَلُه َمْطَهَرٌة 

َك ِإَذا ُهِمْمَت، َوِعْنَد ُحْكِمَك ِإَذا َحَكْمَت، : َعْهًدا َنْأُخْذ ِبِه َبْعَدَك، َفَقاَل َلُه اْذُكْر َربََّك ِعْنَد َهمِ 
"َوِعْنَد َيِدَك ِإَذا َقَسْمَت 

ٌق اْلِعْجِليُّ   َرَواُه ُمَورِ 
، َوَسِعيُد ْبُن  َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ
اْلُمَسيِ ِب َوَعاِمُر ْبُن َعْبِد هللِا، 

َعْن َسْلَماَن

17713898

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َحِبيٍب، َعِن  ، َثَنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َحمَّ اِجيُّ َثَنا َأِبي، َثَنا َزَكِريَّا السَّ َحدَّ
ا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َبَكى، َفِقيَل َلُه ، َأنَّ َسْلَماَن، َلمَّ ٍق اْلِعْجِليِ  َما : اْلَحَسِن، َوُحَمْيٍد، َعْن ُمَورِ 

ِلَيُكْن َباَلٌغ َأَحِدُكْم »: َعْهٌد َعِهَدُه ِإَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ُيْبِكيَك؟ َقاَل
ا َماَت َنَظُروا ِفي َبْيِتِه َفَلْم َيَرْوا ِفي َبْيِتِه ِإَلَّ ِإَكاًفا َوِوَطاًء َوَمَتاًعا، : ، َقاََل«َكزَاِد الرَّاِكِب َفَلمَّ

"َقْوٌم َنْحًوا ِمْن ِعْشِريَن ِدْرَهًما 

 َوِممَّْن َرَواُه َعِن اْلَحَسِن 
ِبيُع ْبُن  ِريُّ ْبُن َيْحَيى، َوالرَّ السَّ
ُصَبْيٍح، َواْلَفْضُل ْبُن َدْلَهٍم، 

َوَمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن َوَغْيُرُهْم، 
َعِن اْلَحَسِن

17723899

اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َحِبيٍب، َعِن  ، َثَنا ُهْدَبُة ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َحمَّ اِجيُّ َثَنا َأِبي، َثَنا َزَكِريَّا السَّ َحدَّ
ا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َبَكى، َفِقيَل َلُه ، َأنَّ َسْلَماَن، َلمَّ ٍق اْلِعْجِليِ  َما : اْلَحَسِن، َوُحَمْيٍد، َعْن ُمَورِ 

ِلَيُكْن َباَلٌغ َأَحِدُكْم »: َعْهٌد َعِهَدُه ِإَلْيَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: ُيْبِكيَك؟ َقاَل
ا َماَت َنَظُروا ِفي َبْيِتِه َفَلْم َيَرْوا ِفي َبْيِتِه ِإَلَّ ِإَكاًفا َوِوَطاًء َوَمَتاًعا، : ، َقاََل«َكزَاِد الرَّاِكِب َفَلمَّ

"َقْوٌم َنْحًوا ِمْن ِعْشِريَن ِدْرَهًما 

 َوِممَّْن َرَواُه َعِن اْلَحَسِن 
ِبيُع ْبُن  ِريُّ ْبُن َيْحَيى، َوالرَّ السَّ
ُصَبْيٍح، َواْلَفْضُل ْبُن َدْلَهٍم، 

َوَمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن َوَغْيُرُهْم، 
َعِن اْلَحَسِن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17733900

َثَناُه َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا  َوَحِديُث َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا َحدَّ
، َعْن  ْحَمِن اْلُحُبِليِ  َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى، َثَنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَبَرِني َأُبو َهاِنٍئ، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ
َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َسْلَماَن اْلَخْيِر، َأنَُّه ِحيَن َحَضَرُه اْلَمْوُت َعَرْفَنا ِفيِه َبْعَض اْلَجَزِع 

اِبَقُة ِفي اْلَخْيِر، َشِهْدَت َمَع َرُسوِل هللِا : َفَقاُلوا َما ُيْجِزُعَك َأَبا َعْبِد هللِا، َوَقْد َكاَن َلَك السَّ
َيْحُزُنِني َأنَّ َحِبيَبَنا ُمَحمًَّدا : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَغاِزَي َحَسَنًة َوُفُتوًحا ِعَظاًما؟ َفَقاَل

، َفَهَذا «ِلَيْكِف اْلُمْؤِمُن َكزَاِد الرَّاِكِب»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإَلْيَنا ِحيَن َفاَرْقَنا َفَقاَل
َفُجِمَع َماُل َسْلَماَن َفَكاَن ِقيَمُتُه َخْمَسَة َعَشَر ِديَناًرا َكَذا َقاَل َعاِمُر : َقاَل". الَِّذي َأْحَزَنِني 

ْبُن َعْبِد هللِا ِديَناًرا، َواتََّفَق اْلَباُقوَن َعَلى ِبْضَعِة َعَشَر ِدْرَهًما َوَرَواُه َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َعْن 
َسْلَماَن َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما

: (17855)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، ورجاله رجال 

الصحيح غير الحسن بن 
.يحيى بن الجعد، وهو ثقة

17743901

َثَناُه َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُز، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي  َحدَّ
، َعْن َأَنِس  زَّاِق، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  ، َثَنا َعْبُد الرَّ ِبيِع اْلُجْرَجاِنيُّ الرَّ

ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : ِلَم َتْبِكي؟ َفَقاَل: َدَخْلُت َعَلى َسْلَماَن َفُقْلُت َلُه: ْبِن َماِلٍك، َقاَل
ْنَيا َكزَاِد الرَّاِكِب  "َعَلْيِه َوَسلََّم َعِهَد ِإَليَّ َأْن َيُكوَن زَاَدَك ِفي الدُّ

: (17855)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، ورجاله رجال 

الصحيح غير الحسن بن 
.يحيى بن الجعد، وهو ثقة
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17753902

، َثَنا ُعَبْيُد ْبُن َغنَّاٍم، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة،  َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
َعاَد َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  َصلَّى هللُا : " َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َقاَل

: َأْبِشْر َيا َعْبَد هللِا، َتِرُد َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم َخبَّاًبا، َقاُلوا
ِإنََّما »: َكْيَف ِبَهَذا، َوَهَذا َأْسَفُل اْلَبْيِت َوَأْعاَلُه، َوَقْد َقاَل َلَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ْنَيا َكَقْدِر زَاِد الرَّاِكِب «َيْكِفي َأَحُدُكْم ِمَن الدُّ

: (17856)قال الهيثمي 
رواه أبو يعلى والطبراني، 

ورجاله رجال الصحيح غير 
.يحيى بن جعدة، وهو ثقة

17763903

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َساِبٍق،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َساِبِق ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن اْلَحَسِن اْلَحْرِبيُّ َحدَّ
َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : ثنا َحْشَرُج ْبُن ُنَباَتَة، َعْن َأِبي ُنَصْيَرَة، َعْن َأِبي َعِسيٍب، َقاَل

َعَلْيِه َوَسلََّم َلْياًل َفَدَعاِني َفَخَرْجُت ِإَلْيِه ُثمَّ َمرَّ ِبَأِبي َبْكٍر َفَدَعاُه َفَخَرَج ُثمَّ َمرَّ ِبُعَمَر َفَدَعاُه 
َأْطِعْمَنا »: َفَخَرَج ِإَلْيِه َفاْنَطَلَق َحتَّى َدَخَل َحاِئًطا ِلَبْعِض اْْلَْنَصاِر َفَقاَل ِلَصاِحِب اْلَحاِئِط

َلُتْسَأُلنَّ َعْن َهَذا َيْوَم »: َفَجاَء ِبِعْذٍق َفَوَضَعُه َفَأَكُلوا ُثمَّ َدَعا ِبَماٍء َفَشِرَب َفَقاَل« ُبْسًرا
َوَأَخَذ ُعَمُر اْلِعْذَق َفَضَرَب ِبِه اْْلَْرَض َحتَّى َتَناَثَر اْلُبْسُر َنْحَو َوْجِه َرُسوِل هللِا : َقاَل« اْلِقَياَمِة

: " َيا َرُسوَل هللِا ِإنَّا َلَمْسُئوُلوَن َعْن َهَذا َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َقاَل
ِكْسَرٍة َيُسُد ِبَها َجْوَعَتُه َأْو َثْوٍب َيْسُتُر ِبَها َعْوَرَتُه َأْو ُجْحٍر َيْدُخُل ِفيِه : َنَعْم ِإَلَّ ِمْن َثاَلٍث

"ِمَن اْلَحرِ  َواْلَقرِ  

: (3221)صحيح الترغيب 
.حسن

17773904

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َساِلٍم، َقاَل ثنا ِإْسَحاُق ْبُن : ثنا َسِعيُد ْبُن َعِليِ  ْبِن اْلَخِليِل، َقاَل: َحدَّ
ثنا َنْصُر ْبُن َثاِبٍت، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِ ِب، َعْن َعِليِ  : اْلَعْنَبِر، َقاَل

َمِن اتََّقى »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
«هللَا َعاَش َقِويًّا َوَساَر ِفي ِباَلِدِه آِمًنا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

: (5333)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17783906

َثِني َيْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ : َحدَّ
، َعْن ُمرََّة  ، َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َزْيٍد، َعْن َأْسَلَم اْلُكوِفيِ  َثِني َعْمُرو ْبُن َمْنُصوٍر اْلَبْصِريُّ َحدَّ

يِق َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َمْمُلوٌك : " الطَّيِ ِب، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل دِ  َكاَن ِْلَِبي َبْكٍر الصِ 
َما َلَك ُكْنَت َتْسَأُلِني : َفَأَتاُه َلْيَلًة ِبَطَعاٍم َفَتَناَوَل ِمْنُه ُلْقَمًة، َفَقاَل َلُه اْلَمْمُلوُك، َيُغلُّ َعَلْيِه 

: ِمْن َأْيَن ِجْئَت ِبَهَذا؟ َقاَل، َحَمَلِني َعَلى َذِلَك اْلُجوُع : ُكلَّ َلْيَلٍة َوَلْم َتْسَأْلِني اللَّْيَلَة؟ َقاَل
ا َأْن َكاَن اْلَيْوُم َمَرْرُت ِبِهْم َفِإَذا ُعْرٌس ، َمَرْرُت ِبَقْوٍم ِفي اْلَجاِهِليَِّة َفَرِقيُت َلُهْم َفَوَعُدوِني  َفَلمَّ

ُأ ، ِإْن ِكْدَت َأْن ُتْهِلَكِني : َقاَل، َلُهْم َفَأْعَطْوِني  َوَجَعَلْت ََل ، َفَأْدَخَل َيَدُه ِفي َحْلِقِه َفَجَعَل َيَتَقيَّ
ُأ ، ِإنَّ َهِذِه ََل َتْخُرُج ِإَلَّ ِباْلَماِء : َفِقيَل َلُه، َتْخُرُج  َفَدَعا ِبَطْسٍت ِمْن َماٍء َفَجَعَل َيْشَرُب َوَيَتَقيَّ

َلْو َلْم َتْخُرْج ِإَلَّ : َقاَل، َيْرَحُمَك هللُا ُكلُّ َهَذا ِمْن َأْجِل َهِذِه اللُّْقَمِة : َفِقيَل َلُه، َحتَّى َرَمى ِبَها 
ُكلُّ َجَسٍد َنَبَت ِمْن »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل، َمَع َنْفِسي َْلَْخَرْجُتَها 

اُر َأْوَلى ِبِه "َفَخِشيُت َأْن َيْنُبُت َشْيٌء ِمْن َجَسِدي ِمْن َهِذِه اللُّْقَمِة ، « ُسْحٍت َفالنَّ

ْحَمِن ْبُن   َوَرَواُه َعْبُد الرَّ
اْلَقاِسِم، َعْن َأِبيِه، َعْن 

َواْلُمْنَكِدُر ْبُن ، َعاِئَشَة َنْحَوُه 
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َأِبيِه،  ُمَحمَّ

َعْن َجاِبٍر َنْحَوُه

: (17858)قال الهيثمي 
رواه البزار، وفيه عبد الواحد 
بن زيد الزاهد، وهو ضعيف 
عند الجمهور، وذكره ابن 

: حبان في الثقات، وقال
يعتبر حديثه إذا كان فوقه 

ثقة، ودونه ثقة، وبقية 
.رجاله ثقات

17793907

 حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن محمد التمار، ثنا مرة بن خبيب،َ ثنا َعْبِد اْلَواِحِد 
 ُ يِق َرِضَي َّللاَّ دِ  ْبِن َزْيٍد، ثنا َأْسَلَم الكوفي، عن ُمرََّة، عن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنُه، َقاَل "َل َيْدُخُل اْلَجنََّة َجَسٌد ُغذِ َي ِبَحَراٍم : "َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

رواه : (18109)الهيثمي 
أبو يعلى، والبزار، والطبراني 

في اْلوسط، ورجال أبي 
يعلى ثقات، وفي بعضهم 

.خالف

17803908

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َوُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
، َقاُلوا ثنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيٍل، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَبزَّاِر، َأْخَبَرِني : ُقَداَمَة، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ 

َيا َأيَُّها النَّاُس، َتَعاَهُدوا َضَراِئَب ِغْلَماِنُكْم، َفِإْن : ُكْرُدوٌس، َأنَّ ُحَذْيَفَة َخَطَبُهْم ِباْلَمَداِئِن، َقاَل
َكاَن َذِلَك ِمْن َحاَلٍل َفُكُلوُه، َوِإْن َكاَن َغْيَر َذِلَك َفاْرُفُضوُه، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا 

«َلْيَس َيْنُبُت َلْحٌم ِمْن ُسْحٍت َفَيْدُخَل اْلَجنََّة»: َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

رواه : (18110)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط من 

رواية أيوب بن سويد، عن 
الثوري، وهي مستقيمة، 

وإبراهيم بن خلف الرملي لم 
أعرفه، وبقية رجاله رجال 

.الصحيح
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17813909

، َقاَل َثَنا َسْهُل ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَفِقيُه اْلَواِسِطيُّ َثْتِني : َحدَّ ، َحدَّ قِ يُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َسْعٍد الرَّ
َثْتِني َواِلَدِتي َعاِتَكُة ِبْنُت َبكَّاٍر، َعْن َأِبيَها، َقاَل: َواِلَدِتي َمْرَوُة ِبْنُت َمْرَواَن َقاَلْت َسِمْعُت : َحدَّ

ُث َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا  ، ُيَحدِ  الزُّْهِريَّ
َضُه هللُا ِمْنُه َما ُهَو َخْيٌر »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِ ََل َيْتُرُكُه ِإَلَّ َلُه ِإَلَّ َعوَّ َما َتَرَك َعْبٌد َشْيًئا َّللَّ

«َلُه ِفي ِديِنِه َوُدْنَياُه

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
الزُّْهِريِ  َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا 

اْلَوْجِه

: (5)السلسلة الضعيفة 
.موضوع بهذا اللفظ

17823910

اِس ْبِن َأيُّوَب اْْلَْخَرِم َقاَل َلِميُّ : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَعبَّ ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِبْشِر ْبِن َمْنُصوٍر السُّ
اَن ْبِن َأِبي : َقاَل ، َعْن َحسَّ ، َعْن َأِبي َرَجاٍء اْلُجْنِد َنْيَساُبوِريِ  ثنا َيْحَيى اْلُقَرِشيُّ ُثمَّ الزَُّبْيِريُّ

ََل َتُقوُم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِسَناٍن، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل
اَعُة َحتَّى َيُكوَن الزُّْهُد ِرَواَيًة، َواْلَوَرُع َتَصنًُّعا .«السَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن، 
َلْم َيْرِوِه َعِن اْلَحَسِن َمْرُفوًعا 

اُن ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ َحسَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

: (6261)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17833911
، ثنا َأِبي، ثنا  ، ثنا َأُبو َفْرَوَة الرََّهاِويُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيٍد اْلَحرَّاِنيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َحدَّ

، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل قِ يُّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُمَحمَُّد ْبُن َأيُّوَب الرَّ
«َقلَّ َما ُيوَجُد ِفي آِخِر الزََّماِن ِدْرَهٌم ِمْن َحاَلٍل، َأْو َأٌخ ُيوَثُق ِبِه»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (2867)

17843912

، َثَنا َأَسُد ْبُن  ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب اْْلَْرِغَياِنيُّ َثَنا َأُبو َأْحَمَد اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ َحدَّ
اُب،  ْحَمِن اْلَخشَّ يَصِة - ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ ، َعْن َماِلٍك، - ِباْلَمصِ  َثَنا َأُبو َحاِجٍب اْلَحاِجِبيُّ

ََل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
«َعْقَل َكالتَّْدِبيِر ِفي ِرَضى هللِا َوََل َوَرَع َكاْلَكفِ  َعْن َمَحاِرِم هللِا، َوََل َحَسَب َكُحْسِن اْلُخُلِق

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعْن 

َد ِبِه اْلَحاِجِبيُّ َزْيٍد َتَفرَّ
السلسلة الضعيفة 

.ضعيف: (1910)

17853913

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلُمْقِرُئ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َراِشٍد، َثَنا َعْبُد هللِا  َحدَّ
ْبُن َأِبي ُروَماَن، َثَنا اْبُن َوْهٍب، َعْن َماِلٍك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 

َدْع َما َيِريُبَك ِإَلى َماًَل َيِريُبَك َفِإنََّك َلْن َتِجَد َفْقَد َشْيٍء َتَرْكَتُه َّللَِّ َعزَّ »: َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل

«َوَجلَّ

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َتَفرَّ
ِبِه اْبُن َأِبي ُروَماَن، َعِن اْبِن 

.َوْهٍب

: (2974)ضعيف الجامع 
.موضوع

17863914
 ، ، ثنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى النَّْيَساُبوِريُّ ِجْسَتاِنيُّ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا هبة هللا ْبِن َيِزيَد السِ 
، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد  ْمِليُّ ثنا َعبَّاُد ْبُن َكِثيٍر الرَّ

«َكْسُب اْلَحاَلِل َفِريَضٌة َبْعَد َفِريَضٍة»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا، َقاَل

اْللباني في تخريج مشكاة 
إسناده : (2713)المصابيح 

.ضعيف

17873915

ْنَباِع، َوَأْحَمُد ْبُن ِرْشِديَن، َقاََل ثنا َرْوُح ْبُن َصاَلٍح، ثنا : ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأُبو الزِ 
، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِرْبِعيٍ 

َأْو ، َأٍخ ُيْسَتْأَنُس ِبِه : َسَيْأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن ََل َيُكوُن ِفيِه َشْيٌء َأَعزَّ ِمْن َثاَلَثٍة: " َوَسلََّم
"َأْو ُسنٍَّة ُيْعَمُل ِبَها ، ِدْرَهمٍ ِمْن َحاَلٍل 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه َرْوُح ْبُن َصاَلٍح َتَفرَّ

فيه : (1/177)الهيثمي 
روح بن صالح وبقية رجاله 

.موثقون

: (3296)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17883916

َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا  ْحَمِن ْبُن ُمْسِلٍم، ح َوَحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، ثنا َحْفُص ْبُن َعْمِرو ْبِن : ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َسَلَمَة، َقاََل

َفِر، ثنا اْبُن َعبَّاٍس،  ، ثنا ُشْعَبُة، َوِمْسَعٌر، َقاََل ثنا َأُبو السَّ َمْيُموٍن َأُبو ِإْسَماِعيَل اْْلَْيِليُّ
يَماَن ِفي ُقُلوِبُكْم »: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِْلَْصَحاِبِه ُدوا اْلِْ َمْن َكاَن َعَلى ، َجدِ 

َل ِمْنُه ِإَلى َغْيرِِه  َوَمْن َصلَّى ، َوَمْن َأْحَسَن ِمْن ُمْحِسٍن َوَقَع َثَواُبُه َعَلى هللِا ، َحَراٍم َحوَّ
َوَمْن َدَعا ِبَدَعَواٍت َلْيَسْت ِبِإْثٍم، َوََل ، َوَماَلِئَكُتُه َعْشًرا ، َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى هللا َعَلْيِه َعْشًرا 

، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَعَلْيِه اْلُجُمَعُة َيْوُم اْلُجُمَعِة ، َقِطيَعِة َرِحٍم اْسُتِجيَب َلُه 
َوَمِن اْسَتْغَنى ِبَلْهٍو َأْو ِتَجاَرٍة اْسَتْغَنى هللا ، ِإَلَّ َأْن َتُكوَن اْمَرَأًة َأْو َعْبًدا َأْو َصِبيًّا َأْو ُمَساِفًرا 

«َوهللُا َغِنيٌّ ُحَمْيٌد، َعْنُه 

َد ِبِه اْلَهْيَثُم  َعْن ،  َتَفرَّ
َوَأُبو . َحْفٍص، َعْن ِمْسَعٍر

ٍد َفِر اْسُمُه َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ السَّ

17893917
 ، ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ْحَمِن ْبُن ُعَمَر، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن ُعَمَر، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

، َعْن َأِبيِه، َقاَل َ َتَعاَلى »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثَنا ُعَمُر ْبُن َذرٍ  ِإنَّ َّللاَّ
َ َوْلَيْنُظْر َما َيُقوُل «ِعْنَد ِلَساِن ُكلِ  َقاِئٍل َفْلَيتَِّق َّللاَّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1953)

17903918
 ، ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍ  ْحَمِن ْبُن ُعَمَر، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن ُعَمَر، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكٍر َعْبُد َّللاَّ َحدَّ

، َعْن َأِبيِه، َقاَل َ َتَعاَلى »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َثَنا ُعَمُر ْبُن َذرٍ  ِإنَّ َّللاَّ
َ َوْلَيْنُظْر َما َيُقوُل «ِعْنَد ِلَساِن ُكلِ  َقاِئٍل َفْلَيتَِّق َّللاَّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1953)
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17913920

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم ثنا َعْبَداُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى  َحدَّ
، ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد ، ثنا َجاِبُر ْبُن َمْرُزوٍق اْلَحْرِبيُّ ، اْلَمْرَوِزيُّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  ، َعْن َأِبي ُطَواَلَة اْْلَْنَصاِريِ  َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل، اْلَعِزيِز اْلُعَمِريِ 
يِن ِإَلى َمْن َتْحَتُه َلْم »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْنَيا ِإَلى َمْن َفْوَقُه َوِفي الدِ  َمْن َنَظَر ِفي الدُّ

يِن ِإَلى َمْن َفْوَقُه  ْنَيا ِإَلى َمْن َتْحَتُه َوِفي الدِ  َيْكُتْبُه هللُا َشاِكًرا َوََل َصاِبًرا َوَمْن َنَظَر ِفي الدُّ
«َكَتَبُه هللُا َشاِكًرا َوَصاِبًرا

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17923925

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر َقاَل ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا َقاَل: َحدَّ
ُتُوفِ َي َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب : ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: ثنا َأِبي َقاَل: ِغَياٍث َقاَل

َأَفاَل »: َأْبِشْر ِباْلَجنَِّة، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفِقيَل
«َتْدُروَن، َفَلَعلَُّه َقْد َتَكلََّم ِبَما ََل َيْعِنيِه، َأْو َبِخَل ِبَما ََل َيْنَفُعُه

َد ِبِه  َحِديُث التَّْسِبيِح َتَفرَّ
اْلَفْضُل، َعِن اْْلَْعَمِش، 

َد ِبِه َأُبو  َوَحِديُث اْلَمْمُلوِك َتَفرَّ
َد  ِشَهاٍب، َوَحِديُث اْلُحُجِب َتَفرَّ
ِبِه اْلَحَسُن، َعْن َأِبي ُمْسِلٍم، 
َد ِبِه ُعَمُر،  َوَهَذا اْلَحِديُث َتَفرَّ

َعْن َأِبيِه َحْفٍص

: (2151)ضعيف الجامع 
.ضعيف

17933926

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر ِإْماَلًء ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَعْسَكِريُّ  ثنا ُصَهْيُب ، َحدَّ
َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُزَهْيٍر، َعِن ، ثنا ُوَهْيُب ْبُن اْلَوْرِد اْلَمكِ يُّ ، ثنا َمْهِديٌّ ، ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعبَّاٍد 

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ِعْنَد ِلَساِن ُكلِ  »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، اْبِن ُعَمَر، 
«َقاِئٍل َفْلَيتَِّق هللَا َوْلَيْنُظْر َما َيُقوُل

َغِريٌب َلْم َنْكُتْبُه ُمتَِّصاًل 
َمْرُفوًعا ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُوَهْيٍب

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (1953)

17943930

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيِ ِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُخَبْيٍق، ثنا  َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَُّبْيِريُّ َحدَّ
، َعْن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َزْحٍر، َعْن َعِليِ  ْبِن َيِزيَد، َعِن  ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط، َعِن اْلَعْزَرِميَّ

ُجَل َلَيَتَكلَُّم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، اْلَقاِسِم، َعْن َأِبي ُأَماَمَة  ِإنَّ الرَّ
، ِباْلَكِلَمِة َما َيْدِري َما َبَلَغْت ِمْن ِرْضَواِن هللِا َفُيوِجُب هللُا َلُه ِبَها اْلَجنََّة ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة 

اَر  ُجَل َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة َما َيْدِري َما َبَلَغْت ِمْن َسَخِط هللِا َفُيوِجُب َلُه ِبَها النَّ ِإَلى َيْوِم ، َوِإنَّ الرَّ
«اْلِقَياَمِة

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَبْيِد هللِا 
َواْلَعْرَزِميُّ اْسُمُه ، ْبِن َزْحٍر 

ُد ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلُكوِفيُّ ُمَحمَّ

17953931

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َقِطيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن : َثَنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب ْبِن َماِلٍك السَّ
، َقاَل ِحيِم اْلَمْرَوِزيُّ َثَنا : َثَنا َيْحَيى ْبُن ُموَسى، َقاَل: َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث، َقاَل: َعْبِد الرَّ

ُعَمُر ْبُن َراِشٍد، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، 
َمْن َكُثَر َكاَلُمُه َكُثَر َسَقُطُه، َوَمْن َكُثَر َسَقُطُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

اُر َأْوَلى ِبِه، َوَمْن َكاَن يْؤِمُن ِباَّلِل َواْلَيْوِم اآْلِخِر  َكُثَرْت ُذُنوُبُه، َوَمْن َكُثَرْت ُذُنوُبُه َكاَنِت النَّ
«َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْسُكْت

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َيْحَيى َوَناِفٍع َمْرُفوًعا ُمتَِّصاًل 
 ، َوِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َمْرَوِزيٌّ
ُب ِبَفْنَجا، َوِإْبَراِهيُم ْبُن  ُيَلقَّ

ِم،  ُب ِبالالَّ ، ُيَلقَّ اْْلَْشَعِث ُبَخاِريٌّ
َد ِبِه ِعيَسى، َعْن ُعَمَر َتَفرَّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4643)

17963933

َثَنا َأُبو ِإْسَحاِق ْبُن َحْمَزَة، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َوُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْلَكاِتُب َقاُلوا ثنا : َحدَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش،  ٍم، ثنا َأُبو َبْكٍر النَّْهَشِليُّ ، ثنا َعْوُن ْبُن َسالَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ

َفا َفَأَخَذ ِبِلَساِنِه، : َعْن َأِبي َواِئٍل َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َأنَُّه اْرَتَقى الصَّ
رِ  َتْسَلْم، ِمْن َقْبِل َأْن َتْنَدَم: َفَقاَل : ُثمَّ َقاَل. َيا ِلَساُن، ُقْل َخْيًرا َتْغَنْم، َواْسُكْت َعِن الشَّ

.«َأْكَثُر َخَطاَيا اْبِن آَدَم ِمْن ِلَساِنِه»: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

. َغِريٌب ِمَن َحِديِث اْْلَْعَمِش
َد ِبِه َعْنُه َأُبو َبْكٍر  َتَفرَّ

النَّْهَشِليُّ َواْسُمُه َعْبُد هللِا ْبُن 

ِقَطاٍف، ُكوِفيٌّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17973934

َثَنا َأُبو َمْخَلِد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْسُروٍق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاٍر، ثنا  َحدَّ
، َعْن ُعْثَماَن ْبِن  َلِميِ  ْحَمِن السُّ َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّ

اَن، َسِمْعُتُه َعَلى ِمْنَبِر َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َعفَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْنَها ِرَداًء ُيْعَرُف »: َعَلْيِه َوَسلََّم َئٌة َأْلَبُسُه َّللاَّ َمْن َكاَنْت َلُه َسِريَرٌه َصاِلَحٌة َأْو َسيِ 

«ِبِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1929)
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17983935

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد اْلَورَّاُق، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا، ثنا  َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َخَلٍف، ثنا ُفَضْيُل ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، ثنا َرْوُح ْبُن ُمَساِفٍر، َعْن 

وا َما ِشْئُتْم، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُزَبْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل َأِسرُّ
َفَوهللِا َما َأَسرَّ َعْبٌد َوََل َأَمٌة َسِريَرًة ِإَلَّ َأْلَبَسُه هللُا َرِداَءَها، َخْيًرا َفَخْيًرا َوَشرًّا َفَشرًّا، َحتَّى َلْو 
َأنَّ َأَحَدُكْم َعِمَل َخْيًرا ِمْن َوَراِء َسْبِعيَن ِحَجاًبا َْلَْظَهَر هللُا َذِلَك اْلَخْيَر َحتَّى َيُكوَن َثَناُؤُه ِفي 
رَّ َحتَّى  النَّاِس َخْيًرا، َوَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأَسرَّ َشرًّا ِمْن َوَراِء َسْبِعيَن ِحَجاًبا َْلَْظَهَر هللُا َذِلَك الشَّ

«َيُكوَن َثَناُؤُه ِفي النَّاِس َشرًّا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُزَبْيٍد، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

17993939

َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َأْحَمَد، ثنا  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ح َوَحدَّ َحدَّ
ثنا َكِثيُر ْبُن ُعَبْيٍد، ثنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق : َقاََل، ِإْبَراِهيُم ْبُن ُيوُسَف 

، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َيا َرُسوَل هللِا : َقاَل َرُجٌل: اْلَفزَاِريُّ
ُجُل ُيَباِشُر اْلَعَمَل ُثمَّ َيْطُلُع َعَلْيِه َفاَل َيُسوُءُه َقاَل َتْيِن»: الرَّ «َذاَك الَِّذي ُيْؤَتى َأْجَرُه َمرَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَفزَاِريِ  
َد ِبِه َعْن َبِقيََّة  َوَرَواُه ، َتَفرَّ

َسْعُد ْبُن َبِشيٍر َعِن اْْلَْعَمِش 
َنْحَوُه

18003940

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ُصْبُح ْبُن ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَزْيٍز اْلَمْوِصِليُّ ، َحدَّ
، ثنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن  ، َعْن َمْنُصوٍر ، َوُسْفَياُن الثَّْوِريُّ ، ثنا ِإْسَراِئيُل ، ِديَناٍر اْلَبَلِويُّ

ْبُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َلْو َكاَن الصَّ
.«َرُجاًل َلَكاَن َكِريًما

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َد  َد ِبِه اْلُمَعاَفى َعْنُه، َوَتَفرَّ َتَفرَّ
َأْيًضا ِبَحِديِث الثَّْوِريِ  َعْن َأِبي 

ِإْسَحاَق

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

: (4832)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18013941
ِبيِع، َثَنا ُهَشْيٌم، َثَنا ُمَجاِلٌد، َعِن  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، َثَنا َأُبو الرَّ َحدَّ

، َعْن ِصَلَة، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل ْعِبيِ  ْبَر، َفَأْوَشَك َأْن َيْنِزَل ِبُكُم اْلَباَلُء، َأَما »: الشَّ ُدوا الصَّ َتَعوَّ
ا َأَصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «ِإنَُّه ََل ُيِصيَبنَُّكْم َأَشدُّ ِممَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18023943

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، َقاَل: َحدَّ ِبيِع اْلُحَسْيُن ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَمْهِريُّ ثنا ِهَشاُم : ثنا َأُبو الرَّ
اٍد َوَلْم َيُكْن ِبِدَمْشَق َأْحَفُظ ِلِكَتاِب هللِا َتَعاَلى : ْبُن َخاِلٍد، َقاَل ثنا َأُبو ُخَلْيٍد ُعْتَبُة ْبُن َحمَّ

، َقاَل : ِمْنُه، َعْن َسِعيٍد َيْعِني اْبَن َبِشيٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي َذرٍ 
َأْن ُتَجاِهَد َنْفَسَك َوَهَواَك »: َأيُّ اْلِجَهاِد َأْفَضُل؟ َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«ِفي َذاِت هللِا َعزَّ َوَجلَّ

َد ِبِه  َوَكَذا َرَواُه َقَتاَدُة َوَتَفرَّ
َعْن َعْنُه َسِعيِد ْبِن َبِشيٍر، 
َوَخاَلَف ُسَوْيُد ْبُن ُحَجْيٍر 

َعِن اْلَعاَلِء، َعْن : َقَتاَدَة َفَقاَل
َعْبِد هللِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18033944

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َطاِهِر ْبِن َيْحَيى ْبِن َقِبيَصَة اْلَفَلِقيُّ َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن : َحدَّ
اِج، َعْن ُسَوْيِد : ثنا َأِبي َقاَل: َحْفٍص، َقاَل اِج ْبِن اْلَحجَّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعِن اْلَحجَّ

َأيُّ : َسَأَل َرُجٌل َعْبَد هللِا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: ْبِن ُحَجْيٍر، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد، َأنَُّه َقاَل
َأْنَت ُقْلَت َيا َعْبَد : ، َقاَل«َمْن َجاَهَد َنْفَسُه ِفي َذاِت هللِا َعزَّ َوَجلَّ»: اْلُمَجاِهِديَن َأْفَضُل؟ َقاَل

َبْل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : هللِا ْبَن َعْمٍرو َأْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َوَسلََّم َقاَلُه

اِج  َلْم َنْكُتْبُه ِمْن َحِديِث اْلَحجَّ
ِإَلَّ ِمْن ِرَواَيِة ِإْبَراِهيَم ْبِن 

َطْهَماَن َعْنُه، َوََل َرَوى َعْنُه 
ِإَلَّ َحْفُص ْبُن َعْبِد هللِا 

النَّْيَساُبوِريُّ

السلسلة الصحيحة 
إسناد صحيح : (1490)

.رجاله كلهم ثقات

18043948

ِ الرَّاِزيُّ ِبِدَمْشَق  وِفيُّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا َأُبو اْلُحَسْيِن الصُّ ، َحدَّ
، ثنا َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، ثنا َمْرَواُن  وِفيُّ الرَّاِزيُّ َثِني َأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُف ْبُن اْلُحَسْيِن الصُّ َحدَّ

ُأْهِدَي ِإَلى النَِّبيِ  : " ْبُن ُمَعاِوَيَة، ثنا ِهاَلُل ْبُن ُسَوْيٍد َأُبو اْلُمَعلَّى، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل
ُهَما َعَلْيِه ِمَن  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َطَواِئُر َثاَلٌث َفَأَكَل َطْيًرا َواْسَتْخَبَأ َخاِدُمُه َطْيَرْيِن َفَردَّ

َ َيْأِتي ِبِرْزِق »: اْلَغِد َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَلْم َأْنَهَك َأْن َتْرَفَع َشْيًئا ِلَغٍد؟ ِإنَّ َّللاَّ
«ُكلِ  َغٍد

: (1219)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18053949

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَباِقي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى، َثَنا َبِقيَُّة، َعْن  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل : ِعيَسى ْبِن ِإْبَراِهيَم، َعْن ُموَسى ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَمْيٍر، َقاَل

اْسَتْحُيوا ِمَن هللِا َحقَّ اْلَحَياِء، َواْحَفُظوا الرَّْأَس َوَما َحَوى، »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َواْلَبْطَن َوَما َوَعى، َواْذُكُروا اْلَمْوَت َواْلِبَلى، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َكاَن َثَواُبُه َجنََّة اْلَمْأَوى

: (805)السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا
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18063951

ْحَمِن ْبُن اْلَعبَّاِس  َثَنا َعْبُد الرَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتُل، ثنا اْبُن ، ثنا ِإْبَراِهيُم اْلَحْرِبيُّ ، َحدَّ
ُث َعِن اْلَحَسِن ، َسِمْعُت َأَبا َرِبيَعَة : َقاَل، اْلُمَباَرِك، َأْخَبَرَنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل  َقاَل : َقاَل، ُيَحدِ 
َنَعْم َجَعْلَنا هللُا ِفَداَك : َقاَلوا« ُكلُُّكْم ُيِحبُّ َأْن َيْدُخَل اْلَجنََّة»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

« َفاْقِصُروا ِمَن اْْلََمِل َوَتَبْينوا َحاَلُكْم ِمَن َأْنَصاِرُكْم َواْسَتْحيوا ِمَن هللِا َحقَّ اْلَحَياِء»: َقاَل
َوََل َتْنَسُوا ، اْلَحَياُء ِمَن هللِا َأْن ََل َتْنَسُوا اْلَمَقاِبَر َواْلِبَلى »: َقاَل، ُكلَُّنا َنْسَتِحي ِمَن هللِا : ُقْلَنا

ْنَيا، ، اْلَجْوَف َوَما َوَعى َوََل الرَّْأَس َوَما َحَوى  َوَمْن َيْشَتِهي َكَراَمَة اآْلِخَرِة َيَدُع ِزيَنَة الدُّ
«َوُهَناِلَك َيُكوُن َقِد اْسَتْحَيا ِمَن هللِا َوَأَصاَب ِوََلَيَة هللِا

 َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ ََل َأْعَلُمُه 
، َرَوى َعْن َماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل 

َعْن َأِبي َرِبيَعَة َغْيُر َعْبِد هللِا 
ْبُن اْلُمَباَرِك َوَرَوى َبْعَض َهَذا 

اللَّْفِظ ُمْسِنًدا ُمتَِّصاًل ِمْن 
َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد

18073952

َثَنا َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب،  ا، َحدَّ ِد ْبِن َزَكِريَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر، َحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ
َثَنا َشْيَباُن ْبُن ِمْهَراَن، َعْن َخاِلِد ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َقْيٍس، َعْن  ، َحدَّ َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَحرَّاِنيُّ َحدَّ

ِإنَّ ِمْن ِخَياِر »: َمْكُحوٍل، َعْن ِعَياِض ْبِن َغْنٍم، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
َرَجاِت اْلُعَلى - ُأمَِّتي  َقْوًما َيْضَحُكوَن َجْهًرا ِمْن َسَعِة َرْحَمِة - ِفيَما َنبََّأِني اْلَمََلُ اْْلَْعَلى ِفي الدَّ
ِهْم  ِهْم َعزَّ َوَجلَّ ، َربِ  ِة َعَذاِب َربِ  ُهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ِفي ، َوَيْبُكوَن ِسرًّا ِمْن َخْوِف ِشدَّ َيْذُكُروَن َربَّ

َبِة  َوَيْشَتاُقوَن ، َوَيْسَأُلوَنُه ِبَأْيِديِهْم َخْفًضا َوَرْفًعا ، َوَيْدُعوَنُه ِبَأْلِسَنِتِهْم َرَغًبا َوَرَهًبا ، ُبُيوِتِه الطَّيِ 
َيِدبُّوَن ِفي ، َوَعَلى َأْنُفِسِهْم َثِقيَلٌة ، َمُؤوَنُتُهْم َعَلى النَّاِس َخِفيَفٌة ، ِإَلْيِه ِبُقُلوِبِهْم َعْوًدا َوَبْدًءا 

ِكيَنِة ، َوََل ُمْثَلٍة ، َوََل َبَذٍخ ، اْْلَْرِض ُحَفاًة َعَلى َأْقَداِمِهْم َدِبيَب النَّْمِل ِبَغْيِر َمَرٍح  ، َيْمُشوَن ِبالسَّ
ُبوَن ِباْلَوِسيَلِة  ُبوَن اْلُقْرَباَن ، َوَيْتُلوَن اْلُفْرَقاَن ، َوَيتَِّبُعوَن اْلُبْرَهاَن ، َيْلَبُسوَن اْلُخْلَقاَن ، َوَيَتَقرَّ َوُيَقرِ 

ُموَن اْلِعَباَد ، َوِنَعٌم َظاِهَرٌة ، َوَأْعُيٌن َحاِفَظٌة ، َعَلْيِهْم ِمَن هللِا َتَعاَلى ُشُهوٌد َحاِضَرٌة ،  ، َيَتَوسَّ
َماِء ، َوَيَتَفكَُّروَن ِفي اْلِباَلِد  َأْقَداُمُهْم ِفي اْْلَْرِض َوُقُلوُبُهْم ، َأْجَساُدُهْم ِفي اْْلَْرِض َوَأْعُيُنُهْم ِفي السَّ

َماِء  ْنَيا َوُعُقوُلُهْم ِفي ، َوَأْنُفُسُهْم ِفي اْْلَْرِض َوَأْفِئَدُتُهْم ِعْنَد اْلَعْرِش ، ِفي السَّ َأْرَواُحُهْم ِفي الدُّ
ِهْم َعزَّ َوَجلَّ، َلْيَس َلُهْم َهمٌّ ِإَلَّ َأَماُمُهْم ، اآْلِخَرِة  ْنَيا َوُمَقاُمُهْم ِعْنَد َربِ  ُثمَّ َتاَل ، « ُقُبوُرُهْم ِفي الدُّ

 "[14: إبراهيم] {َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيْد}: َهِذِه اآْلَيَة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18083953

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، ثنا َمْسُعوٌد، َعْن  َحدَّ
َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : ِإْسَماِعيَل ْبِن َأْوَسٍط، َعِن اْبِن َأِبي َكْبَشَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل

ُدوا َفِإنَّ هللَا ََل َيْعَبُأ ِبَعَذاِبُكْم َشْيًئا َوَسَيْأِتي َقْوٌم ََل »: َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل اْسَتِقيُموا َوَسدِ 
«َيْدَفُعوَن َعْن َأْنُفِسِهْم ِبَشْيٍء

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

: (18029)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

18093954

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل َثَنا : َثَنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد، َقاَل: َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َفْرَقٍد، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : َوْهُب ْبُن َراِشٍد اْلِمْصِريُّ

يِقيَن ََل : َأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَلى َنِبيٍ  ِمَن اْْلَْنِبَياِء: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم دِ  ُقْل ِلِعَباِدَي الصِ 
وا ِبي، َفِإنِ ي ِإْن ُأِقْم َعَلْيِهْم ِقْسِطي  ْبُهْم َغْيَر َظاِلٍم َلُهْم، َوُقْل - َأْو َعْدِلي - َيْغَترُّ ُأَعذِ 

"ِلِعَباِدَي اْلُمْذِنِبيَن ََل َيْيَأُسوا ِمْن َرْحَمِتي َفِإنِ ي ََل َيْكُبُر َعَليَّ َذْنٌب َأْغِفُرُه َلُهْم 

وهب وفرقد غير محتج 
بحديثهما وتفردهما

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18103955

َثَنا ُحَمْيٌد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َناِجَيَة، َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة،  َحدَّ
َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللُا َعْنُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

اِر َمْن َيَخاُفَها َوِإنََّما َيْرَحُم هللِا ِمْن »: َقاَل ِإنََّما َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َيْرُجوَها َوَيْجَتِنُب ِمَن النَّ
َحَماَء «ِعَباِدِه الرُّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َزْيٍد َمْرُفوًعا ُمتَِّصاًل َتَفرَّ
َحْفٌص َوَرَواُه اْبُن َعْجاَلَن 

َعْن َزْيٍد ُمْرَساًل

: (2066)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18113956

، بَمكََّة ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َمْيُموٍن،  ثنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد اْْلَْزِديُّ
ثنا اْلُهَذْيُل ْبُن َحِبيٍب، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر 

ا َنَزَلِت اآْلَياُت اْلُموِجَباُت الَِّتي َأْوَجَب هللُا َتَعاَلى : " ْبِن اْلَخطَّاِب، َرِضَي هللُا َعْنُهَما َقاَل َلمَّ
اَر ِلَمْن َعِمَل ِبَها َيْعِني َقْوَلُه  َوَمْن َيْقُتْل }اآْلَيَة  [29: النساء] {ََل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم}النَّ

ًدا [ 10: النساء]{ ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما}[ 93: النساء] {ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِ 
اَر َحتَّى َنَزَلْت  ا َنْشَهُد َعَلى َمْن َيْعَمُل َشْيًئا ِمْن َهَذا َأنَّ َلُه النَّ ِإنَّ هللَا ََل َيْغِفُر }َوَنْحَوَها، ُكنَّ

ا ُأْنِزَلْت َكَفْفَنا َعِن [ 48: النساء] {َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َفَلمَّ
ْفَنا َعَلْيِهْم ِلَما َأْوَجَب هللُا َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم َفَقاَل  اِر، َوَخفَّ َهاَدِة، َفَلْم َنْشَهْد َأنَُّهْم ِفي النَّ الشَّ

اْلَفِقيُه َمْن َلْم ُيوِئِس النَّاَس ِمْن : َقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه: ُمَقاِتٌل
ْص َلُهْم ِفي َمَعاِصي هللِا َعزَّ َوَجلَّ  "َرْحَمِة هللِا َتَعاَلى، َوَلْم ُيَرخِ 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ْعَماُن  ُمَقاِتٍل َوَزْيٍد َوَرَواُه النُّ
اُد ْبُن  اَلِم َوَحمَّ ْبُن َعْبِد السَّ

َقرَّاٍظ َعْن ُمَقاِتٍل، َنْحَوُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(موضوع
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18123957

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ُموَسى ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَخْثَعِميُّ ، َحدَّ
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر  ، ح َوَحدَّ يُّ دِ  َثَنا ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َمْصَقَلَة ، السُّ

َعْن ، َعْن َثْوٍر ، َثَنا ُعَمُر ْبُن ُصْبٍح ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعَلى : َقاََل، ِرْزُق هللِا ْبُن ُموَسى 
اِد ْبِن َأْوٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، َمْكُحوٍل  َقاَل هللُا َعزَّ : " َعْن َشدَّ

ْنَيا َأَخْفُتُه َيْوَم َأْجَمُع : َوَجلَّ َوِعزَِّتي ََل َأْجَمُع ِلَعْبِدي َأْمَنْيِن َوََل َخْوَفْيِن ِإْن ُهَو َأِمَنِني ِفي الدُّ
ْنُتُه َيْوَم َأْجَمُع ِفيِه ِعَباِدي  ْنَيا َأمَّ "ِفيِه ِعَباِدي، َوِإْن ُهَو َخاَفِني ِفي الدُّ

: (1426)ضعيف الجامع 
.موضوع

18133958

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َوَمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاََل ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُعَمَر : َحدَّ
اَن، ثنا ِعيَسى ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َأُبو  ، ثنا َأُبو ُكَرْيٍب، ثنا ُمْخَتاُر ْبُن َغسَّ ْبِن ِإْبَراِهيَم الثََّقِفيُّ

ْحَمِن: َداُوَد، َعْن َعْبِد اْْلَْعَلى ْبِن َعاِمٍر، َقاَل َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوَأِميُر : َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ
َقاَل َرُسوُل : اْلُمْؤِمِنيَن َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َعَلى اْلِمْنَبِر َوُهَو َيُقوُل

ُقْل ِْلَْهِل : ِإنَّ هللَا َأْوَحى ِإَلى َنِبيٍ  ِمْن َأْنِبَياِء َبِني ِإْسَراِئيَل: " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِتَك َأْن ََل َيتَِّكُلوا َعَلى َأْعَماِلِهْم، َفِإنِ ي ََل ُأَقاصَّ َعْبًدا اْلِحَساَب َيْوَم اْلِقَياَمِة  َطاَعِتي ِمْن ُأمَّ
ِتَك ََل ُيْلُقوا ِبَأْيِديِهْم، َفِإنِ ي َأْغِفُر  ْبُتُه، َوَقلَّ ِْلَْهِل َمْعِصَيِتي ِمْن ُأمَّ َبُه ِإَلَّ َعذَّ َأَشاَء َأْن ُأَعذِ 
الذَّْنَب اْلَعِظيَم َوََل ُأَباِلي، َوَأنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِل َقْرَيٍة، َوََل َمِديَنٍة، َوََل َأْهِل َأْرٍض، َوََل َرُجٍل 
، َوِإنَُّه َلْيَس ِمْن  ، ِإَلَّ ُكْنُت َلُه َعَلى َما ُيِحبُّ ٍة، َوََل اْمَرَأٍة، َيُكوُن ِلي َعَلى َما ُأِحبُّ ِبَخاصَّ

، ِإَلَّ ُكْنُت َلُه  ٍة، َوََل اْمَرَأٍة، َيُكوُن َعَلى َما ُأِحبُّ َأْهِل َمِديَنٍة، َوََل َأْهِل َأْرٍض، َوََل َرُجٍل ِبَخاصَّ
ا ُيِحبُّ ِإَلى َما َيْكَرُه،  ْلُت َلُه ِممَّ ا ُأِحبُّ ِإَلى َما َأْكَرُه ِإَلَّ َتَحوَّ ُل َعمَّ ، ُثمَّ َيَتَحوَّ َعَلى َما ُيِحبُّ
ٍة، َوََل اْمَرَأٍة،  َوَأنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِل َقْرَيٍة، َوََل َأْهِل َمِديَنٍة، َوََل َأْهِل َأْرٍض، َوََل َرُجٍل ِبَخاصَّ

ا َأْكَرُه ِإَلى َما ُأِحبُّ ِإَلَّ  ُل َعمَّ َيُكوُن ِلي َعَلى َما َأْكَرُه، ِإَلَّ ُكْنُت َلُه َعَلى َما َيْكَرُه، ُثمَّ َيَتَحوَّ
َن َأْو  ، َلْيَس ِمنِ ي َمْن َتَطيََّر َأْو ُتِطيِ َر َلُه، َأْو َتَكهَّ ْلُت َلُه َعَلى َما َيْكَرُه ِإَلى َما ُيِحبُّ َتَحوَّ

َما َأَنا َوَخْلِقي، َوُكلُّ َخْلِقي ِلي  َن َلُه، َأْو َسَحَر َأْو ُسِحَر َلُه، ِإنَّ ".ُتُكهِ 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َعْبِد 
ْحَمِن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  الرَّ
 ، ْمِريِ  َحِديِث َأِبي َداُوَد الضَّ

َد ِبِه ُمْخَتاٌر َتَفرَّ

رواه : (18197)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 
عيسى بن مسلم الطهوي، 

لين، وقال : قال أبو زرعة
ليس بالقوي، : أبو حاتم

يكتب حديثه، وبقية رجاله 
.ثقات إن شاء هللا

18143959

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ
بِ يُّ َقاَل ِبيِع، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، : ِإْسَحاَق الضَّ ثنا َقْيُس ْبُن الرَّ

َيا اْبَن : َقاَل هللُا َتَعاَلى: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل
آَدَم، ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك، َوَلْو َلِقيَتِني ِبِمْلِء اْْلَْرِض 
َماِء ُثمَّ  َخَطاَيا َلِقيُتَك ِبِمْثِلَها َمْغِفَرًة، َما َلْم ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا، َوَلْو َبَلَغْت َخَطاَياَك َعَناَن السَّ

".اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب َعْن 
َسِعيٍد، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َقْيٍس َعْنُه

رواه : (17628)الهيثمي 
الطبراني في الثالثة، وفيه 

إبراهيم بن إسحاق الصيني، 
وقيس بن الربيع، وكالهما 
مختلف فيه، وبقية رجاله 

.رجال الصحيح

18153961

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َعِليٍ   ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعْبِد هللِا اْلَقطَّاُن ، َحدَّ
 ، ِه ، َعْمٍرو اْلِحْمِصيُّ َثِني َأُبو ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم ، ثنا َبِقيَُّة ، ثنا َيِزيُد ْبُن َعْبِد َربِ  َحدَّ

َحْسِبي َرَجاِئي ِمْن َخاِلِقي َوَحْسِبي ِديِني »: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َثاِبٍت 
«ِمْن ُدْنَياَي

َكَذا َرَواُه َعْن َأِبي َثاِبٍت، 
َفَأْرَسَلُه

: (2714)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18163962

َفْيِليُّ َقاَل ، ثنا َأُبو َجْعَفٍر النُّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ  اْلَورَّاُق، ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ : َحدَّ
اٍج، َعْن  ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َعْبَلَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َوسَّ ثنا َكِثيُر ْبُن َمْرَواَن اْلَمْقِدِسيُّ

َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثًما َأْن ُيَشاَر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل
َوِإْن َكاَن َخْيًرا، َفُهَو َمَزلٌَّة ِإَلَّ »: َيا َرُسوَل هللِا، َوِإْن َكاَن َخْيًرا؟ َقاَل: َقاُلوا« ِإَلْيِه ِباْْلََصاِبِع

«َمْن َرِحَم هللُا، َوِإْن َكاَن َشرًّا َفُهَو َشرٌّ

: (4175)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

18173963

، ثنا اْلُمَسيِ ُب ْبُن َواِضٍح، ثنا  اِميُّ اُس ْبُن َأْحَمَد السَّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْلَعبَّ َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، ُيوُسُف ْبُن َأْسَباٍط  َقاِشيِ  اٍج، َعْن َيِزيَد الرَّ ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َحجَّ

َكاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفًرا َوَكاَد اْلَحَسُد َأْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
«َيُكوَن َسَبَق اْلَقَدَر

: (4148)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18183964

، َقاََل َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ َثَنا َأُبو : َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
اِج : َعاِصٍم النَِّبيُل، َقاَل ، َعِن اْلَحجَّ َعْن َيِزيَد، - َيْعِني اْبَن ُفَراِفَصَة - َثَنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

َكاَد اْلَفْقُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
«َأْن َيُكوَن ُكْفًرا، َوَكاَد اْلَحَسُد َأْن َيْغِلَب اْلَقَدَر

: (4148)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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، ثنا َشْيَباُن ْبُن  ُل، ثنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَبْخَتِريُّ ْقِطيُّ اْلُمَعدِ  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن السِ 
، َعْن ِإْسَماِعيَل ْبِن َأِبي َخاِلٍد، َعْن َقْيِس  وٍخ، ثنا َيْحَيى ْبُن َكِثيٍر، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َفرُّ

يِق، َقاَل دِ  ْرُك »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِ  الشِ 
َفا َوَكْيَف ، َيا َرُسوَل هللِا : ، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر«َأْخَفى ِفي ُأمَِّتي ِمْن َدِبيِب النَّْمِل َعَلى الصَّ

َأََل ُأَعلِ ُمَك َشْيًئا ِإَذا ُقْلَتُه َبِرْئَت ِمْن : " النََّجاُة َواْلَمْخَرُج؟ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
، اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشِرَك ِبَك َوَأَنا َأْعَلُم : ُقِل: َقاَل، َقِليِلِه، َوَكِثيرِِه، َوَصِغيرِِه، َوَكِبيرِِه 

ا َتْعَلُم َوََل َأْعَلُم  "َوَأْسَتْغِفُرَك ِممَّ

، َيْحَيى  َد ِبِه َعِن الثَّْوِريِ   َتَفرَّ
ْبُن َكِثيٍر

شعيب في تخريج مسند أبي 
.إسناده ضعيف: (18)بكر 

18203967

، ثنا  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب اْلَفَرِجيُّ َثَنا َعْبُد اْلُمْنِعِم ْبُن ُعَمَر، ثنا َأُبو َسِعيٍد اْْلَْعَراِبيُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعِن  ، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِنيِ 

ِبيِع ْبِن َأَنٍس، َعْن َأِبي اْلَعاِلَيِة، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  الرَّ
ْنَيا »: َقاَل ْفَعِة َوالتَّْمِكيِن َوَأنَّ َمْن َعِمَل َعَمَل اآْلِخَرِة ُيِريُد ِبِه الدُّ َناِء َوالرِ  ْر ُأمَِّتي ِبالسَّ َبشِ 

«َفَلْيَس َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب

: (2825)صحيح الجامع 
.صحيح

: (21224)تخريج المسند 
.صحيح

18213968

ْحَمِن  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
ِبيِع ْبِن َأَنٍس، َعْن َأِبي اْلَعاِلَيَة، َعْن ُأَبيِ  ْبِن  ، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن الرَّ ْبُن َمْهِديٍ 

َنا، َوالنَّْصِر، َوالتَّْمِكيِن، »: َكْعٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َة ِبالسَّ ْر َهِذِه اْْلُمَّ َبشِ 
ْنَيا َلْم َيُكْن َلُه ِفي اآْلِخَرِة َنِصيٌب «َفَمْن َعِمَل ِمْنُهْم َعَمَل اآْلِخَرِة ِللدُّ

: (2825)صحيح الجامع 
.صحيح

: (21224)تخريج المسند 
.صحيح

18223969

اِج، َثَنا َعْبُد  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحجَّ َحدَّ
ِبيِع ْبِن َأَنٍس، َعْن َأِبي اْلَعاِلَيِة، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َرِضَي هللُا  اْلَعِزيِز ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن الرَّ

َناِء َوالنَّْصِر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنُه َقاَل َة ِبالسَّ ْر َهِذِه اْْلُمَّ َبشِ 
ْنَيا َفَلْم َيُكْن َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب «َوالتَّْمِكيِن، َوَمْن َعِمَل ِمْنُهْم َعَمَل اآْلِخَرِة ِللدُّ

: (2825)صحيح الجامع 
.صحيح

: (21224)تخريج المسند 
.صحيح

18233970

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َأْعَطاِني : ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا، َقاَل: َحدَّ
ِريُّ ِكَتاًبا َوَكَتْبُت ِمْنُه، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاِم، َقاَل كَّ ِحيِم ْبُن ُمَحمٍَّد السُّ ثنا َأَباُن ْبُن : َعْبُد الرَّ

َتْغِلَب، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َخْيَثَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا 
َرُه»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اَس ِبَعَمِلِه َسمََّع هللُا ِبَمَساِمِع َخْلِقِه َوَصغََّرُه َوَحقَّ .«َمْن َسمََّع النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَباَن ْبِن 
َتْغِلَب َعْن َعْمٍرو َعْن َخْيَثَمَة 

ِحيِم َلْم َيْرِوِه ِإَلَّ َعْبُد الرَّ

: (7085)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

18243974

َثِني َعْبُد هللِا ْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّاِس، َثَنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّاٍر، َحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر،  ُمْصَعِب ْبِن َثاِبِت ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبْيِر، َحدَّ

َوَجْدُت َأْقَواًما َما َرَأْيُت َخْيًرا ِمْنُهْم، َيْذُكُروَن هللَا : َأْيَن ُكْنَت؟ َفُقْلُت: ِجْئُت َأِبي َفَقاَل: " َقاَل
ََل َتْقُعْد : َتَعاَلى َفَيْرَعُد َأَحُدُهْم َحتَّى ُيْغَشى َعَلْيِه ِمْن َخْشَيِة هللِا َتَعاَلى، َفَقَعْدُت َمَعُهْم، َقاَل

، َفَقاَل َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َمَعُهْم َبْعَدَها، َفَرَأى َكَأنَُّه َلْم َيْأُخْذ َذِلَك ِفيَّ
 ِ َيْتُلو اْلُقْرآَن، َوَرَأْيُت َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َيْتُلَواِن اْلُقْرآَن َفاَل يِصيُبُهْم َهَذا، َأَفَتَراُهْم َأْخَشَع َّللَّ

"َتَعاَلى ِمْن َأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، َفَرَأْيُت َأنَّ َذِلَك َكَذِلَك، َفَتَرْكُتُهْم 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18253975

ْحَمِن اْلُمْقِرُئ، ثنا  ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َأُبو َعْبِد الرَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
َثِني َمْكُحوٌل َقاَل: َحْيَوُة، َعْن َأِبي َصْخٍر ُحَمْيِد ْبِن ِزَياٍد َقاَل اِريَّ : َحدَّ َسِمْعُت َأَبا ِهْنٍد الدَّ

َمْن َقاَم ِبَأِخيِه ِرَياًء، َراَءى هللُا ِبِه »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َيُقوُل
«َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَسمََّع

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل، 
َد ِبِه ُحَمْيٌد َأُبو َصْخٍر،  َتَفرَّ

َث ِبِه اْْلَِئمَُّة َعِن اْلُمْقِرِئ  َوَحدَّ
َأْحَمَد، َوِإْسَحاَق، َوَغْيِرِهَما، 

َوَرَواُه اْبُن َلِهيَعَة، َوِرْشِديُن، 
َعْن َأِبي َصْخٍر َنْحَوُه

: (13155)قال الهيثمي 
رواه البزار، ورجاله رجال 

.الصحيح



248

18263978

، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَهْيَثِم، َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا ِبْشُر ْبُن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليٍ  َحدَّ
، َقاَل َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن ِديَناٍر، َوِكيُل، آِل الزَُّبْيِر، : َمَطِر ْبِن َحِكيِم ْبِن ِديَناٍر اْلُقَطِعيُّ

ُث، َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َقاَل ُث، َعْن َساِلٍم، َمْوَلى : ُيَحدِ  َثِني َشْيٌخ، ِمَن اْْلَْنَصاِر ُيَحدِ  َحدَّ
َلُيَجاَءنَّ ِبَأْقَواٍم َيْوَم اْلِقَياَمِة َمَعُهْم »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُحَذْيَفَة َقاَل

ِمَن اْلَحَسَناِت ِمْثُل ِجَباِل ِتَهاَمَة، َحتَّى ِإَذا ِجيَء ِبِهْم َجَعَل هللُا َأْعَماَلُهْم َهَباًء، ُثمَّ َقَذَفُهْم 
اِر ي َحلِ  َلَنا َهُؤََلِء اْلَقْوَم َحتَّى َنْعِرَفُهْم، : ، َفَقاَل َساِلٌم«ِفي النَّ َيا َرُسوَل هللِا ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِ 

ُف َأْن َأُكوَن ِمْنُهْم، َفَقاَل َيا َساِلُم َأَما ِإنَُّهْم َكاُنوا »: َفَوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  ِإنِ ي َأَتَخوَّ
َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن، َوَلِكنَُّهْم ِإَذا َعَرَض َلُهْم َشْيٌء ِمَن اْلَحَراِم َوَثُبوا َعَلْيِه، َفَأْدَحَض هللُا 

َفاُق، َفَأَخَذ اْلُمَعلَّى ْبُن ِزَياٍد ِبِلْحَيِتِه : ، َفَقاَل َماِلُك ْبُن ِديَناٍر«َتَعاَلى َأْعَماَلُهْم َهَذا َوهللِا النِ 
"َصَدْقَت َوهللِا َأَبا َيْحَيى : َفَقاَل

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18273979

َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َقاَل ، ح: َحدَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن . ثنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِفْرَياِبيُّ َوَحدَّ
ثنا َأُبو ُجَناَدَة، َعِن : ثنا َعْمُرو ْبُن ُزَراَرَة، َقاَل: ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحْمَداَن، َقاَل

: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْْلَْعَمِش، َعْن َخْيَثَمَة، َعْن َعِديِ  ْبِن َحاِتٍم، َقاَل
اِس ِإَلى اْلَجنَِّة، َحتَّى ِإَذا َدَنْوا ِمْنَها َوَنَظُروا ِإَلْيَها  ُيْؤَمُر َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَناٍس ِمَن النَّ

: َقاَل. َواْسَتْنَشُقوا َراِئَحَتَها َوِإَلى َما َأَعدَّ هللُا ِْلَْهِلَها ُنوُدوا َأِن اْصِرُفوُهْم، ََل َنِصيَب َلُهْم ِفيَها
ُلوَن ِبِمْثِلَها اَر َقْبَل : َفَيُقوُلوَن: َقاَل. َفَيْرِجُعوَن ِبَحْسَرٍة َما َرَجَع اْْلَوَّ َيا َربََّنا، َلْو َأْدَخْلَتَنا النَّ

َذاَك : َقاَل. َأْن ُتِرَيَنا َما َأَرْيَتَنا ِمْن َثَواِبَك، َوَما َأْعَدْدَت ِفيَها ِْلَْوِلَياِئَك، َكاَن َأْهَوَن َعَلْيَنا
اَس َلِقيُتُموُهْم ُمْخَتِبِئيَن،  َأَرْدُت ِبُكْم، ُكْنُتْم ِإَذا َخَلْوُتْم َباَرْزُتُموِني ِباْلَعَظاِئِم، َوِإَذا َلِقيُتُم النَّ

اَس  اَس َوَلْم َتَهاُبوِني، َأْجَلْلُتُم النَّ اَس ِبِخاَلِف َما ُتْعُطوِني ِمْن ُقُلوِبُكْم، ِهْبُتُم النَّ ُتَراُءوَن النَّ
َوَلْم ُتِجلُّوِني، َوَتَرْكُتْم ِللنَّاِس َوَلْم َتْتُرُكوا ِلي، َفاْلَيْوَم ُأِذيُقُكْم َأِليَم اْلَعَذاَب، َمَع َما ُحْرَمِتُكْم 

"ِمَن الثََّواِب 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18283980
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َهاِشُم ْبُن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، َقاَل: َحدَّ

، َقاَل ثنا : ثنا َأُبو ُجَناَدَة، َوَكاَن َيْسُكُن َبِني َسُلوٍل، َقاَل: ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن ُخَثْيٍم اْلِهاَلِليُّ
َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي ُجَناَدَة. اْْلَْعَمُش، ِبِإْسَناِدِه ِمْثَلُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18293981

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُأَسْيٍد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعَصاِم ْبِن َيِزيَد، ثنا  ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ
، َعْن َعبَّاِد ْبِن َتِميٍم، َعْن َأِبيِه، َقاَل َقاَل : " َأِبي، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ُبَدْيٍل، َعِن الزُّْهِريِ 

َياُء، ، َيا َنَعاَيا اْلَعَرِب»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الرِ 
ْهَوُة اْلَخِفيَُّة «َوالشَّ

 ُبَدْيٌل ُهَو اْبُن َوْرَقاَء 
َد ِبِه َعِن ، اْلُخزَاِعيُّ  َتَفرَّ

الثَّْوِريِ  ِعَصاُم ْبُن َيِزيَد َجْبٌر
(508)السلسلة الصحيحة 

18303982

ي، َثَنا  ، َثَنا َجدِ  َثَنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ َثَناُه َأُبو َعِلٍي ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َحدَّ َحدَّ
ُموَسى ْبُن َأْعَيَن، َعْن َبْكِر ْبِن ُخَنْيٍس، َعْن َعَطاِء ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْحُموِد ْبِن 

، َقاَل ِبيِع، َعْن ُعَباَدَة ْبِن َنِسيٍ  اُد ْبُن َأْوٍس َفَأَخَذ ِبَيِدي َفاْنَطَلَق ِبي ِإَلى : الرَّ َمرَّ ِبي َشدَّ
ا ُسرِ َي َعْنُه َقاَل َرَأْيُتَك : َما ُيْبِكيَك؟ ُقْلُت: َمْنِزِلِه ُثمَّ َجَلَس َيْبِكي َحتَّى َبَكْيُت ِلُبَكاِئِه، َفَلمَّ

: ِإنِ ي َذَكْرُت َحِديًثا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َتْبِكي َفَبَكْيُت، َقاَل
ْهَوُة اْلَخِفيَُّة» ْرُك َوالشَّ َأَما ِإْحَداُهَما َفاَل : َفُقْلُت: ، َقاَل«ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلى ُأمَِّتي الشِ 

ِإنََّما »: َهَكَذا ُقْلُت ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن َقاَل ِلي، َقاَل: َسِبيَل ِإَلْيَها، َقاَل
ُفُهَما َأَما ِإنَُّهْم َلْم َيْعُبُدوا َشْمًسا َوََل َقَمًرا، َوَلْم َيْنُصُبوا َأْوَثاًنا، َوَلِكنَُّهْم »: ، ُثمَّ َقاَل«َأَتَخوَّ

«َيْعَمُلوَن َأْعَماًَل ِلَغْيِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ

 َرَواُه َجَماَعٌة، َعْن َعْبِد 
اْلَواِحِد ْبِن َزْيٍد، َعْن ُعَباَدَة 

ْبِن َنِسيٍ 

: (17210)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف جدا

18313983

، َثَنا ُمْسِلُم ْبُن ِإْبَراِهيَم، َثَنا  اِميُّ اْلَبْصِريُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُموَسى السَّ َحدَّ
، َقاَل اِد ْبِن َأْوٍس َوُهَو َيْبِكي : َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َزْيٍد، َثَنا ُعَباَدُة ْبُن َنِسيٍ  َدَخْلُت َعَلى َشدَّ

ْحَمِن؟ َفَقاَل: َفُقْلُت ِلَحِديٍث َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َما ُيْبِكيَك َيا َأَبا َعْبِد الرَّ
ْهَوُة اْلَخِفيَُّة: " َوَسلََّم َيْذُكُرُه ْرُك ِباَّلِل َوالشَّ ُيْصِبُح : ِإنَّ ِمْن َأْخَوِف َما َأَخاُف َعَلى ُأمَِّتي الشِ 

ْرُك َقْوٌم ََل َيْعُبُدوَن َحَجًرا َوََل َوَثًنا، َوَلِكْن  ْيَء َيْشَتِهيِه َفُيَواِقُعُه، َوالشِ  ُجُل َصاِئًما َفَيَرى الشَّ الرَّ
".َيْعَمُلوَن َعَماًل ُيَراُءوَن 

ْحَمِن ْبُن َغْنٍم،   َرَواُه َعْبُد الرَّ
اٍد َعْن َشدَّ

: (17210)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف جدا
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18323984

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُجَباَرُة ْبُن ِمْغَلٍس، َثَنا َعْبُد  َحدَّ
ْحَمِن ْبَن َغْنٍم، َيُقوُل ا : اْلَحِميِد ْبُن َبْهَراَم، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َأنَُّه َسِمَع َعْبَد الرَّ َلمَّ

اِمِت، َقاَل ْرَداِء، َلِقيَنا ُعَباَدَة ْبَن الصَّ َفَبْيَنا َنْحُن َكَذِلَك : َدَخْلَنا َمْسِجَد اْلَجاِبَيِة، َأَنا َوَأُبو الدَّ
اٌد اُد ْبُن َأْوٍس َوَعْوُف ْبُن َماِلٍك َفَجَلَسا ِإَلْيَنا، َفَقاَل َشدَّ ِإنَّ َأْخَوَف َما »: ِإْذ َطَلَع َعَلْيَنا َشدَّ

ْرِك  َأَخاُف َعَلْيُكْم َأيَُّها النَّاُس َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الشِ 
ِة ْهَوِة اْلَخِفيَّ ْرَداِء«َوالشَّ اللُهمَّ ُغْفَراَنَك، َأَوَلْم َيُكْن َرُسوُل هللِا َصلَّى : ، َفَقاَل ُعَباَدُة، َوَأُبو الدَّ

ْهَوُة  ا الشَّ ْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن ُيْعَبَد ِفي َجِزيَرِة اْلَعَرِب؟ َأمَّ َثَنا َأنَّ الشَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َحدَّ
ْرُك الَِّذي  ْنَيا ِمْن ِنَساِئَها َوَشَهَواِتَها، َفَما َهَذا الشِ  اْلَخِفيَُّة َفَقْد َعَرْفَناَها، َوِهَي َشَهَواُت الدُّ

اٌد اُد؟ َقاَل َشدَّ ُفَنا ِبِه َيا َشدَّ َأَرَأْيُتُكْم َلْو َرَأْيُتْم َرُجاًل ُيَصلِ ي ِلَرُجٍل، َأْو َيُصوُم ِلَرُجٍل، َأْو : ُتَخوِ 
ُق ِلَرُجٍل، َأَتَرْوَن َأنَُّه َقْد َأْشَرَك؟ َقاََل َق ِلَرُجٍل، َأْو َصاَم : َيَتَصدَّ َنَعْم، َوهللِا ِإنَُّه َمْن َتَصدَّ

َأَفاَل َيْعَمُد هللُا َعزَّ َوَجلَّ : ِلَرُجٍل، َأْو َصلَّى ِلَرُجٍل َفَقْد َأْشَرَك، َقاَل َعْوُف ْبُن َماِلٍك ِعْنَد َذِلَك
َل ِمْنُه َما َخَلَص َوَيَدَع َما َأْشَرَك ِبِه؟ َفَقاَل  ِإَلى َما َيْبَتِغي ِبِه َوْجَهُه ِمْن َذِلَك اْلَعَمِل َفَيَتَقبَّ

اٌد َأَنا َخْيُر : َيُقوُل هللُا َتَعاَلى: " َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َشدَّ
َقِسيٍم ِلَمْن َأْشَرَك ِبي، َمْن َأْشَرَك ِبي َشْيًئا َفِإنَّ َجَسَدُه َوَعَمَلُه، َوَقِليَلُه َوَكِثيَرُه ِلَشِريِكِه الَِّذي 

"َأْشَرَك ِبِه، َأَنا َعْنُه َغِنيٌّ 

 َرَواُه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، 
. َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َنْحَوُه

َوَرَواُه َرَجاُء ْبُن َحْيَوَة، َعْن 
ِبيِع َنْحَوُه َمْحُموِد ْبِن الرَّ

رواه : (17651)الهيثمي 
أحمد، وفيه شهر بن 
حوشب، وضعفه أحمد 

وغيره، وضعفه غير واحد، 
.وبقية رجاله ثقات

: (1749)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18333985

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن، ثنا َأُبو َطاِلٍب، َوَأُبو َهمَّاٍم َقاََل : َحدَّ
ثنا َبِقيَُّة، َعْن َيْحَيى ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 

َلْو َأنَّ َرُجاًل َيِخرُّ َعَلى َوْجِهِه ِمْن َيْوِم ُوِلَد ِإَلى َيْوِم َيُموُت ِفي »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«َمْرَضاِة هللِا َلَحَقَرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة

: (17649)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

18343986

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد  ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ، ثنا َخاِلُد ْبُن َيْحَيى ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّ
َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر ، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم ، َعْن َأِبي َسِعيٍد ، َأِبي َروَّاٍد  ثنا َأُبو ، ح َوَحدَّ

ثنا َعْبُد اْلَعِزيِز ، ثنا َعاِمُر ْبُن ُمْدِرٍك ، ثنا َمْعَمُر ْبُن َسْهٍل ، َحِنيَفَة ْبُن َماَهاَن اْلَواِسِطيُّ 
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، ْبُن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم 

ٌد ِفي . «اْعُبِد هللَا َكَأنََّك َتَراُه َفِإنََّك ِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك َوَكَأنََّك َميِ ٌت»: َوَسلََّم َوَقاَل َخالَّ
«َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َفِإنََّها ُمْسَتَجاَبٌة»: َحِديِثِه َواْحِسْب َنْفَسَك َمَع اْلَمْوَتى َوزَاَد

َد ِبِه َأُبو ِإْسَماِعيَل اْْلَْيِليُّ َتَفرَّ
: (1037)صحيح الجامع 
.حسن

18353988

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا ُمْسِلُم  َحدَّ
، َقاَل َقاَم : " ْبُن َخاِلٍد، َثَنا اْبُن َأِبي ُحَسْيٍن، َعِن اْبِن َساِبٍط، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن اْْلَْوِديِ 

، َأَودُّ َأنِ ي َرُسوُل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َتْعَلُمنَّ : ِفيَنا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َفَقاَل َيا َبِنيَّ
اِر، ِإَقاَمٌة ََل َظْعَن، َوُخُلوٌد ِفي َأْجَساٍد ََل  َأنَّ اْلَمَعاَد ِإَلى هللِا َتَعاَلى، ُثمَّ ِإَلى اْلَجنَِّة َأِو ِإَلى النَّ

"َتُموُت 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18363991

، َقاَل َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحاِرِث اْلُمْرِهِبيُّ اْلُكوِفيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن : َحدَّ
، َقاَل قِ يُّ ، َقاَل: َحِبيٍب الطََّراِئِفيُّ الرَّ قِ يُّ َثَنا َوْهُب ْبُن َراِشٍد، َعْن : َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُعَمَر الرَّ

َمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َفْرَقٍد، َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل
ُه َغْيُر هللِا َفَلْيَس ِمَن هللِا، َوَمْن َأْصَبَح ََل َيْهَتمُّ ِباْلُمْسِلِميَن َفَلْيَس ِمْنُهْم «َأْصَبَح َوَهمُّ

فرقد ووهب بن راشد غير 
محتج بحديثهما وتفردهما

البيهقي في شعب اْليمان 
إسناده : (7/3418)

.ضعيف

18373992

، َثَنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا ِعيَسى  َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمْهِديٍ  َحدَّ
: " َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َكْعٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل: ْبُن َمْيُموٍن، َقاَل

َيا َبِني : َقاَل ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن: " َرَقى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِمْنَبَر َفَقاَل
"َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َوََل َتْعَمُلوَن : َكْم َتْعَلُموَن َوََل َتْعَمُلوَن، َفَقاَل- َوَرآُهْم َيْبُكوَن - ِإْسَراِئيَل 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ٍد َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث  ُمَحمَّ

َسِعيٍد َعْن ِعيَسى
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َثَنا  َحدَّ
ُل ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن َعِليٍ  َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا  اْلُمَفضَّ

ِإنَّ اْبَن آَدَم َلِفي َغْفَلٍة : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َتَعاَلى َعْنُه، َقاَل
ا َخَلَقُه هللُا َعزَّ َوَجلَّ َلُه، ِإنَّ هللَا ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ِإَذا َأَراَد َخْلَقُه َقاَل ِلْلَمَلِك اْكُتْب َلُه ِرْزَقُه : ِممَّ

َوَأَثَرُه َوَأَجَلُه، َواْكُتْب َشِقيًّا َأْو َسِعيًدا، ُثمَّ َيْرَتِفُع َذِلَك اْلَمَلُك َوَيْبَعُث ِإَلْيِه َمَلًكا آَخَر، َفَيْحَفُظُه 
َئاِتِه، َفِإَذا َجاَء اْلَمْوُت اْرَتَفَع َذِلَك  َحتَّى ُيْدِرَك، ُثمَّ َيْبَعُث ِإَلْيِه َمَلَكْيِن َيْكُتَباِن َحَسَناِتِه َوَسيِ 
وَح ِفي َجَسِدِه، ُثمَّ  اْلَمَلَكاِن، ُثمَّ َجاَء َمَلُك اْلَمْوِت َفَيْقِبُض ُروَحُه، َفِإَذا َدَخَل ُحْفَرَتُه َردَّ الرُّ
اَعُة اْنَحطَّ  َيْرَتِفُع َمَلُك اْلَمْوِت، ُثمَّ َجاَءُه َمَلَكا اْلَقْبِر َفاْمَتَحَناُه، ُثمَّ َيْرَتِفَعاِن، َفِإَذا َقاَمِت السَّ

َئاِت، َفَأْنَشَطا ِكَتاًبا َمْعُقوًدا ِفي ُعُنِقِه، ُثمَّ َحَضَرا َمَعُه َواِحٌد  يِ  َمَلُك اْلَحَسَناِت َوَمَلُك السَّ
َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك }َساِئٌق َواآْلَخُر َشِهيٌد، ُثمَّ َقاَل هللُا َتَعاَلى 

َوَقْوُل هللِا َعزَّ : " ، َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم[22: ق] {َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِديٌد
ُثمَّ َقاَل النَِّبيُّ " َحاٌل َبْعَد َحاٍل، : َقاَل [19: اَلنشقاق] {َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق}َوَجلَّ 

اَمُكْم َأْمًرا َعِظيًما، َفاْسَتِعيُنوا ِباَّلِل اْلَعِظيِم : َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ".ِإنَّ ُقدَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َأِبي َجْعَفِر َوَحِديِث َجاِبٍر، 

َد ِبِه َعْنُه َجاِبُر ْبُن َيِزيَد  َتَفرَّ
ُل اْلُجْعِفيُّ َوَعْنُه اْلُمَفضَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18393996

َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم ِإْماَلًء َحدَّ َحدَّ
َثِني َأِبي، َعْن َأِبيِه،  ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َحدَّ

، َقاَل َرَأْيُت : " َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ 
َأيَُّها النَّاُس َكَأنَّ اْلَمْوَت »: َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَم َخِطيًبا َعَلى َأْصَحاِبِه َفَقاَل

ِفيَها َعَلى َغْيِرَنا ُكِتَب، َوَكَأنَّ اْلَحقَّ ِفيَها َعَلى َغْيِرَنا َوَجَب، َوَكَأنَّ الَِّذي ُنَشيِ ُع ِمَن اْْلَْمَواِت 
ا َقِليٍل ِإَلْيَنا َراِجُعوَن، َنْأُكُل ُتَراَثُهْم َكَأنََّنا ُمَخلَُّدوَن َبْعَدُهْم، َقْد َنِسيَنا ُكلَّ َواِعَظٍة،  َسْفٌر َعمَّ
ا ُكلَّ َجاِئَحٍة، ُطوَبى ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب النَّاِس، ُطوَبى ِلَمْن َطاَب َمْكَسُبُه،  َوَأِمنَّ
ِ ِمْن َغْيِر  َوَصُلَحْت َسِريَرُتُه، َوَحُسَنْت َعاَلِنَيُتُه، َواْسَتَقاَمْت َطِريَقُتُه، ُطوَبى ِلَمْن َتَواَضَع َّللَّ
ا َجَمَعُه ِمْن َغْيِر َمْعِصَيٍة، َوَخاَلَط َأْهَل اْلِفْقِه َواْلِحْكَمِة، َوَرِحَم َأْهَل الذُّلِ   َمْنَقَصٍة، َوَأْنَفَق ِممَّ
نَُّة  َواْلَمْسَكَنِة، َوُطوَبى ِلَمْن َأْنَفَق اْلَفْضَل ِمْن َماِلِه، َوَأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن ُقوِتِه، َوَوِسَعْتُه السُّ

ُثمَّ َنَزَل،« َوَلْم َيْعِدْل َعْنَها ِإَلى ِبْدَعٍة

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َبِة، َلْم َنْسَمْعُه ِإَلَّ  اْلِعْتَرِة الطَّيِ 
ِمَن اْلَقاِضي اْلَحاِفِظ، َوَرَوى 
َهَذا اْلَحِديَث ِمْن َحِديِث َأَنٍس 

َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم

18403997

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم اْلَحاِفُظ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن  َحدَّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن َحْفِص ْبِن ُعَمَر، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن : َحْفٍص، َوَعِليُّ ْبُن اْلَوِليِد ْبِن َجاِبٍر، َقاََل

، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َعِن  اْلُحَسْيِن، َعْن َزْيِد ْبِن َعِليٍ 
، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : اْلُحَسْيِن ْبِن َعِليٍ 

اَلُم: " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا ُمَحمَُّد َأْحِبْب َمْن ِشْئَت َفِإنََّك : َقاَل ِلي ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا : َقاَل" َمَفاِرُقُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت َفِإنََّك ُماَلِقيِه، َوِعْش َما ِشْئَت َفِإنََّك َميِ ٌت 

.«َلَقْد َأْوَجَز ِلي ِجْبِريُل ِفي اْلُخْطَبِة»: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َجْعَفٍر َعْن َأْساَلِفِه، ُمتَِّصاًل َلْم 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

18413998

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى اْْلَِديُب، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِزَياٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّ
ُحَمْيٍد، َثَنا زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، 

اَلُم، َفَقاَل: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َيا ُمَحمَُّد : َأَتاِني ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ
ِعْش َما ِشْئَت َفِإنََّك َميِ ٌت، َوَأْحِبْب َمْن ِشْئَت َفِإنََّك َمَفاِرُقُه، َواْعَمْل َما ِشْئَت َفِإنََّك َمْجِزيٌّ 

"َيا ُمَحمَُّد َشَرُف اْلُمْؤِمِن ِقَياُمُه ِباللَّْيِل، َوِعزُُّه اْسِتْغَناُؤُه َعِن النَّاِس : ِبِه، ُثمَّ َقاَل

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  ِد ْبِن ُعَيْيَنَة، َتَفرَّ ُمَحمَّ
زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعْنُه 

ُد ْبُن ُحَمْيٍد ُمَحمَّ

رواه : (3529)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 
زافر بن سليمان وثقه أحمد 
وابن معين وأبو داود وتكلم 

فيه ابن عدي وابن حبان بما 
.َل يضر

18423999

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل ثنا ُحَمْيُد ْبُن : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَعبَّاِس، َقاَل: َحدَّ
ِبيِع، َقاَل ، َقاَل: الرَّ وِميُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم َقاِئُد اْْلَْعَمِش، َعِن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر الرُّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْْلَْعَمِش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َقاَل
اُر، َوَجاَءِت اْلِفَتُن َكَأنََّها ِقَطُع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم، َوهللِا َلْو َتْعَلُموَن » َيا َأْهَل اْلُحُجَراِت، ُسعِ َرِت النَّ

.«َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل، َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
ُد  َد ِبِه َعْنُه ُمَحمَّ َعْن َزْيٍد، َتَفرَّ

ْبُن َفاِئَدَة َأُبو ُمْسِلٍم
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  َثَنا َأُبو َبْكٍر ، َثَنا َأَسُد ْبُن ُموَسى ، َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّ
اِهِريُّ  َقاَل َرُسوُل : َقاَل، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن َثْوٍر ، الدَّ

اْبَن آَدَم ِعْنَدَك َما َيْكِفيَك َوَأْنَت َتْطُلُب َما ُيْطِغيَك، اْبَن آَدَم ََل »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِبَقِليٍل َتْقَنُع َوََل ِبَكِثيٍر َتْشَبُع، اْبَن آَدَم ِإَذا َأْصَبْحَت ُمَعاًفى ِفي َبَدِنَك آِمًنا ِفي ِسْرِبَك ِعْنَدَك 

ْنَيا اْلَعَفاُء «ُقوُت َيْوِمَك َفَعَلى الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثْوٍر، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأَسٍد َعْن 

َأِبي َبْكٍر

رواه : (18086)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

أبو بكر الداهري، وهو 
.ضعيف
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ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن  ، ثنا ُمَحمَّ َثِني َأْحَمُد ْبُن ِهاَلٍل التُّْسَتِريُّ ْحَمِن ْبِن َمْخَلٍد، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َعْن  ْحَمِن اْلُجْعِفيِ  ، َعْن َخْيَثَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ َأِبي اْلَعوَّاِم، ثنا َأِبي، ثنا َيْحَيى ْبُن َساِبٍق اْلَمَدِنيُّ

ِد ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا،  ْحَمِن، َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَّ َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ
ِفيَما َأْعَطى هللُا َتَعاَلى ُموَسى ِفي اْْلَْلَواِح : " َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َقاَل

ِل َما َكَتَب َعَشَرَة َأْبَواٍب َيا ُموَسى ََل ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا َفَقْد َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِ ي َلَتْلَفَحنَّ : اْْلَُوِل، ِفي َأوَّ
يَك َحَياًة  اُر، َواْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك َأِقَك اْلَمَتاِلَف َوُأْنِسْئ َلَك ِفي ُعُمِرَك، َوُأْحِي ُوُجوَه اْلُمْشِرِكيَن النَّ
ْمُت ِإَلَّ ِباْلَحقِ  َفَتِضيَق َعَلْيَك اْْلَْرُض  ْفَس الَِّتي َحرَّ َبًة، َوَأْقِلْبَك ِإَلى َخْيٍر ِمْنَها، َوََل َتْقُتِل النَّ َطيِ 

اِر، َوََل َتْحِلْف ِباْسِمي َكاِذًبا، َوََل آِثًما َفِإنِ ي ََل  َماُء ِبَأْقَطاِرَها، َوَتُبوَء ِبَسَخِطي ِفي النَّ ِبَرَحِبَها َوالسَّ
ي َمْن َلْم ُيَنزِ ْهِني، َوَلْم ُيَعظِ ْم َأْسَماِئي، َوََل َتْحُسِد النَّاَس َعَلى َما َأْعَطْيُتُهْم ِمْن  ُر َوََل ُأَزكِ  ُأَطهِ 

َفْضِلي، َوََل َتْنَفْس َعَلْيِهْم ِنْعَمِتي َوِرْزِقي، َفِإنَّ اْلَحاِسَد َعُدوٌّ ِلِنْعَمِتي َرادٌّ ِلَقَضاِئي، َساِخٌط ِلِقْسَمِتي 
الَِّتي َأْقِسُم َبْيَن ِعَباِدي، َوَمْن َيُكْن َكَذِلَك َفَلْسُت ِمْنُه َوَلْيَس ِمنِ ي، َوََل َتْشَهْد ِبَما َلْم َيِع َسْمُعَك، 
َهاَداِت َعَلى َشَهاَداِتِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُثمَّ  َوَيْحَفْظ َعْقُلَك، َوَيْعِقْد َعَلْيِه َقْلُبَك، َفِإنِ ي َواِقٌف َأْهَل الشَّ
َساِئُلُهْم َعْنَها ُسَؤاًَل َحِثيًثا، َوََل َتْزِن، َوََل َتْسِرْق، َوََل َتْزِن ِبَحِليَلِة َجاِرَك َفَأْحُجَب َعْنَك َوْجِهي، 
َماِء، َوَأْحِبْب ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ ِلَنْفِسَك، َوََل َتْذَبْح ِلَغْيِري َفِإنِ ي ََل َأْقَبُل ِمَن  َوُتْغَلَق َعْنَك َأْبَواُب السَّ
ْبِت، َوَفرِ ْغ ِلي آِنَيَتَك  اْلُقْرَباِن ِإَلَّ َما ُذِكَر َعَلْيِه اْسِمي، َوَكاَن َخاِلًصا ِلَوْجِهي، َوَتَفرَّْغ ِلي َيْوَم السَّ

ْبِت »: َوَجِميَع َأْهِل َبْيِتَك، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل َيْوَم السَّ
اَر َلَنا اْلُجُمَعَة َفَجَعَلَها َلَنا ِعيًدا «َلُهْم ِعيًدا َواْخَت

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي َجْعَفٍر 
َوَحِديِث َرِبيَعَة َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 

ْسَناِد ِمْن َهَذا اْلَوْجِه،  ِبَهَذا اْلِْ
َوهللُا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َأْعَلُم
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، نا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اْْلَْعَلى،  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، نا َعِليُّ ْبُن َسِعيِد ْبِن َبِشيٍر الرَّاِزيُّ َحدَّ
، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن  ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ْسَكْنَدَراِنيُّ ِبيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلِْ نا َأُبو الرَّ

َأْوَحى هللُا َتَعاَلى : " ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
اَلُم َضا ِبَقَضاِئي، َوَلْم : ِإَلى ُموَسى َعَلْيِه السَّ َب ِإَليَّ ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِمَن الرِ  ِإنََّك َلْن َتَتَقرَّ

ْنَيا َفَأْسَخُط  َتْعَمْل َعَماًل َأْحَبَط ِلَحَسَناِتَك ِمَن اْلِكْبِرَياِء، َيا ُموَسى ََل َتْضَرْع ِإَلى َأْهِل الدُّ
َعَلْيَك، َوََل َتْخَف ِبِديِنَك ِلُدْنَياُهْم َفُأْغِلُق َعَلْيَك َأْبَواَب َرْحَمِتي، َيا ُموَسى ُقْل ِلْلُمْذِنِبيَن 

اِدِميَن "َأْبِشُروا، َوُقْل ِلْلَعاِمِليَن اْلُمْعَجِبيَن اْخَسُروا : النَّ

 ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َلْم 

َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َأِبي 
ِبيِع الرَّ

: (2309)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد َقاَل ثنا َأُبو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َيِزيَد : ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َقاَل: َحدَّ
فَّا اْلَبْصِريُّ نا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َشِقيِق َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  الرَّ

َما َباُل َأْقَواٍم َيْشُرُفوَن ِباْلُمْتَرِفيَن، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد َقاَل
وَن ِباْلَعاِبِديَن، َويْعَمُلوَن ِباْلُقْرآِن َما َواَفَق َأْهَواَءُهْم، َوَما َخاَلَف َأْهَواَءُهْم َتَرُكوُه،  َوَيْسَتِخفُّ
َفِعْنَد َذِلَك ُيْؤِمُنوَن ِبَبْعٍض َوَيْكُفُروَن ِبَبْعٍض، َيْسَعْوَن ِفيَما ُيْدَرُك ِبَغْيِر َسْعٍي ِمَن اْلَقَدِر 

ْعِي، ِمَن  ْزِق اْلَمْقُسوِم، َوََل َيْسَعْوَن ِفيَما ََل ُيْدَرُك ِإَلَّ ِبالسَّ اْلَمْقُدوِر، َواْْلََجِل اْلَمْكُتوِب، َوالرِ 
ْعِي اْلَمْشُكوِر، َوالتِ َجاَرِة الَِّتي ََل َتُبوُر «اْلَجزَاِء اْلَمْوُفوِر، َوالسَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة، َعْن 
َعْمٍرو َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ ُعَمُر 

ْبُن َيِزيَد

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

الذهبي في ميزان اَلعتدال 
.موضوع: (3/231)
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َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، َوَعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن : َحدَّ
ْرَداِء، َعْن  َثِني َأِبي، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن ِباَلِل ْبِن َأِبي الدَّ َراِشٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاِنٍئ، َحدَّ

ْرَداِء َقاَل َما َأْنَكْرُتْم ِمْن َزَماِنُكْم ِفيَما َغيَّْرُتْم ِمْن َأْعَماِلُكْم، َفِإْن َيُك َخْيًرا َفَواًها »: َأِبي الدَّ
ُكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« َواًها، َوِإْن َيُك َشرًّا َفآًها آًها َسِمْعُت َذاَك ِمْن َنِبيِ 

الحافظ العراقي في تخريج 
فيه متهم : (4/67)اْلحياء 

.بالكذب
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَخاِلِق اْلَبزَّاُز، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن  َحدَّ

اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل : َيْحَيى ْبُن ِهَشاٍم، َثَنا اْبُن َحسَّ
ِ ِعْنَدُه»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َسرَُّه َأْن َيْعَلَم َما َلُه ِعْنَد هللِا َفْلَيْعَلْم َما َّللَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح 
َد ِبِه َعاِصٌم َتَفرَّ

السلسلة الصحيحة 
.حسن لشواهده: (2310)
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َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُشَعْيِب ْبِن ِمْهَراَن، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا ٍد، َثَنا ُعَبْيُد هللِا : َحدَّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَّ
، َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِلٍد، َثَنا َعْبُد  يِصيُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد اْلِمصِ  ٌد اْلَعْنَبِسي، َثَنا َأُبو اْلِمْقَداِم، َوَحدَّ ُمَحمَّ
َثَنا َأُبو َبْكِر  ، َعْن َأِبي اْلِمْقَداِم، َوَحدَّ َثِني َأِبي، َثَنا ُموَسى ْبُن َخَلٍف اْلَعمِ يُّ اْلَكِبيِر ْبُن اْلُمَعاَفى، َحدَّ
َمِد، َثَنا  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا ُشَرْيُح ْبُن ُيوُنَس، َثَنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد الصَّ ْبُن َخالَّ
َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َثَنا  َأُبو اْلِمْقَداِم ِهَشاُم ْبُن ِزَياٍد، َوَحدَّ

ٍم، َثَنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ِزَياٍد َأِبي اْلِمْقَداِم، َقاُلوا ُكلُُّهْم : َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ
، َثَنا اْبُن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ َثَنا ُمَحمَّ َمْن »: َحدَّ

اِس َفْلَيتَِّق هللَا، َوَمْن  ْل َعَلى هللِا، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َأْكَرَم النَّ اِس َفْلَيَتَوكَّ َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َأْقَوى النَّ
ُئُكْم ِبِشَراِرُكْم؟ اِس َفْلَيُكْن ِبَما ِفي َيِد هللِا َأْوَثَق ِمْنُه ِبَما ِفي َيَدْيِه، َأََل ُأَنبِ  « َأَحبَّ َأْن َيُكوَن َأْغَنى النَّ

ُئُكْم ِبْشٍر ِمْن َهَذا؟»: َنَعْم َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َقاُلوا « َمْن َأَكَل َوْحَدُه، َوَمَنَع ِرْفَدُه، َوَجَلَد َعْبَدُه، َأَفُأَنبِ 
اَس َوَيْبَغُضوَنُه»: َنَعْم َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َقاُلوا ُئُكْم ِبْشٍر ِمْن َهَذا؟»: َقاَل« َمْن َيْبَغُض النَّ « َأَفُأَنبِ 

ُئُكْم »: َقاَل« َمْن ََل َيِقيُل َعْثَرًة، َوََل َيْقَبُل َمْعِذَرًة، َوََل َيْغِفُر َذْنًبا»: َنَعْم َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َقاُلوا َأَفُأَنبِ 
َمْن ََل ُيْرَجى َخْيُرُه، َوََل ُيْؤَمُن َشرُُّه، ِإنَّ ِعيَسى : " َنَعْم َيا َرُسوَل هللِا، َقاَل: َقاُلوا« ِبْشٍر ِمْن َهَذا؟

اِل : اْبَن َمْرَيَم َقاَم ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل َخِطيًبا، َفَقاَل َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ََل َتَتَكلَُّموا ِباْلِحْكَمِة ِعْنَد اْلُجهَّ
َفَتْظِلُموُهْم، َوََل َتْظِلُموا َطاِلًبا، َوََل ُتَكاِفُئوا : َفَتْظِلُموَها، َوََل َتْمَنُعوَها َأْهَلَها َفَتْظِلُموَها، َوَقاَل َمرًَّة

ُكْم، َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْْلُُموُر َثاَلَثٌة َأْمٌر َتَبيََّن ُرْشُدُه َفاتَِّبُعوُه، َوَأْمٌر : َظاِلًما َفَيْبُطَل َفْضُلُكْم ِعْنَد َربِ 
وُه ِإَلى هللِا َتَعاَلى  "َتَبيََّن َغيُُّه َفاْجَتِنُبوُه، َوَأْمٌر اْخُتِلَف ِفيِه َفَردُّ

، َوَرَواُه َعْن   َلْفُظ اْلَعْنَبِسيِ 
ِد ْبِن َكْعٍب، ِعيَسى ْبُن  ُمَحمَّ
َمْيُموٍن َنْحَوُه، َوَهَذا اْلَحِديُث 
َياِق َعِن  ََل ُيْحَفُظ ِبَهَذا السِ 
النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

ِد ْبِن َكْعٍب  ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18504011

َن، َقاُلوا َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، َوَمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َواْلَحَسُن ْبُن ِعالَّ نا َعْبُد هللِا ْبُن : َحدَّ
، َعْن  ، نا اْلَقاِسُم ْبُن اْلَحَكِم، نا ُعَبْيُد هللِا الوَصاِفيُّ َناِجَيَة، َنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد التَُّبِعيُّ

، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمِن »: ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعِن اْلَحاِرِث، َعْن َعِليٍ 
َهَواِت، َوَمْن  اِر َلَهى َعِن الشَّ اْشَتاَق ِإَلى اْلَجنَِّة َساَرَع ِفي اْلَخْيَراِت، َوَمْن َأْشَفَق ِمَن النَّ

ْنَيا َهاَنْت َعَلْيِه اْلُمِصيَباُت «َتَرقََّب اْلَمْوَت َلَهى َعِن اللَّذَّاِت، َوَمْن َزِهَد ِفي الدُّ

َد  ٍد َتَفرَّ َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
، َرَواُه َمْسَلَمُة  َصاِفيُّ ِبِه الرُّ

، َواْلُمَسيَُّب ْبُن  ْبُن ُعَليٍ 

َصاِفيِ  َشِريٍك، َعِن الرُّ

: (4180)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18514012

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى، َثَنا َبِقيَُّة، َثَنا  َحدَّ
ِعيَسى ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن ُموَسى ْبِن َأِبي َحِبيٍب، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَمْيٍر، َصاِحِب َرُسوِل هللِا 

ْنَيا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل ُكوُنوا ِفي الدُّ
َقَة، َوَأْكِثُروا التَّْفِكيَر َواْلُبَكاَء، َوََل  ُدوا ُقُلوَبُكُم الرِ  َأْضَياًفا، َواتَِّخُذوا اْلَمَساِجَد ُبُيوًتا، َوَعوِ 

َتْخَتِلَفنَّ ِبُكُم اْْلَْهَواُء، َتْبُنوَن َما ََل َتْسُكُنوَن، َوَتْجَمُعوَن َما ََل َتْأُكُلوَن، َوَتْأَمُلوَن َما ََل 
َكَفى ِباْلَمْرِء َنْقًصا ِفي ِديِنِه َأْن ُيْكِثَر »: َوَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« ُتْدِرُكوَن

َخَطاَياُه، َوَيْنُقَص ِحْلُمُه، َوَيِقلَّ َحِقيَقُتُه، ِجيَفٌة ِباللَّْيِل، َبطَّاُل النََّهاِر، َكُسوٌل َهُلوٌع َمُنوٌع 
«َرُتوٌع

: (5149)ضعيف الجامع 
.ضعيف 

18524013

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة، ثنا َعمِ ي َأُبو  َحدَّ
ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َأِبي ِسَناَن، َعْن : َبْكٍر، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأَباَن، َقاََل

، َعِن اْبِن ُأمِ  َمْكُتوٍم، َقاَل َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل هللِا : َعْمِرو ْبِن َمرََّة، َعْن َأِبي اْلَبْخَتِريِ  الطَّاِئيِ 
ْمُس َوَناٌس ِعْنَد اْلُحُجَراِت َفَقاَل َيا َأْهَل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْعَدَما اْرَتَفَعِت الشَّ

اُر َوَجاَءِت اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّْيِل َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل  اْلُحُجَراِت ُسعِ َرِت النَّ
«َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا

فيه : (10/232)الهيثمي 
عبيد هللا بن سعيد قائد 

اْلعمش وهو ضعيف ووثقه 
 يخطئ وبقية   ابن حبان وقال

رجاله ثقات وفي بعضهم 
.  خالف

18534014

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ بِ يُّ ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر : ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر الضَّ
، َقاَل ، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن ُقرََّة، َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، : اْلَحْوِضيُّ ٌم، َعْن َزْيٍد اْلَعمِ يِ  ثنا َسالَّ

اْبَن آَدَم َتَفرَّْغ ِلِعَباَدِتي »: ِإنَّ َربَُّكْم َتَعاَلى َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
َأْمََلْ َقْلَبَك ِغًنى َوَأْمََلْ َيَدْيَك ِرْزًقا َيا اْبَن آَدَم ََل َتَباَعْد ِمنِ ي َفَأْمََلْ َقْلَبَك َفْقًرا َوَأْمََلْ َيَدْيَك 

«ُشْغاًل

َد ِبِه َعْن ُمَعاِوَيَة  َغِريٌب َتَفرَّ
ٌم َوَرَواُه َعِن  َزْيٌد َوَعْنُه َسالَّ
النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

َغْيُر َمْعِقٍل َجَماَعٌة

فيه : (2/344)الهيثمي 
.سالم الطويل وهو متروك

: (3165)صحيح الترغيب 
.صحيح

18544015

، َقاَل اَن اْلَبْصِريُّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َغسَّ ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد الرَّاِسِبيُّ َقاَل: َحدَّ
ُم ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َزْيٍد : ثنا اْلَحَكُم ْبُن َمْرَواَن، َقاَل: ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَكِم، َقاَل ثنا َسالَّ

، َعْن ُمَعاِوَيَة بِن ُقرََّة، َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : " اْلَعمِ يِ 
َلْيَس ِمْن َيْوٍم َيْأِتي َعَلى اْبِن آَدَم ِإَلَّ ُيَناَدى ِفيِه َيا اْبَن آَدَم َأَنا َخْلٌق َجِديٌد َوَأَنا ِفيَما َتْعَمُل 

: َعَلْيَك َغًدا َشِهيٌد َفاْعَمْل ِفيَّ َخْيًرا َأْشَهْد َلَك ِبِه َغًدا َفِإنِ ي َلْو َقْد َمَضْيُت َلْم َتَرِني َأَبًدا َقاَل
"َوَيُقوُل اللَّْيُل ِمْثَل َذِلَك 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَعاِوَيَة 
َد ِبِه َعْنُه َزْيٌد َوََل َأْعَلُمُه  َتَفرَّ

ُرِوَي َمْرُفوًعا َعِن النَِّبيِ  َصلَّى 
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ ِبَهَذا 

ْسَناِد اْلِْ

السلسلة الضعيفة 
.موضوع: (5649)
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َثَنا ُسَلْيَماَن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشٍم : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَبْغَداِديُّ
ْمَساُر، َقاَل َثْتَنا َسِعيَدُة ِبْنُت َحكَّاَمَة، َقاَلْت: السِ  ي َحكَّاَمُة ِبْنُت ُعْثَماَن ْبِن : َحدَّ َثْتِني ُأمِ  َحدَّ

ِديَناٍر، َعْن َأِبيَها، َعْن َأِخيِه َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللِا َتَعاَلى َعْنُه 
َخْشَيُة هللِا َرْأُس ُكلِ  ِحْكَمٍة َواْلَوَرُع َسيِ ُد اْلَعَمِل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

َوَمْن َلْم َيُكْن َلُه َوَرٌع َيْحِجُزُه َعْن َمْعِصَيِة هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َخاَل ِبَها َلْم َيْعَبِأ هللُا ِبَساِئِر 
«َعَمِلِه َشْيًئا

 ،  َرَواُه َأُبو َيْعَلى اْلِمْنَقِريُّ
َعْن َحكَّاَمَة، َعْن َأِبيَها، َعْن 
َماِلٍك، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس

: (1583)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18564017

، َثَنا َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو َزْيٍد َأْحَمُد ْبُن َيِزيَد اْلَحْوِطيُّ َحدَّ
، َثَنا َأُبو َمْهِديٍ  َسِعيُد ْبُن ِسَناَن، َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن َأِبي َشَجَرَة َكِثيِر ْبِن  اْلُوَحاِظيُّ

اِد ْبِن َأْوٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ُمرََّة، َعْن َشدَّ
ْنَيا َعَرٌض َحاِضٌر َيْأُكُل ِمْنَها اْلَبرُّ َواْلَفاِجُر، َوِإنَّ « َيا َأيَُّها النَّاُس،»: َوَسلََّم َيُقوُل ِإنَّ الدُّ

اآْلِخَرَة َوْعٌد َصاِدٌق َيْحُكُم ِفيَها َمِلٌك َقاِدٌر، ُيِحقُّ ِفيَها اْلَحقَّ َوُيْبِطُل اْلَباِطَل، َأيَُّها النَّاُس، 
ْنَيا، َفِإنَّ ُكلَّ ُأمٍ  َيْتَبُعَها َوَلُدَها  "ُكوُنوا ِمْن َأْبَناِء اآْلِخَرِة َوََل َتُكوُنوا ِمْن َأْبَناِء الدُّ

 َرَواُه َلْيُث ْبُن َأِبي ُسَلْيٍم، 
اِد ْبِن  َثُه، َعْن َشدَّ َعمَّْن َحدَّ
َأْوٍس َمْرُفوًعا ِبِزَياَدِة َأْلَفاٍظ

فيه أبو : (2/191)الهيثمي 
مهدي سعيد بن سنان وهو 

.ضعيف جدا

تخريج مشكاة المصابيح 
.إسناده ضعيف: (5145)

18574018

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد اْلَكِريِم،  َحدَّ
َثُه، َعْن  اُن ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َلْيِث ْبِن َأِبي ُسَلْيٍم، َعمَّْن َحدَّ َثَنا َنْصُر ْبُن ِإْدِريَس، َثَنا َحسَّ

اِد ْبِن َأْوٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَلُه َفاْعَمُلوا َوَأْنُتْم ِمَن هللِا »: َوزَاَد. َشدَّ
َعَلى َحَذٍر، َواْعَلُموا َأنَُّكْم َمْعُروُضوَن َعَلى َأْعَماِلُكْم، َوَأنَُّكْم ُماَلُقوا هللَا ََل ُبدَّ ِمْنُه، َفَمْن 

«َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه

تخريج مشكاة المصابيح 
.إسناده موضوع: (5144)

18584021
َثَنا َأِبي  ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث، ثنا ، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيِزيَد ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر ، َحدَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة »: َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، ُفَضْيٌل  َمَثُل الدُّ
ِلِه ِإَلى آِخرِِه َفَتَعلََّق ِبَخْيٍط ِمْنَها َفَما َلِبَث َذِلَك اْلَخْيُط َأْن َيْنَقِطَع «َكَمَثِل َثْوٍب ُشقَّ ِمْن َأوَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلُفَضْيِل َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم 

َوَأَباُن ْبُن َأِبي َعيَّاٍش ََل ، 
َيِصحُّ َحِديُثُه ِْلَنَُّه َكاَن َنِهًما 

َواْلَحِديُث َلْيَس ِمْن ، ِباْلِعَباَدِة 
َشْأِنِه

: (5251)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18594025

 ، ْمِليُّ ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز الرَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َمَطُر ْبُن ُشَعْيٍب اْْلَْزِديُّ َحدَّ
، َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللُا َتَعاَلى  َثَنا اْلِفْرَياِبيُّ

َكْيَف َأْنَعُم َوَصاِحُب اْلَقْرِن َقِد اْلَتَقَمُه، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْنُه، َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا َفَما َتْأُمُرَنا؟ : َقاُلوا« َوَحَنى َجْبَهَتُه، َوَأْصَغى ِبَسْمِعِه َيْنَتِظُر َمَتى ُيْؤَمُر َفَيْنُفُخ

.«ُقوُلوا َحْسُبَنا هللُا َوِنْعَم اْلَوِكيُل»: َقاَل

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  الثَّْوِريِ  َعْن َجْعَفٍر، َتَفرَّ

ْمِليُّ َعِن اْلِفْرَياِبيِ   الرَّ
َوَمْشُهوُرُه َما َرَواُه َأُبو ُنَعْيٍم 

، َعِن  َوَغْيُرُه َعِن الثَّْوِريِ 
اْْلَْعَمِش، َعْن َعِطيََّة، َعْن 

َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 

: (4592)صحيح الجامع 
.صحيح

18604026

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  : َقاََل، َوَعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ، َحدَّ
َعْن َسيَّاٍر َأِبي ، َعْن َبِشيِر ْبِن َسْلَماٍن ، ثنا َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد ، ثنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف 

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َقاَل، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ، اْلَحَكِم 
اَعُة َوََل َتْزَداُد ِمْنُهْم ِإَلَّ ُبْعًدا»: َوَسلََّم «اْقَتَرَبِت السَّ

َغِريٌب َعْن َطاِرٍق َوَعْن َسيَّاٍر 
َوَرَواُه َغْيُرُه َعْن َمْخَلٍد َعْن 

ِمْسَعٍر َعْن َسيَّاٍر

: (1145)صحيح الجامع 
.حسن

18614027

ْهِميُّ  َثَنا َأُبو َيْعُقوَب ُيوُسُف ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُموَسى السَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ، َحدَّ
ُمْسِلٍم، ثنا َأُبو ُعَمَر َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْسَتاِم، ثنا َمْخَلُد ْبُن َيِزيَد، ثنا ِمْسَعٌر، 

َقاَل َرُسوُل : َعْن َسيَّاٍر َأِبي اْلَحَكِم، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
اَعُة »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْنَيا ِإَلَّ ِحْرًصا ، اْقَتَرَبِت السَّ َوََل ، َوََل َتْزَداُد النَّاُس َعَلى الدُّ

«َتْزَداُد ِمْنُهْم ِإَلَّ ُبْعًدا

َد ِبِه َمْخَلٌد َمْرُفوًعا  َغِريٌب، َتَفرَّ
َمْوُصوًَل

: (1145)صحيح الجامع 
.حسن

18624028
ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َقِبيَصَة، ثنا ُسْفَياُن، َعْن َجْعَفِر ، ثنا َأُبو َبْحٍر، ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن 

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ُذِكَرِت »: ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجاِبٍر، َقاَل
اَعُة اْحَمرَّ َوْجُهُه َواْشَتدَّ َغَضُبُه «السَّ

: (14630)تخريج المسند 
.صحيح
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18634030

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليِ  ْبِن َنْصٍر،  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َحدَّ َحدَّ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َسَلَمَة ْبِن َأِبي َكْبَشَة، َأنَّ َأَبا ، ُقِرَئ َعَلى َأِبي ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمَثنَّى : َقاَل َوَحدَّ

َثُهَما  ، َحدَّ َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل، َعاِمٍر اْلَعَقِديَّ َقاَل : َحدَّ

ِه َعزَّ َوَجلَّ ا َفَقِد »: َقاَل: " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرِوي َعْن َربِ  َمْن آَذى ِلي َوِليًّ
«اْسَتَحلَّ ُمَحاَرَبِتي

رواه : (3498)الهيثمي 
أحمد وفيه عبد الواحد بن 
قيس بن عروة، وثقه أبو 
زرعة والعجلي وابن معين 

في إحدى الروايتين وضعفه 
وغيره، وبقية رجاله رجال 

الصحيح

18644032

َثَنا َأُبو َعِليٍ  ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي َشْيَبَة  اِر ْبُن َعاِصٍم، ح، َحدَّ َثَنا . ثنا َعْبُد اْلَجبَّ َوَحدَّ
َثَنا َمْخَلُد ْبُن  ، ح َوَحدَّ َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحَسْيِن اْْلَُجرِ ي ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ

، َقاََل، َجْعَفٍر  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ، ثنا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيَد اْلَبَراِثيُّ
َمْشِقيُّ ، ْبُن َيْحَيى اْلُحْسِني  ، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  ، َعْن َصَدَقَة الدِ  َعْن ِهَشاِم اْلِكَناِنيِ 

َس َقاَل ِه َتَعاَلى َوَتَقدَّ اَلُم َعْن َربِ  َمْن َأَهاَن »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِجْبِريَل، َعَلْيِه السَّ
ْدُت ِفي َقْبِض َنْفِس  ْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه، َما َتَردَّ ا َفَقْد َباَرَزِني ِباْلُمَحاَرَبِة َما َتَردَّ ِلي َوِليًّ

َعْبِدي اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأْكَرُه َمَساَءَتُه َوََل ُبدَّ َلُه ِمْنُه َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي اْلُمْؤِمِنيَن َمْن 
َب ِإَليَّ َعْبِدي ِبِمْثِل  ُه َعْنُه ََل َيْدُخُلُه ُعْجٌب َفُيْفِسُدُه َذِلَك، َوَما َتَقرَّ ُيِريُد َباًبا ِمَن اْلِعَباَدِة َفَأُكفُّ

ُل ِلي َحتَّى ُأِحبَُّه َوَمْن َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َلُه َسْمًعا ، َما اْفَتَرْضُت َعَلْيِه  ََل َيزَاُل َعْبِدي َيَتَنفَّ
َوِإنَّ ، َدَعاِني َفَأَجْبُتُه َوَسَأَلِني َفَأْعَطْيُتُه َوَنَصَح ِلي َفَنَصْحُت َلُه ، َوَبَصًرا، أْو َيًدا َوُمَؤيِ ًدا 

َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي ، ِمْن ِعَباِدي َمْن ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ اْلِغَنى َوَلْو َأْفَقْرُتُه َْلَْفَسَدُه َذِلَك 
َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي َمْن ، اْلُمْؤِمِنيَن َمْن ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ اْلَفْقُر َوِإْن َبَسْطُت َلُه َأْفَسَدُه َذِلَك 

ُة َوَلْو َأْسَقْمُتُه َْلَْفَسُدُه َذِلَك َوِإنَّ ِمْن ِعَباِدي الُمؤِمِنيَن َمْن ََل  حَّ ََل ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ الصِ 
َقُم َوَلْو َأْصَحْحُتُه َْلَْفَسَدُه َذِلَك  ِإنِ ي ُأَدبِ ُر ِعَباِدي ِبِعْلِمي ِفي ُقُلوِبِهْم ، ُيْصِلُح ِإيَماَنُه ِإَلَّ السَّ
«ِإنِ ي َعِليٌم َخِبيٌر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأَنٍس َلْم 
َياِق ِإَلَّ  َيْرِوِه َعْنُه ِبَهَذا السِ 
ِهَشاٌم اْلَكتَّاِنيُّ َوَعْنُه َصَدَقُة 

ْبُن َعْبِد هللِا َأُبو ُمَعاِوَيَة 
َد ِبِه اْلَحَسُن ْبُن  َمْشِقيُّ َتَفرَّ الدِ 

َيْحَيى اْلُحْسِني

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1775)

18654033

َثَنا  َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِرَجَة، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْْلَبَّاُر، َحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َأِبي َمْنُصوٍر، َمْوَلى اْْلَْنَصاِر  ، ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَوِليِد التُِّجيِبيِ 

: " ِإنَُّه َسِمَع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: َأنَُّه َسِمَع َعْمَرو ْبَن اْلَجُموِح، َيُقوُل

، ِإنَّ َأْوِلَياِئي ِمْن ِعَباِدي َوَأِحبَّاِئي ِمْن َخْلِقي الَِّذيَن ُيْذَكُروَن ِبِذْكِري »: َقاَل هللُا عزَّ َوَجلَّ
«َوُأْذَكُر ِبِذْكِرِهْم

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (3891)

18664034

َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِعيَسى،  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُعلُِّوَيَة، َحدَّ ِل، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْعُقوَب اْلُمَعدِ  َحدَّ
اُج ْبُن ِبْسَطاٍم، َعْن ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن ُبَكْيِر ْبِن اْْلَْخَنِس، َعْن َأِبي َسِعيٍد  َثَنا اْلَهيَّ َحدَّ

: َمْن َأْوِلَياُء هللِا؟ َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل
«الَِّذيَن ِإَذا ُرُءوا ُذِكَر هللُا َعزَّ َوَجلَّ»

هو في السلسلة الصحيحة 
من حديث عبدهللا بن عباس 

(1733).

18674035

، َثَنا  ، َثَنا ُعَمُر ْبُن َيْحَيى اْْلَْيِليُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى اْْلَْيِليُّ َحدَّ
، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  َحِكيُم ْبُن ِحزَاٍم، َعْن َأِبي َجَناٍب اْلَكْلِبيِ 

ْرُه ِإَلى : ِإنَّ ِمْن ُموِجَباِت هللِا َثاَلًثا: " َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ا ِمْن ُحُقوِق هللِا َلْم ُيَؤخِ  ِإَذا َرَأى َحقًّ
ِريَرِة ، َأيَّاٍم ََل ُيْدِرُكَها  اِلَح اْلَعاَلِنَيَة َعَلى ِقَواٍم ِمْن َعَمِلِه ِفي السَّ َوُهَو ، َوَأْن َيْعَمَل اْلَعَمَل الصَّ

َفَهَكَذا َوِليُّ »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم". َيْجَمُع َمَع َما َيْعَمُل َصاَلَح َما َيْأَمُل 
َد ِبَيِدِه َثاَلًثا« هللِا َوَعدَّ

فيه : (10/272)الهيثمي 
.من لم أعرفهم

18684038

َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ َثَنا ُمَحمٌَّد َأُبو َعْمِرو ْبِن َحْمَداَن، َحدَّ َحدَّ
َثَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُحَذْيَفَة  َثَنا اْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ اِك، َحدَّ حَّ الضَّ

َيا ُحَذْيَفُة ِإنَّ ِفي ُكلِ  َطاِئَفٍة ِمْن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن اْلَيَماِن، َقاَل
ُأوَلِئَك ِمنِ ي ، َوِكَتاَب هللِا ُيِقيُموَن ، َوِإيَّاَي َيتَِّبُعوَن ، ِإيَّاَي ُيِريُدوَن ، ُأمَِّتي َقْوًما ُشْعًثا ُغْبًرا 

«َوِإْن َلْم َيَرْوِني، َوَأَنا ِمْنُهْم 

الحافظ ابن حجر في 
: (5/149)المطالب العالية 

فيه عبد الوهاب بن الضحاك 
.متروك
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18694039

َثَنا َعْمُرو ْبُن َهاِشٍم، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، َحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
: َأِبي َكِريَمَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت

َفْلَيْنُظْر - َأْو َسرَُّه َأْن َيْنُظَر ِإَليَّ - َمْن َسَأَل َعنِ ي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ٍر  ُرِفَع َلُه ، َوََل َقَصَبًة َعَلى َقَصَبٍة ، َلْم َيَضْع َلِبَنًة َعَلى َلِبَنٍة ، ِإَلى َأْشَعَث َشاِحٍب ُمَشمِ 

َباُق ، َعَلٌم َفَشمََّر ِإَلْيِه  اُر، اْلَيْوَم اْلِمْضَماُر َوَغًدا السِ  «َواْلَغاَيُة اْلَجنَُّة َأِو النَّ

: (1896)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

: (10/261)مجمع الزوائد 
فيه سليمان بن أبي كريمة 

.  وهو ضعيف

18704040

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َحْمَزَة  اِئُغ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َنْصٍر الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َحدَّ َحدَّ
َثَنا اْبُن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َكِثيِر ْبِن َزْيٍد، َعِن اْلَوِليِد ْبِن َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ، َحدَّ الزَُّبْيِريُّ

ُربَّ َأْشَعَث ِذي ِطْمَرْيِن َتْنُبو َعْنُه َأْعَيُن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
«َلْو َأْقَسَم َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َْلََبرَُّه، النَّاِس 

السلسلة الصحيحة 
.حسن: (6/297)

تخريج شرح مشكل اْلثار 
.صحيح: (674)

18714041

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َوَأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ِفي َجَماَعٍة  ثنا اْلَفْضُل ْبُن : َقاُلوا، َحدَّ
اْلُحَباِب، ثنا َشاذُّ ْبُن َفيَّاٍض، ثنا َأُبو َقْحَذٍم، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن 

َما : َفَقاَل، َمرَّ ُعَمُر ِبُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َوُهَو َيْبِكي : اْلَخطَّاِب، َقاَل
َأَحبُّ اْلِعَباِد ِإَلى »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل: ُيْبِكيَك َيا ُمَعاُذ؟ َفَقاَل

ُأوَلِئَك ، َوِإَذا َشِهُدوا َلْم ُيْعَرُفوا ، الَِّذيَن ِإَذا َغاُبوا َلْم ُيْفَتَقُدوا ، هللِا َتَعاَلى اْْلَْتِقَياُء اْْلَْخِفَياُء 
ُة اْلُهَدى  «َوَمَصاِبيُح اْلِعْلِم، ُهْم َأِئمَّ

: (162)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18724044

، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ِإْسَحاُق  َثَنا َأُبو َغاِنٍم َسْهُل ْبُن ِإْسَماِعيَل اْلَفِقيُه اْلَواِسِطيُّ َحدَّ
ْبُن َوْهٍب، َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َيِزيَد، َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد 

ِإَذا َأَحبَّ هللُا َعْبًدا اْقَتَناُه »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
«َوَلْم َيْشَغْلُه ِبَزْوَجٍة َوََل َوَلٍد، ِلَنْفِسِه 

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (3/82)

18734045

ٍد، َقاََل َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن : َحدَّ
َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َعبَّاٌد َيْعِني اْبَن َكِثيٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن 

َكْم ِمْن َعاِقٍل »: اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َعَقَل َعِن هللِا َتَعاَلى َأْمَرُه َوُهَو َحِقيٌر ِعْنَد النَّاِس، َذِميُم اْلَمْنَظِر، َيْنُجو َغًدا، َوَكْم ِمْن 

اِس َيْهِلُك َغًدا َيْوَم اْلِقَياَمِة «َظِريِف اللِ َساِن َجِميِل اْلَمْنَظِر ِعْنَد النَّ

الحافظ في المطالب العالية 
.موضوع: (3/211)

: (4271)ضعيف الجامع 
.موضوع

18744046

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا َأْحَمُد ْبُن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيٍد اْلَورَّاِق اْلُكوِفيُّ ، َحدَّ
َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد،، َعْن َأِبي ، َعِن اْْلَْعَمِش ، ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض ، ُيوُنَس 
، َقاَل اْنُظْر َأيَّ َرُجٍل َيَرى : " ُكْنُت َمَع النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجِد َفَقاَل: َذرِ 

اْنُظْر َأيَّ َرُجٍل : َهَذا َقاَل: ِفي َعْيِنَك َأْرَفَع َفَنَظْرُت َفِإَذا َرُجٌل َعَلْيِه ُحلٌَّة َوَحْوَلُه َناٌس َفُقْلُت
َهَذا َخْيٌر ِعْنَد هللِا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم : َقاَل، َيَرى َأْدَنى ِفي َعْيِنَك َفَنَظْرُت َفِإَذا َرُجٌل َعَلْيِه ِكَساٌء 

"اْلِقَياَمِة ِمْن ِقَراِب اْْلَْرِض ِمْثَل َهَذا 

 َثاِبٌت َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث 
اْْلَْعَمِش

: (21493)تخريج المسند 
إسناده صحيح على شرط 

.الشيخين 

18754047

، َثَنا َعِليُّ ْبُن َيِزيَد ْبِن َبْهَراَم،  ، َثَنا َأُبو اْلَحِريِش اْلِكاَلِبيُّ اُس ْبُن ُمَحمٍَّد اْلِكَناِنيُّ َثَنا اْلَعبَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي َكِريَمَة، َعْن َأِبي َحاِجٍب، َعْن َعْبِد الرَّ

َيا ُمَعاُذ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلَدى اْلَحقِ  َأِسيٌر »: َأنَُّه َقاَل، َجَبٍل، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َوَيِدِه، َوِرْجِلِه، َوَبْطِنِه، َوَفْرِجِه، ، َوِلَساِنِه ، َوَبَصرِِه ، َيْعَلُم َأنَّ َعَلْيِه َرِقيًبا َعَلى َسْمِعِه ، 

ِإنَّ ، َوَجِميُع َسْعِيِه ، َوُكْحُل َعْيَنْيِه ، َوُفَتاُت الطِ يِن ِبُأْصُبِعِه ، َحتَّى اللَّْمَحُة ِبَبَصرِِه 
َيَتَوقَُّع اْلَمْوَت َصَباًحا ، َوََل َيْأَمُن اْضِطَراَبُه ، َوََل ُيْسِكُن َرْوَعَتُه ، اْلُمْؤِمَن ََل َيْأَمُن َقْلَبُه 

ُتُه ، َواْلُقْرآُن َدِليُلُه ، َفالتَّْقَوى َرِقيُبُه ، َوَمَساًء  َرُف َمِطيَُّتُه ، َواْلَخْوُف ُحجَّ َواْلَحَذُر ، َوالشَّ
اَلُة َكْهُفُه ، َواْلَوَجُل ِشَعاُرُه ، َقِريُنُه  َياُم َجنَُّتُه ، َوالصَّ َدَقُة ِفَكاُكُه ، َوالصِ  ْدُق ، َوالصَّ َوالصِ 
َيا ُمَعاُذ ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ، َوَربُُّه َتَعاَلى ِمْن َوَراِء َذِلَك ُكلِ ِه ِباْلِمْرَصاِد ، َواْلَحَياُء َأِميُرُه ، َوِزيُرُه 

َوَحاَل َبْيَنُه َوَبْيَن َأْن َيْهِلَك ِفيَما َيْهَوى ، َقْيُدُه اْلُقْرآُن َعْن َكِثيٍر ِمْن َهَوى َنْفِسِه َوَشَهَواِتِه 
َوَأْنَهْيُت ِإَلْيَك َما َأْنَهى ِإَليَّ ِجْبِريُل ، َيا ُمَعاُذ ِإنِ ي ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي ، ِبِإْذِن هللِا 

اَلُم  «َفاَل َأْعِرَفنََّك ُتَواِفيِني َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأَحٌد َأْسَعُد ِبَما َأَتاَك هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِمْنَك، َعَلْيِه السَّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5960)
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18764048

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد  َحدَّ
، َعْن َأِبي َحاِجٍب، َعْن َعْبِد  اْلَكِريِم، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبي َعْبِد هللِا اْلُقَشْيِريِ 

ْحَمِن ْبِن  ْحَمِن، َعْن ُمَعاٍذ، َوَعْن َغاِلِب ْبِن َشْهٍر، َعْن ُمَعاٍذ، َوَعْن َمْكُحوٍل، َعْن َعْبِد الرَّ الرَّ
َفَذَكَر َنْحَوُه، « َيا ُمَعاُذ»: َغْنٍم، َعْن ُمَعاٍذ، َبَلَغ ِبِه النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5960)

18774049

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  ، َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر اْلَمَداِيِنيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ، َحدَّ اْلُمَسيَِّبيُّ

ِإنَّ ُموَسى : " َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَها 
اَلُم َقاَل الَِّذي ُيْسِرُع ِإَلى َهَواَي ِإْسَراَع : َقاَل، َيا َربِ  َأْخِبْرِني ِبَأْكَرِم َخْلِقَك َعَلْيَك : َعَلْيِه السَّ

ِبيُّ ِبالنَّاِس ، النِ ْسِر ِإَلى َهَواُه  اِلِحيَن َكَما َيْكَلُف الصَّ َوالَِّذي ، َوالَِّذي َيَكَلْف ِبِعَباِدي الصَّ
ِمِر ِلَنْفِسِه  ِمَر ِإَذا َغِضَب َلْم ُيَباِل َأَقلَّ ، َيْغَضُب ِإَذا اْنُتِهَكْت َمَحاِرِمي َغَضَب النَّ َفِإنَّ النَّ

اُس َأْم َكُثُروا  "النَّ

فيه : (7/268)الهيثمي 
محمد بن عبد هللا بن يحيى 

.بن عروة وهو متروك

18784050

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن  َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم، َحدَّ َحدَّ
َثِني ُمْسِلُم ْبُن ُعَبْيِد  َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ َثَنا اْلَحَكُم ْبُن ُموَسى، َحدَّ اِج، َحدَّ اْلَحجَّ

ِإنَّ َّللَِّ َعزَّ »: هللِا، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل
يِهْم ِفي َرْحَمِتِه  ِإَذا َتَوفَّاُهْم َتَوفَّاُهْم ، َوُيْحِييِهْم ِفي َعاَفْيِتِه ، َوَجلَّ َضَناِئَن ِمْن ِعَباِدِه ُيَغذِ 

ِتِه  «َوُهْم ِمْنَها ِفي َعاِفَيٍة، ُأوَلِئَك الَِّذيَن َتُمرُّ َعَلْيِهُم اْلِفَتُن َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ، ِإَلى َجنَّ

: (1948)ضعيف الجامع 
.ضعيف

18794051

َثَنا َأُبو ُموَسى ِإْسَحاُق ْبُن  َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َحدَّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َحدَّ َحدَّ
َثَنا ُعَبْيَدُة ْبُن  ، َحدَّ ْنَجاِريُّ اِر السِ  َثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعْمُرو ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ ، َحدَّ ِإْبَراِهيَم اْلَهَرِويُّ
اَن، َعْن َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َثاِبِت ْبِن َثْوَباَن، َمْوَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َحسَّ

ي َثِني َأِبي، َعْن َجدِ  : َشِهْدُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْجِلًسا َفَقاَل: َحدَّ
«ُأوَلِئَك َمَصاِبيُح اْلُهَدى َتْنَجِلي َعْنُهْم ُكلُّ ِفْتَنٍة َظْلَماُء، ُطوَبى ِلْلُمْخِلِصيَن »

: (3636)ضعيف الجامع 
.موضوع

18804052

، َقاََل ، َوَعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ : َحدَّ
، َعْن  َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأِبي ُكَرْيٍب، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  ثنا َعِليُّ ْبُن َبْهَراَم اْلَعطَّاُر، ح َوَحدَّ

َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل، ُمَحمَِّد ْبِن َزْيٍد، 
َوَذِلَك ، ِإنَّ ُفَقَراَء اْلُمْؤِمِنيَن َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َقْبَل َأْغِنَياِئِهْم ِبِنْصِف َيْوٍم »: َوَسلََّم َيُقوُل

ْيَت َرَجْعَت ِإَلى »: َأِمْنُهْم َأَنا َيا َرُسوَل هللِا؟ َفَقاَل: َفَقاَم َرُجٌل َوَقاَل« َخْمُسِماَئِة َعاٍم ِإْن َتَغدَّ
ْيَت َيِبيُت َمَعَك َغَداٌء؟، ِعَشاٍء  : َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل« َلْسَت ِمْنُهْم»: َقاَل، َنَعْم : َقاَل« َوِإَذا َتَعشَّ

َهْل َتِجُد َثْوًبا »: َقاَل، َنَعْم : َقاَل« َهْل َسِمْعَت َما ُقْلَنا ِلَهَذا؟»: َأِمْنُهْم َأَنا َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
َأِمْنُهْم َأَنا َيا : َفَقاَم آَخُر َفَقاَل« َفَلْسَت ِمْنُهْم»: َقاَل، َنَعْم : َقاَل« ِسْتًرا ِسَوى َما َعَلْيَك؟

َهْل َتِجُد َقْرًضا »: َقاَل، َنَعْم : ؟ َقاَل«َهْل َسِمْعَت َما ُقْلُت ِلَهَذْيِن َقْبَلَك»: َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
َأِمْنُهْم َأَنا َيا : َفَقاَم آَخُر َفَقاَل« َفَلْسَت ِمْنُهْم»: َقاَل، َنَعْم : ؟ َقاَل«ُكلََّما ِشْئَت َأْن َتْسَتْقِرَض

َهْل َتْقِدُر َأْن »: َقاَل، َنَعْم : َقاَل« َهْل َسِمْعَت َما ُقْلَنا ِلَهُؤََلِء َقْبَلَك؟»: َرُسوَل هللِا؟ َقاَل
َأَنا ِمْنُهْم، : َفَقاَم َخاِمٌس َفَقاَل: َقاَل. «َفَلْسَت ِمْنُهْم»: َقاَل، َنَعْم : ؟ َقاَل«َتْكَتِسَب َما ُيْغِنيَك

َهْل ُتْمِسي َعْن »: َقاَل، َنَعْم : َقاَل. «َهْل َسِمْعَت َما ُقْلُت ِلَهُؤََلِء؟»: َيا َرُسوَل هللِا؟ َفَقاَل
ٍك َراِضًيا  َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه . «َفَأْنَت ِمْنُهْم»: َقاَل، َنَعْم : َقاَل« َوُتْصِبُح َكَذِلَك؟، َربِ 

ى َلْم َيِجْد َعَشاًء : " َوَسلََّم ى َلْم َيِبْت ، ِإنَّ َساَدَة اْلُمْؤِمِنيَن ِفي اْلَجنَِّة َمْن ِإَذا َتَغدَّ َوِإَذا َتَعشَّ
َوَلْيَس َلُه َفْضُل ِكْسَوٍة ِإَلَّ َما ُيَواِري ِبِه َما ََل ، َوِإِن اْسَتْقَرَض َلْم َيِجْد َقْرًضا ، َمَعُه َغَداٌء 

ا  يِه ، َيِجُد ِمْنُه ُبدًّ َويْصِبُح ، ُيْمِسي َعِن هللِا َراِضًيا ، َوََل َيْقِدُر َعَلى َأْن َيْكِسَب َما ُيَعشِ 
اِلِحيَن }َراِضًيا  َهَداِء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ دِ  يَن َوالصِ  َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم هللُا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ 

[ "69: النساء] {َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ِد ْبِن َزْيٍد، ، الثَّْوِريِ   َعْن ُمَحمَّ

َد ِبِه ، ُهَو اْلَعْبِديُّ : َوُيَقاُل َتَفرَّ
َعْبُد اْلَمِلِك

18814058

، َقاَل َثَنا َعِليُّ ْبُن ُحَمْيٍد اْلَواِسِطيُّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل، : ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن : َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل، َعْن َزْيٍد اْلَعمِ يِ 

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيِحبُّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُحَصْيٍن، َقاَل
ًفا «َفِقيًرا ُمَتَعفِ 

ِد ْبِن   َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
ِسيِريَن َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
ِد ْبِن  َحِديِث َزْيٍد، َوُمَحمَّ

اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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18824060

، ثنا َأْحَمُد ْبُن  ْحَمِن ْبُن َعْبِد هللِا اْلُقَرِشيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َعْن َخْيَثَمَة ْبِن ُسَلْيَماَن،  ، ثنا اْلَوِليُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلِحْمِصيُّ َفْيِليُّ ، ثنا النُّ وِفيُّ َيْحَيى الصُّ

ِة َفَأَتى : َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحيَّاَن، ثنا َواِثَلُة، َقاَل فَّ ُكْنُت ِمْن ُفَقَراِء اْلُمْسِلِميَن ِمْن َأْهِل الصُّ
َكْيَف َأْنُتْم َبْعِدي ِإَذا َشِبْعُتْم ِمْن ُخْبِز اْلُبرِ  »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم َقاَل

ْيِت َفَأَكْلُتْم َأْلَواَن الطََّعاِم َوَلِبْسُتْم َأْنَواَع الثِ َياِب َفَأْنُتُم اْلَيْوَم َخْيٌر َأْم َذاَك؟ : ُقْلَنا: َقاَل« َوالزَّ
َفَما َذَهَبْت ِبَنا اْْلَيَّاُم َحتَّى َأَكْلَنا َأْلَواَن الطََّعاِم : َقاَل َواِثَلُة« َبْل َأْنُتُم اْلَيْوَم َخْيٌر»: َذاَك َقاَل

َوَلِبْسَنا َأْنَواَع الثِ َياِب َوَرِكْبَنا اْلَمَراِكَب

18834065

ْحَمِن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسْلٍم، َثَنا َهنَّاُد ْبُن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َثَنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسيِريَن، َقاَل ِريِ  َكاَن َرُسوُل »: السَّ

ِة َبْيَن َناٍس ِمْن َأْصَحاِبِه،  فَّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأْمَسى َقَسَم َناًسا ِمْن َأْهِل الصُّ
ُجُل َيْذَهُب ِبالثَّاَلَثِة، َحتَّى َذَكَر  ُجَلْيِن، َوالرَّ ُجُل َيْذَهُب ِبالرَّ ُجِل، َوالرَّ ُجُل َيْذَهُب ِبالرَّ َفَكاَن الرَّ

يِهْم «َعَشَرًة، َفَكاَن َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َيْرِجُع ُكلَّ َلْيَلٍة ِإَلى َأْهِلِه ِبَثَماِنيَن ِمْنُهْم ُيَعشِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18844066
ٍد، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َأَباَن، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا : َحدَّ

، َقاَل ِل اْلُمَزِنيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ِمْسَعٌر، َعْن َثاِبِت ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن اْبِن اْلُمَغفَّ
ْق ِبَأَحِدِهَما، َمْن َكاَن َلُه َقِميَصاِن َفْلَيْكُس َأَحَدُهَما َأَخاُه »: َوَسلََّم «َأْو ِلَيَتَصدَّ

َعْن ،  َرَواُه اْبُن اْلُمَباَرِك 
َعْبُد : َفَقاَل، ِمْسَعٍر َفَسمَّاُه 

ِل هللِا ْبُن اْلُمَغفَّ

البوصيري في إتحاف الخيرة 
فيه عبد العزيز : (7/450)

بن أبان بن محمد وهو 
.ضعيف

18854072

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ِه اْْلَْهَواِزيُّ َثَنا : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد َربِ 
َثَنا َمَطٌر اْلَورَّاُق، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، : َثَنا ُيوُسُف ْبُن َعِطيََّة، َقاَل: َمْعَمُر ْبُن َسْهٍل، َقاَل

ِإَذا َأَحبَّ هللُا َعْبًدا َقَذَف ُحبَُّه »: َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ِفي ُقُلوِب اْلَماَلِئَكِة، َوِإَذا َأْبَغَض هللُا َعْبًدا َقَذَف ُبْغَضُه ِفي ُقُلوِب اْلَماَلِئَكِة، ُثمَّ َيْقِذُفُه ِفي 

يَن «ُقُلوِب اآْلَدِميِ 

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َثاِبٌت ِمْن 
َحِديِث َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي 
ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمَطٍر 
َوَأَنٍس، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث َمْعَمٍر، َعْن ُيوُسَف

: (298)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

18864077

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ثنا َأُبو َخاِلٍد َيِزيُد ْبُن : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
ثنا َخاِرَجُة ْبُن ُمْصَعٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َأِبي َيْحَيى، َعْن َساِلٍم، : َصاِلٍح اْلَيْشُكِريُّ َقاَل

َيا : ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َمرَّ َعَلْيِه َرُجٌل َفَقاَل َرُجٌل: َعْن َأِبيِه، َقاَل
َيا َرُسوَل هللِا ِإنِ ي َْلُِحبُّ َهَذا ِفي هللِا : َرُسوَل هللِا ِإنِ ي َْلُِحبُّ َهَذا ِفي هللِا َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَل َلُه

ََل، َفَقاَل : َقاَل« َهْل َتْدِري َما اْسُمُه؟»: َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم. َعزَّ َوَجلَّ
ُجُل« َفاْسَأْلُه َعِن اْسِمِه»: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َفَسَأَلُه َوَأْعَلَمُه َذِلَك َفَقاَل َلُه الرَّ

َأَحبََّك هللُا الَِّذي َأْحَبْبَتِني ِفيِه َفَرَجَع ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبَرُه ِبالَِّذي َقاَل 
«َوَجَبْت»: َلُه َوالَِّذي َردَّ َعَلْيِه َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َساِلٍم، 
َد ِبِه َخاِرَجُة َرَواُه ِمَن  َتَفرَّ

اْلُقَدَماِء َعْن َخاِرَجَة اْلُمَعاَفى 

ْبُن ِعْمَراَن اْلَمْوِصِليُّ

18874078

، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلَهْيَثِم اْْلَْنَباِريُّ ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ
، َقاَل ثنا ُشْعَبُة، َعْن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُسَلْيَماَن، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، : َعاِصُم ْبُن َعِليٍ 

يَماِن، »: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َسرَُّه َأْن َيِجَد َطْعَم اْلِْ
ِ «َفْلُيِحبَّ اْلَمْرَء، ََل ُيِحبُُّه ِإَلَّ َّللَّ

: (7967)تخريج المسند 
.إسناده حسن

18884079
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َيْحَيى ْبِن  َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى : ُسَلْيٍم، َعْن َأِبي َبْلٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
يَماِن َفْلُيِحبَّ اْلَعْبَد ََل ُيِحبُُّه ِإَلَّ َّللَِّ»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم «َمْن َسرَُّه َأْن َيِجَد َطْعَم اْلِْ

: (7967)تخريج المسند 
.إسناده حسن

18894080

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، َقاَل: َحدَّ ثنا َغاِلُب : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَوِليِد اْلَكَراِبيِسيُّ
ثنا اْبُن َوْهٍب، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َأِبي الزَّاِهِريَِّة، َعْن ُجَبْيِر ْبِن : ْبُن َوِزيٍر، َقاَل

ِإَذا َأْحَبْبَت َرُجاًل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُنَفْيٍر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل
َفاَل ُتَمارِْه، َوََل ُتَجارِْه، َوََل ُتَشارِْه، َوََل َتْسَأْل َعْنُه َفَعَسى َأْن ُتَواِفَق َلُه َعُدوًّا َفُيْخِبَرَك ِبَما 

ُق َما َبْيَنَك َوَبْيَنُه «َلْيَس ِفيِه َفُيَفرِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُجَبْيِر ْبِن 
ُنَفْيٍر، َعْن ُمَعاٍذ، ُمتَِّصاًل 

َوَأْرَسَلُه َغْيُر اْبِن َوْهٍب، َعْن 
ُمَعاِوَيَة

: (299)ضعيف الجامع 
.موضوع
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18904081

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َوَعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َقاََل اِر، : َحدَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ
َثَنا اْلَهْيَثُم ْبُن َخاِرَجَة، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد 

، َعِن اْلِعْرَباِض َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ْحَمِن ْبِن َمْيَسَرَة اْلَحْضَرِميِ  َقاَل : " الرَّ

"اْلُمَتَحابُّوَن ِبَجاَلِلي ِفي ِظلِ  َعْرِشي َيْوَم ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلِ ي : هللُا َعزَّ َوَجلَّ

: (17158)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

18914083

ٍد، َأْخَبَرَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، ثنا َكِثيُر ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا : َحدَّ
ثنا َحِبيُب ْبُن َأِبي َمْرُزوٍق، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي : َجْعَفُر ْبُن ُبْرَقاَن، َقاَل

، َقاَل َدَخْلُت َمْسِجَد ِدَمْشَق َفِإَذا ِفيِه َنْحٌو ِمْن َثاَلِثيَن َكْهاًل ِمْن َأْصَحاِب : ُمْسِلٍم اْلَخْوََلِنيِ 
النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِإَذا ِفيِهْم َشابٌّ َأْكَحُل اْلَعْيَنْيِن َبرَّاُق الثََّناَيا ََل َيَتَكلَُّم َساِكٌت َفِإَذا 

َهَذا ُمَعاُذ ْبُن : َمْن َهَذا؟ َقاَل: اْمَتَرى اْلَقْوُم ِفي َشْيٍء َأْقَبُلوا َعَلْيِه َفَسَأُلوُه َفُقْلُت ِلَجِليٍس ِلي
ْرُت ِإَلى اْلَمْسِجِد َفِإَذا ُمَعاُذ ْبُن  ُقوا ُثمَّ َهجَّ َجَبٍل َفَوَقَع ِفي َنْفِسي ُحبُُّه َفَمَكْثُت َمَعُهْم َحتَّى َتَفرَّ
َجَبٍل َقاِئٌم ُيَصلِ ي ِإَلى َساِرَيٍة َفَصلَّْيُت ُثمَّ َجَلْسُت َفاْحَتَبْيُت ِبِرَداِئي َوَجَلَس َفَسَكتُّ ََل ُأَكلِ ُمُه 

: ِفي هللِا َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: ِفيَم ُتِحبُِّني؟ ُقْلُت: ِإنِ ي َوهللِا َْلُِحبَُّك َقاَل: َوَسَكَت ََل ُيَكلِ ُمِني ُثمَّ ُقْلُت
ِني ِإَلْيِه ُهَنْيَهًة ُثمَّ َقاَل َأْبِشْر ِإْن ُكْنَت َصاِدًقا، َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا : َفَأَخَذ ِبُحْبَوِتي َفَجرَّ

اْلُمَتَحابُّوَن ِفي َجاَلِلي َلُهْم َمَناِبُر ِمْن ُنوٍر َيْغِبُطُهُم النَِّبيُّوَن »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
َهَداُء اِمِت َفُقْلُت: َقاَل« َوالشُّ ُثَك َما : َفَخَرْجُت َفَلِقيُت ُعَباَدَة ْبَن الصَّ َيا َأَبا اْلَوِليِد َأََل ُأَحدِ 

يَن َقاَل َثِني ِبِه ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ِفي اْلُمَتَحابِ  ُثَك َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َحدَّ َوَأَنا ُأَحدِ 
بِ  َعزَّ َوَجلَّ َقاَل ْت َمَحبَِّتي ِلْلُمَتزَاِوِريَن »: َيْرَفُعُه ِإَلى الرَّ يَن ِفيَّ َوَحقَّ ْت َمَحبَِّتي ِلْلُمَتَحابِ  َحقَّ

ْت َمَحبَِّتي ِلْلُمَتَناِصِحيَن ِفيَّ «ِفيَّ َوَحقَّ

رواه : (18008)الهيثمي 
عبد هللا بن أحمد، والطبراني 

باختصار، والبزار بعض 
حديث عبادة فقط، ورجال 

.عبد هللا والطبراني وثقوا

18924084
َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن َقاَل ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل ثنا َأُبو ُنَعْيٍم : َحدَّ

ثنا َأُبو اْلَمِليِح، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َمْرُزوٍق، َعْن َعَطاٍء، : ُعَبْيُد ْبُن ِهَشاٍم اْلَحَلِبيُّ َقاَل
.فذكره بتمامه

رواه : (18008)الهيثمي 
عبد هللا بن أحمد، والطبراني 

باختصار، والبزار بعض 
حديث عبادة فقط، ورجال 

.عبد هللا والطبراني وثقوا

18934085

اٍر، ثنا َصَدَقُة ْبُن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
َدَخْلُت : َسِمْعُت َأَبا ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيَّ َيُقوُل: َخاِلٍد، ثنا اْبُن َجاِبٍر، ثنا َعَطاٌء اْلُخَراَساِنيُّ َقاَل

ُث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِفيِهْم  َمْسِجَد ِحْمَص َفَجَلْسُت ِفي َحْلَقٍة ُكلُُّهْم ُيَحدِ 
ْثِني َرِحَمُك هللُا، َفَوهللِا ِإنِ ي َْلُِحبَُّك، َفَقاَل: َشابٌّ ِإَذا َتَكلََّم َأْنَصَت اْلَقْوُم َلُه، َفُقْلُت َلُه : َحدِ 

اْلُمَتَحابُّوَن ِفي َجاَلِل هللِا ِفي ِظلِ  هللِا َيْوَم »: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
"َأَنا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل : َمْن َأْنَت َرِحَمَك هللُا؟ َقاَل: ُقْلُت« ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلُُّه

 َرَواُه ُشَعْيُب ْبُن ُرَزْيٍق، 
َوُعْتَبُة ْبُن َأِبي َحِكيٍم، َعْن 

َعَطاٍء َنْحَوُه

قال شعيب في تخريج 
حديث :  (22030)المسند 

صحيح، رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير إسحاق بن 
عيسى، فمن رجال مسلم، 

وفي سماع أبي إدريس 
الخوَلني من معاذ خالف

18944086

ٍد َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، ح: ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َغاِلِب ْبِن َحْرٍب َقاَل: َحدَّ َثَنا . ثنا اْلَقْعَنِبيُّ َوَحدَّ
َعْن : ثنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َقاََل: ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن َقاَل

َدَخْلُت َمْسِجَد : َماِلِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َأِبي َحاِزِم ْبِن ِديَناٍر، َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوََلِنيِ  َقاَل
: َوهللِا ِإنِ ي َْلُِحبَُّك ِفي هللِا، َفَقاَل: ِدَمْشَق، َفِإَذا َأَنا ِبُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َفُقْلُت

َ؟ َفُقْلُت ِ َفَقاَل: آَّللَّ ِ، َفُقْلُت: آَّللَّ ِ، َفَأَخَذ ِبُحْبَوِة ِرَداِئي َفَجَذَبِني ِإَلْيِه َوَقاَل: آَّللَّ َأْبِشْر، : آَّللَّ
َوَجَبْت َمَحبَِّتي »: َقاَل هللُا: " َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل

، َوَجَبْت  ، َوَجَبْت َمَحبَِّتي ِلْلُمَتَباِذِليَن ِفيَّ ، َوَجَبْت َمَحبَِّتي ِلْلُمَتَجاِلِسيَن ِفيَّ يَن ِفيَّ ِلْلُمَتَحابِ 

«َمَحبَِّتي ِلْلُمَتزَاِوِريَن ِفيَّ

َمْشُهوٌر َثاِبٌت، ِمْن َحِديِث 
َأِبي ِإْدِريَس، َعْن ُمَعاٍذ َوِممَّْن 

َرَوى َهَذا اْلَحِديَث َعْن َأِبي 
َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، : ِإْدِريَس

َويِزيُد ْبُن َأِبي َمْريَم، َوُشَرْيُح 
ْبُن ُعَبْيٍد، َوَعَطاٌء 

، َويوُنُس ْبُن  اْلُخَراَساِنيُّ
ُد ْبُن َقْيٍس ِفي  َمْيَسَرَة َوُمَحمَّ

آَخِريَن

قال شعيب في تخريج 
حديث :  (22030)المسند 

صحيح، رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير إسحاق بن 
عيسى، فمن رجال مسلم، 

وفي سماع أبي إدريس 
الخوَلني من معاذ خالف

18954087

ِحيِم ْبِن َشِبيٍب، َثَنا ِإْسَحاُق الطَّاِئيُّ  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
 ، ، َعْن زَاَذاَن َأِبي ُعَمَر اْلِكْنِديِ  اِنيُّ مَّ ، َثَنا َأُبو َهاِشٍم الرُّ ، َثَنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد اْلُكوِفيُّ اْلُكوِفيُّ

َأَنا َشِفيٌع ِلُكلِ  َرُجَلْيِن َتَحابَّا ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْلَماَن، َقاَل
«هللِا، ِمْن َمْبَعِثي ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف

: (1317)ضعيف الجامع 
.موضوع
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َثَنا َماِلُك ْبُن  اِئُغ، َحدَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ِإْبَراِهيَم، َحدَّ َحدَّ
َثَنا ُعَماَرُة ْبُن اْلَقْعَقاِع، َعْن : َقاََل، ِإْسَماِعيَل َوَعاِصُم ْبُن َعِليٍ   ِبيِع، َحدَّ َثَنا َقْيُس ْبُن الرَّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َأِبي ُزْرَعَة، َعْن َعْمِرو ْبِن َجِريٍر، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل
َيْغِبُطُهُم اْْلَْنِبَياُء ، ِإنَّ ِمْن ِعَباِد هللِا َْلَُناًسا َما ُهْم ِبَأْنِبَياَء َوََل ُشَهَداَء »: َعَلْيِه َوَسلََّم

َهَداُء َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَمَكاِنِهْم ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ َمْن ُهْم؟ َوَما َأْعَماُلُهْم؟ : ، َفَقاَل َرُجٌل«َوالشُّ
َوََل َأْمَواَل ، َقْوٌم َيَتَحابُّوَن ِبُروِح هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َغْيِر َأْرَحاٍم َبْيَنُهْم »: َقاَل، َلَعلََّنا ُنِحبُُّهْم 

ََل َيَخاُفوَن ِإَذا ، َوِإنَُّهْم َلَعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر ، َوهللِا ِإنَّ ُوُجوَهُهْم َلُنوٌر ، َيَتَعاَطْوَنَها َبْيَنُهْم 
َأََل ِإنَّ َأْوِلَياَء هللِا ََل َخْوٌف َعَلْيِهْم }: ُثمَّ َقَرَأ، « َوََل َيْحَزُنوَن ِإَذا َحِزَن النَّاُس، َخاَف النَّاُس 

[ "62: يونس] {َوََل ُهْم َيْحَزُنوَن

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.منقطع

18974089

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َشْيَرَوْيِه، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه، ثنا  َحدَّ
ُكْلُثوُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي ُرْسَتْه، ثنا َعَطاُء ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُسوِل هللِا 

ِإنَّ هللَا َتَعاَلى َأْرَسَلِني ِبِرَساَلٍة َفِضْقُت ِبَها َذْرًعا، َوَعِلْمُت َأنَّ »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َبنِ ي ِبيَّ َفَأْوَعَدِني ِإْن َلْم ُأْبِلْغَها َلُيَعذِ  : َوَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« النَّاَس ُمَكذِ 

ُثُه َأَحُدُهَما» ْساَلِم َفَيْفُسَد َذِلَك َبْيَنُهَما ِإَلَّ ِمْن َحِديٍث ُيَحدِ  «َما َتَوادَّ اْثَناِن ِفي هللِا ِفي اْلِْ

 َغِريٌب ِبَهَذا اللَّْفِظ َعْن َأِبي 
َد ِبِه َعْنُه ، ُهَرْيَرَة  َوَعَطاٌء َتَفرَّ

ُكْلُثوٌم ِفي الُنْسَخِة

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18984090

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  َحدَّ
اٍر، َثَنا اْلُمَعاَفى ْبُن ِعْمَراَن، َعْن َعْبِد اْْلَْعَلى ْبِن َأِبي اْلُمَساِوِر، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن  َعمَّ

اْنَطَلْقُت َحتَّى َأَتْيُت اْلَمَداِئَن َفِإَذا َأَنا ِبَرُجٍل َعَلْيِه ِثَياٌب ُخْلَقاُن : " اْلَحاِرِث ْبِن َعِميَرَة، َقاَل
َمَكاَنَك َيا َعْبَد هللِا، َفُقْمُت َوُقْلُت : َوَمَعُه َأِديٌم َأْحَمُر َيْعِرُكُه، َفاْلَتَفتُّ َفَنَظَر ِإَليَّ َفَأْوَمَأ ِبَيِدِه

ُجُل؟ َقاُلوا: ِلَمْن َكاَن ِعْنِدي َهَذا َسْلَماُن، َفَدَخَل َبْيَتُه َفَلِبَس ِثَياَب َبَياٍض ُثمَّ : َمْن َهَذا الرَّ
َيا َعْبَد هللِا، َما َرَأْيَتِني ِفيَما َمَضى َوََل َرَأْيُتَك، : َأْقَبَل َوَأَخَذ ِبَيِدي َوَصاَفَحِني َوَسَأَلِني َفُقْلُت

َبَلى، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َعَرَفْت ُروِحي ُروَحَك ِحيَن َرَأْيُتَك، : َوََل َعَرْفَتِني َوََل َعَرْفُتَك، َقاَل
َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َبَلى، َقاَل: َأَلْسَت اْلَحاِرَث ْبَن َعِميَرَة؟ َفُقْلُت

اْْلَْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها ِفي هللِا اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها ِفي هللِا »: َيُقوُل
«اْخَتَلَف

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

18994091

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُمَجمِ ٍع، ثنا َغاِلُب ْبُن ِجْبِريَل  َحدَّ
، َعِن  ِريِ  كَّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َأِبي َعْبِد هللِا ِإَماُم َمْسِجِد َسَمْرَقْنَد، َعْن َأِبي َحْمَزَة السُّ َمْرَقْنِديُّ السَّ

َم هللُا َوْجَهُه َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َكرَّ
اْْلَْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

.«اْخَتَلَف

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
ْسَناِد َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِبَهَذا اْلِْ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19004092
ْحَمِن، ثنا َأُبو َخِليَفَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َكِثيٍر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأِبي  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها اْئَتَلَف ، اْْلَْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة »: ِإْسَحاَق، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
«َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلَف

 َكَذا ِفي ِكَتاِبي َعْنُه َمْوُقوٌف 
َعْن ، ُشْعَبُة : َوَمْشُهوُرُه، 

َعْن َأِبي ، َعْن َأِبيِه ، ُسَهْيٍل 
ُهَرْيَرَة، َمْرُفوًعا

: (13100)قال الهيثمي 
رواه الطبراني، ورجاله رجال 

.الصحيح

19014093

ِر َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى : ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّ
َيْحَيى ْبُن اْليَماِن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َحِبيِب : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي اْلَحَكِم َقاَل: اْْلَْوِديُّ َقاَل

اْْلَْرَواُح »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َأِبي الطَُّفْيِل َقاَل
«ُجُنوٌد ُمَجنََّدٌة، َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها اْئَتَلَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَها اْخَتَلَف

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َحِبيٍب 
َوُسْفَياَن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19024096

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن، َقاَل َثَنا َمْحُموُد ْبُن : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
ُل ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: َغْياَلَن، َقاَل اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُحَمْيٍد، َعْن َطْلِق ْبِن : َثَنا ُمَؤمَّ َثَنا َحمَّ

َحِبيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ْنَيا َواآْلِخَرِة: " َقاَل َقْلًبا َشاِكًرا، َوِلَساًنا َذاِكًرا، َوَبَدًنا : َأْرَبٌع َمْن ُأوِتَيُهنَّ َفَقْد ُأوِتَي َخْيَر الدُّ

"َعَلى اْلَباَلِء َصاِبًرا، َوَزْوَجًة ََل ُتْتِبُعُه ِفي َنْفِسَها َوَماِلِه َخْوًنا 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلٍق َلْم 
َيْرِوِه ُمتَِّصاًل َمْرُفوًعا ِإَلَّ 

اٍد ٌل، َعْن َحمَّ ُمَؤمَّ

: (899)ضعيف الجامع 
.ضعيف

: (4/276)قال الهيثمي 
َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبيِر، 
َواْْلَْوَسِط، َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط 

ِحيِح .ِرَجاُل الصَّ

كتاب اْلدعية واْلذكار
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19034098

ْحَمِن  َثِني َأِبي، َثَنا َعْبُد الرَّ ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َثَنا َعْبُد َّللاَّ َحدَّ
، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، َقاَل ِ ْبَن ِبْشٍر، : ْبُن َمْهِديٍ  َسِمْعُت َعْبَد َّللاَّ

َأيُّ النَّاِس َخْيٌر؟ : َجاَء َأْعَراِبيَّاِن ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َأَحُدُهَما: َيُقوُل
ْساَلِم َأَتَشبَُّث ِبِه؟ َفَقاَل: َوَقاَل اآْلَخُر« َمْن َطاَل ُعْمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه»: َفَقاَل : َأيُّ َشَراِئِع اْلِْ

«ِ «ََل َيزَاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن َذَكِر َّللاَّ

: (17680)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

19044099

ْحَمِن، َثَنا ِإْسَماِعيُل  ، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َعِليُّ ْبُن َهاُروَن، َثَنا َجْعَفٌر اْلِفْرَياِبيُّ َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُبْسٍر اْلَماِزِنيِ  ُكوِنيُّ َجاَء : ْبُن َعيَّاٍش، َثَنا َعْمُرو ْبُن َقْيٍس السَّ

َيا َرُسوَل هللِا، َأيُّ النَّاِس : َأْعَراِبيَّاِن ِإَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َأَحُدُهَما
: َأيُّ اْلَعَمِل َخْيٌر؟ َقاَل: َوَقاَل اآْلَخُر« ُطوَبى ِلَمْن َطاَل ُعْمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه»: َخْيٌر؟ َقاَل

ْنَيا َوِلَساُنَك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر هللِا» «َأْن ُتَفاِرَق الدُّ

 َرَواُه ُمَعاِوَيُة ْبُن َصاِلٍح، َعْن 
َعْمِرو ْبِن َقْيٍس ِمْثَلُه

: (17680)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

19054100

اُس ْبُن اْلَوِليِد،  ، َثَنا اْلَعبَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِديٍ  َحدَّ
َأْخَبَرِني َأِبي، َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، َعِن اْلَحَسِن َعْن َأِبي َرِزيٍن، َأنَُّه َقاَل َلُه 

َأََل َأُدلَُّك َعَلى ِماَلِك َهَذا اْْلَْمِر الَِّذي ُتِصيُب ِبِه َخْيَر : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َك ِلَساَنَك َما اْسَتَطْعَت ِبِذْكِر  ْكِر، َوِإَذا َخَلْوَت َفَحرِ  ْنَيا َواآْلِخَرِة؟ َعَلْيَك ِبَمَجاِلِس َأْهِل الذِ  الدُّ

ُجَل ِإَذا َخَرَج ِمْن َبْيِتِه  هللِا، َوَأِحبَّ ِفي هللِا، َوَأْبِغْض ِفي هللِا، َهْل َشَعْرَت َيا َأَبا َرِزيٍن َأنَّ الرَّ
َربََّنا ِإنَُّه َوَصَل ِفيَك َفِصْلُه؟ َفِإِن : زَاِئًرا َأَخاُه َشيََّعُه َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك ُكلُُّهْم ُيَصلُّوَن َعَلْيِه

"اْسَتَطْعَت َأْن ُتْعِمَل َبَدَنَك ِفي َذِلَك َفاْفَعْل 

 َوَرَوى َعِليُّ ْبُن َهاِشٍم، َعْن 
ُعْثَماَن ْبِن َعَطاٍء، َعْن َأِبيِه، 

َعْن َأِبي َرِزيٍن، ِمْن ُدوِن 
اْلَحَسِن َنْحَوُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19064101

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِعيَسى  َحدَّ
، َعْن َجْعَفِر ْبِن َزْيٍد، َوَمْيُموِن ْبِن ِسَياٍه، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك،  ، َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ اْلَقَناِديِليُّ

َما ِمْن َصَباٍح َوََل َرَواٍح ِإَلَّ َوِبَقاُع اْْلَْرِض : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
َيا َجاَرُة َهْل َمرَّ ِبِك اْلَيْوَم َعْبٌد َصاِلٌح َصلَّى َعَلْيِك َأْو َذَكَر هللَا؟ َفِإْن : ُتَناِدي َبْعُضَها َبْعًضا

"َنَعْم َرَأْت َلَها ِبَذِلَك َفْضاًل : َقاَلْت

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح َتَفرَّ
ِبِه ِإْسَماِعيُل

: (5187)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19074102

، َقاَل َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفٍر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعِليٍ  اْلُخزَاِعيُّ َثَنا ُمْسِلُم ْبُن : َحدَّ
َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا ُيوُسُف اْلَقاِضي، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر  ِإْبَراِهيَم، ح َوَحدَّ

، َقاََل ِميُّ ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ : اْلُمَقدَّ َمْيِريُّ َثَنا َعِديُّ ْبُن َأِبي ُعَماَرَة الذَّاِرُع، َثَنا ِزَياُد النُّ
ْيَطاَن َلَواِضٌع َخْطَمَه ِفي َقْلِب اْبِن آَدَم َفِإَذا َذَكَر »: النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ الشَّ

«هللَا َخَنَس َوِإْن َنِسَي هللَا اْلَتَقَم َقْلَبُه

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي :  الهيثمي
اْْلَْوَسِط، َوَصاِلٌح اْلُمرِ يُّ 

.َضِعيٌف

19084104

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر : َثَنا َمْسَعَدُة ْبُن َسْعٍد اْلَعطَّاُر، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ، َقاَل: اْلِحزَاِميُّ َثَنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن ِمْحَصِن ْبِن : َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ

، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  َعِليٍ 
يَن»: َعَلْيِه َوَسلََّم اِبِر َعِن اْلَفارِ  .«َذاِكُر هللِا ِفي اْلَغاِفِليَن ِبَمْنِزَلِة الصَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْوٍن 
ُمتَِّصاًل َمْرُفوًعا، َلْم َيْرِوِه َعْنُه 

ِإَلَّ ِمْحَصٌن، َوَلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ 
َوُرِوَي ِمْن . ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر َعِن 
اْبِن ُعَمَر َمْرُفوًعا

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي : الهيثمي
اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َواْلَبزَّاُر، 

.َوِرَجاُل اْْلَْوَسِط ُوثِ ُقوا

19094105

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َثَنا َجْعَفُر ْبُن  َثَنا َأِبي، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب، ح َوَحدَّ َحدَّ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعَرَفَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن ِعْمَراَن : َأْحَمَد ْبِن اْلِمْهَرَجاِن، َقاََل

: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: اْلَقِصيِر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر
يَن، َوَذاِكُر هللِا ِفي اْلَغاِفِليَن ِمْثُل اْلِمْصَباِح » َذاِكُر هللَا ِفي اْلَغاِفِليَن َكالَِّذي ُيَقاِتُل َعِن اْلَفارِ 

َجِر، َوَذاِكُر  َجَرِة اْلَخْضَراِء ِفي َوَسِط الشَّ ِفي اْلَبْيِت اْلُمْظِلِم، َوَذاِكُر هللِا ِفي اْلَغاِفِليَن ِمْثُل الشَّ
ُفُه هللُا َمْقَعَدُه ِمَن اْلَجنَِّة، َوَذاِكُر هللِا ِفي اْلَغاِفِليَن َيْغِفُر هللُا َلُه ِبَعَدِد ُكلِ   هللِا ِفي اْلَغاِفِليَن ُيَعرِ 

، َفاْلَفِصيُح َبُنو آَدَم َواْْلَْعَجِميُّ اْلَبَهاِئُم «َفِصيٍح َوَأْعَجِميٍ 

 ، ُد ْبُن َيِزيَد اآْلَدِميُّ  َرَواُه ُمَحمَّ
َعْن َيْحَيى ْبِن ُسَلْيٍم ِمْثَلُه

: (671)السلسلة الضعيفة 
.ضعيفة جدا

19104107

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر، َثَنا زَاِئَدُة ْبُن  َحدَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َمْيِريُّ َقاِد، َثَنا ِزَياُد النُّ َأِبي الرُّ

ْكِر َفِإَذا َأَتْوا َعَلْيِهْم َحفُّوا ِبِهْم ُثمَّ : " َقاَل اَرًة ِمَن اْلَماَلِئَكِة َيْطُلُبوَن ِحَلَق الذِ  ِ َسيَّ ِإنَّ َّللَّ
َماِء ِإَلى َربِ  اْلِعزَِّة َفَيُقوُلوَن اِلِحيَن : َيْبَعُثوَن َراِئَدُهْم ِإَلى السَّ َنا َأَتْيَنا َعَلى َعبَّاٍد ِمَن الصَّ َيا َربَّ

َك، َوَيْسَأُلوَنَك آِلِخَرِتِهْم  ِمْن ِعَباَدَك ُيَعظِ ُموَن آََلَءَك، َوَيْتُلوَن ِكَتاِبَك، َوُيَصلُّوَن َعَلى َنِبيِ 
وُهْم َرْحَمِتي ُهُم اْلَقْوُم ََل َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم : َوُدْنَياُهْم، َفَيُقوُل َربَُّنا َتَعاَلى "َغشُّ

َرَواُه اْلَبزَّاُر ِمْن : الهيثمي
َقاِد،  َطِريِق زَاِئَدَة ْبِن َأِبي الرُّ
، َوِكاَلُهَما  َعْن ِزَياٍد النَُّمْيِريِ 
ُوثِ َق َعَلى َضْعِفِه، َفَعاَد َهَذا 

.ِإْسَناُدُه َحَسٌن
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19114109

، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمٍر،  َثَنا َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَمْقِدِسيُّ َحدَّ
َثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َثَنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا 

َيا َرُسوَل هللِا َوَما ِرَياُض : َقاُلوا« ِإَذا َمَرْرُتْم ِبِرَياِض اْلَجنَِّة َفاْرَتُعوا»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
«ِحَلُق الذِ ْكِر»: اْلَجنَِّة؟ َقاَل

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَِّد 

ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمٍر

19124113

، َسَنَة َثَماٍن َوَسْبِعيَن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبِن اْلُمْنِذِر اْلِحْمِصيُّ َحدَّ
، َقاَل ، ثنا ُعَمُر ْبُن َذرٍ  اْلَهْمَداِنيُّ اٍد اْلُكوِفيُّ َثِني ُمَجاِهٌد، َعِن اْبِن : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّ َحدَّ

َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة َوُهَو ُيَذكِ ُر : َعبَّاٍس، َقاَل
َأَما ِإنَُّكُم اْلَمََلُ الَِّذي َأَمَرِني َربِ ي َأْن »: َأْصَحاَبُه، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ِإَلى  [28: الكهف] {َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم}، ُثمَّ َتاَل «َأْصِبَر َنْفِسي َمَعُهْم
ُتُهْم ِمَن  " [28: الكهف] {ُفُرًطا}: َقْوِلِه ُتُكْم ِإَلَّ َجَلَس َمَعُهْم ِعدَّ َأَما ِإنَُّه َما َجَلَس ِعدَّ

اْلَماَلِئَكَة، ِإْن َسبَُّحوا هللَا َسبَُّحوُه، َوِإْن َحِمُدوا هللَا َحِمُدوُه، َوِإْن َكبَُّروا هللَا َكبَُّروُه، ُثمَّ 
بِ  َتَعاَلى َوُهَو َأْعَلُم ِمْنُهْم َفيُقوُلوَن َيا َربََّنا ِعَباُدَك َسبَُّحوَك َفَسبَّْحَنا، : َيْصَعُدوَن ِإَلى الرَّ

َنا َيا َماَلِئَكِتي، ُأْشِهُدُكْم َأنِ ي َقْد َغَفْرُت َلُهْم، : َوَكبَُّروَك َفَكبَّْرَنا، َوَحِمُدوَك َفَحِمْدَنا، َفَيُقوُل َربُّ
"ُهُم الَقْوُم ََل َيْشَقى َجِليُسُهْم : َفيُقوُلوَن ِفيِهْم ُفاَلٌن َوُفاَلٌن اْلَخطَّاُء؟ َفَيُقوُل

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي : الهيثمي
ُد ْبُن  ِغيِر، َوِفيِه ُمَحمَّ الصَّ
، َوُهَو َضِعيٌف اٍد اْلُكوِفيُّ .َحمَّ

19134116

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك َقاَل َثِني َأِبي َقاَل: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد َقاَل: َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن : َحدَّ
ثنا َمْيُموُن ْبُن ِسَياٍه، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا : ثنا َمْيُموٌن اْلَمْرِئيُّ َقاَل: َبْكٍر َقاَل

َما ِمْن َقْوٍم اْجَتَمُعوا َيْذُكُروَن هللَا َتَعاَلى ََل ُيِريُدوَن ِبَذِلَك ِإَلَّ َوْجَهُه، ِإَلَّ »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َئاُتُكْم َحَسَناٍت َلْت َسيِ  َماِء َأْن ُقوُموا َمْغُفوًرا َلُكْم، َقْد ُبدِ  «َناَداُهْم ُمَناٍد ِمَن السَّ

َرَواُه َأْحَمُد، : قال الهيثمي
َوَأُبو َيْعَلى، َواْلَبزَّاُر، 

َوالطََّبَراِنيُّ ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه 
، َوثََّقُه  َمْيُموٌن اْلَمَرِئيُّ

َجَماَعٌة، َوِفيِه َضْعٌف، َوَبِقيَُّة 
ِحيِح .ِرَجاِل َأْحَمَد ِرَجاُل الصَّ

19144117

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمَحمٍَّد، َقاََل ، : َحدَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلَكِديِميُّ
، َعْن : ثنا َسْلَمى ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َكْعٍب، َقاَل: ثنا ُمَعلَّى ْبُن اْلَفْضِل، َقاَل ْعِبيُّ َثِني الشَّ َحدَّ

َيا اْبَن آَدَم ِإنََّك »: َقاَل هللُا َتَعاَلى: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
.«ِإَذا َما َذَكْرَتِني َشَكْرَتِني، َوِإَذا َنِسيَتِني َكَفْرَتِني

 ، ْعِبيِ  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
َد ِبِه َعْنُه َسْلَمى َوُهَو َأُبو  َتَفرَّ

َبْكٍر اْلُهَذِليُّ

فيه أبو : (10/82)الهيثمي 
.بكر الهذلي وهو ضعيف

: (4057)ضعيف الجامع 
.ضعيف جدا

19154118

َثَنا َأِبي، َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب، َثَنا  َحدَّ
ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َعِطيََّة، َعْن َعْبِد 

َيُقوُل هللُا َتَعاَلى »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَواِحِد ْبِن َزْيٍد، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل
ِإَذا َكاَن اْلَغاِلُب َعَلى َعْبِدي اَِلْشِتَغاُل ِبي َجَعْلُت َنِعيَمُه َوَلذََّتُه ِفي ِذْكَرى َفِإَذا َجَعْلُت َنِعيَمُه 
َوَلذََّتُه ِفي ِذْكِري َعِشَقِني َوَعِشْقُتُه، َفِإَذا َعِشَقِني َوَعِشْقُتُه َرَفْعُت اْلِحَجاَب ِفيَما َبْيِني َوَبْيَنُه 
َوِصْرُت َمَعاِلًما َبْيَن َعْيَنْيِه َوََل َيْسُهو ِإَذا سهى النَّاُس، ُأوَلِئَك َكاَلُمُهْم َكاَلُم اْْلَْنِبَياِء، ُأوَلِئَك 

ا، ُأوَلِئَك الَِّذيَن ِإَذا َأَرْدُت ِبَأْهِل اْْلَْرِض ُعُقوَبًة َوَعَذاًبا َذَكْرُتُهْم َفَصَرْفُت َذِلَك  اْْلَْبَطاُل َحقًّ
«َعْنُهْم

َكَذا َرَواُه َعْبُد اْلَواِحِد، َعِن 
اْلَحَسِن ُمْرَساًل، َوَهَذا اْلَحِديُث 

َخاِرٌج ِمْن ُجْمَلِة اْْلََحاِديِث 
اْلَمَراِسيِل اْلَمْقُبوَلِة، َعِن 
ِد ْبِن  اْلَحَسِن ِلَمَكاِن ُمَحمَّ
اْلَفْضِل، َوَعْبِد اْلَواِحِد َوَما 
ْعِف َيْرِجَعاِن ِإَلْيِه ِمَن الضَّ

.مرسل

19164119

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل َثَنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم، : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل: َقاَل َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي : َثَنا َسِعيُد ْبُن ُسْفَياَن اْلَجْحَدِريُّ

، َعْن َأِبي اْلَجْوزَاِء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهَما َقاَل َقاَل : ُثَبْيٍت الرَّاِسِبيِ 
«اْذُكُروا هللَا ِذْكًرا َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن ِإنَُّكْم َتَراَءْوَن»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
ْلُه ِإَلَّ َسِعيٌد  اْلَجْوزَاِء، َلْم ُيَوصِ 

َعِن اْلَحَسِن

، : قال الهيثمي َرَواُه الطََّبَراِنيُّ
َوِفيِه اْلَحَسُن ْبُن َأِبي َجْعَفٍر 

.، َوُهَو َضِعيٌف[اْلُجْفِريُّ]

19174120

َثَنا َأُبو َبْكٍر اآْلُجرِ يُّ  َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ، َحدَّ ، ح َوَحدَّ َقِطيُّ َثَنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب السَّ
َعِن ، َثَنا َأُبو اْلَفْضِل ، َثَنا َأُبو َهمَّاٍم : اْلُجْرَجاِنيُّ َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن َزَكِريَّا اْلُمْقِرُئ، َقاََل

اَن ، اْْلَْوزَاِعيِ   ْرَداِء، َقاَل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َعاِئَشَة ، َعْن َحسَّ َقاَل َرُسوُل : َعْن َأِبي الدَّ
«َراِبٌط َثاَلًثا ُثمَّ َقاَل ِلْلَعاِمِليَن َأْو ِلْلَعاِلِميَن َفْلُيْدِرُكوِني»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْوزَاِعيِ  
اَن َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َهَذا  َوَحسَّ

اْلَوْجِه
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19184121

، ثنا َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن، ثنا اْبُن  َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحيَّاَن اْلَبْصِريُّ َحدَّ
َثِني ُعْرَوُة : َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َيُقوُل: ُعاَلَثَة، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأِبي َعْبَلَة َقاَل َحدَّ

َما ِمْن »: ْبُن الزَُّبْيِر، َعْن َعاِئَشَة، َأنََّها َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل
ِ ِفيَها ِبَخْيٍر ِإَلَّ َخِسَر ِعْنَدَها َيْوَم اْلِقَياَمِة «َساَعٍة َتُمرُّ ِباْبِن آَدَم َلْم َيُكْن َذاِكًرا َّللَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر، 
َد ِبِه اْبُن ُعاَلَثَة َوِإْبَراِهيَم، َتَفرَّ

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ : قال الهيثمي
ِفي اْْلَْوَسِط، َوِفيِه َعْمُرو ْبُن 

، َوُهَو  اْلُحَصْيِن اْلُعَقْيِليُّ
.َمْتُروٌك

19194124

، َقاََل ِر، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ، ثنا : َحدَّ ثنا َزَكِريَّا ْبُن َيْحَيى اْلَمْقِدِسيُّ
، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن  ْحَمِن اْلُقَشْيِريُّ ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّ

َسِعيٍد، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
«َما ِصيَد ِمْن َصْيٍد َوََل ُقِطَع ِمْن َشَجٍر ِإَلَّ ِبَتْضِييِعِه التَّْسِبيَح»: َقاَل

 ، َد ِبِه اْلُقَشْيِريُّ َغِريٌب، َتَفرَّ
َعْن ِمْسَعٍر

: (5089)ضعيف الجامع 
.موضوع

19204125

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن  ثنا اْبُن ، ثنا َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيى ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َسْلٍم ، َحدَّ
َثُه َعْن َأِبي اْلَهْيَثِم، َعْن َأِبي ، َأْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث ، َوْهٍب  ْمِح، َحدَّ َأنَّ َدرَّاًجا َأَبا السَّ

اَلُم: " َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل : " َقاَل ُموَسى َعَلْيِه السَّ
َيا َربِ  ُكلُّ ِعَباِدَك : َقاَل، ُقْل َيا ُموَسى ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا : َقاَل، َيا َربِ  َعلِ ْمِني َشْيًئا ُأَذكِ َرَك ِبِه 

ِني ِبِه َقاَل، ُقْل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا : َقاَل، َيُقوُل َهِذِه  : َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأْنَت ِإنََّما ُأِريُد َشْيًئا َتُخصُّ
ٍة َوََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا  ْبَع ِفي ِكفَّ ْبَع َوَعاِمَرُهنَّ َغْيِري َواْْلََرِضيَن السَّ َمَواِت السَّ َيا ُموَسى َلْو َأنَّ السَّ

ٍة َلَماَلْت ِبِهْم ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا  "ِفي ِكفَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو َلْم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ اْبُن َوْهٍب

َرَواُه َأُبو : قال الهيثمي
َيْعَلى، َوِرَجاُلُه ُوثِ ُقوا، َوِفيِهْم 

.َضْعٌف

19214126

َثَنا َأُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد  ثنا ِإْسَحاُق ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َسْعٍد اْلَواِسِطيُّ ، َحدَّ
، َعْن َأِبيِه ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد ، َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس ، ْبُن ُرَزْيٍق، ثنا َساِلٌم اْلَخوَّاُص 

ِه، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ََل : َمْن َقاَل ِفي َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة: " َعْن َجدِ 
ِإَلَه ِإَلَّ هللُا اْلَمِلُك اْلَحقُّ اْلُمِبيُن َكاَن َلُه َأِنيًسا ِفي َوْحَشِة اْلَقْبِر َواْسَتْجَلَب اْلِغَنى َواْسَتْقَرَع 

ِة  "َباَب اْلَجنَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َساِلٍم َعْن 
َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (3310)

19224127

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن َنْجَدَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح  َحدَّ
ِه  ، َعْن َعمِ  ، َثَنا َمْسَلَمُة ْبُن َعْبِد هللِا اْلُجَهِنيُّ ، َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعَطاٍء اْلَجَزِريُّ اْلُوَحاِظيُّ

: ُقْل: ُعْدَنا َمَع ُعْثَماَن َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َمِريًضا، َفَقاَل َلُه ُعْثَماُن: " َأِبي َمْشَجَعَة، َقاَل
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َرَمى ِبَها َخَطاَياُه َفَحَطَمَها َحْطًما، : ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َفَقاَلَها، َفَقاَل

َبْل : َأَشْيٌء َتُقوُلُه، َأْو َشْيٌء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاَل: َفُقْلُت
َيا َرُسوَل هللِا َهَذا ِهَي ِلْلَمِريِض َفَكْيَف : َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْلَنا

ِحيِح؟ َفَقاَل ِحيِح َأْحَطُم»: ِهَي ِللصَّ «ِهَي ِللصَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19234130

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َخاِلٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َيِزيُد ْبُن  َحدَّ
: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َهاُروَن، َأْخَبَرَنا َفاِئٌد، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن َجاِبٍر، َقاَل

َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، َأَحًدا َصَمًدا َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا »
«َأَحٌد، ُكِتَب َلُه َأْلَفا َحَسَنٍة، َوَمْن زَاَد زَاَدُه هللُا

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمٍَّد 
َد ِبِه َعْنُهَما َأُبو  َوَجاِبٍر، َتَفرَّ

اْلَوْرَقاِء

السلسلة الضعيفة 
.منكر جدا: (6537)

19244131

، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي  ٍد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلُكَدْيِميُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأِبي َبْكِر ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َصْفَواَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  َعْمٍرو اْلِغَفاِريُّ

ِ َتَعاَلى َعُموًدا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َيَساٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ِإنَّ َّللَّ
بُّ َجلَّ : ِمْن ُنوٍر َبْيَن َيَدْيِه، َفِإَذا َقاَل اْلَعْبُد ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا اْهَتزَّ َذِلَك اْلَعُموُد، َفَيُقوُل الرَّ

ِإنِ ي َقْد َغَفْرُت : هللُا َعزَّ َوَجلَّ: َكْيَف َأْسُكُن َوَلْم َتْغِفْر َلُه؟ َفَيُقوُل: اْسُكْن، َفَيُقوُل: َجاَلُلُه
"َلُه، َفَيْسُكُن 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن، 
َد ِبِه اْبُن اْلُمْنَكِدِر َوَرَواُه  َتَفرَّ
ُد ْبُن َأْشَرَس َعْن َعْبِد  ُمَحمَّ

اَن َعْن  َمِد ْبِن َحسَّ الصَّ
، َعْن َصْفَواَن  ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

ِمْثَلُه

َرَواُه اْلَبزَّاُر، : قال الهيثمي
ِ ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن  َوِفيِه َعْبُد َّللاَّ

َأِبي َعْمٍرو، َوُهَو َضِعيٌف 
ا .ِجدًّ

19254132

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ح َثَنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن . َحدَّ َحدَّ
، َقاَل ، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُخَلْيٍد اْلَحَلِبيُّ يِصيُّ َثَنا َأُبو ُنَعْيٍم، َثَنا اْْلَْعَمُش، َعْن ِشْمِر : َعِليٍ  اْلِمصِ 

، َقاَل َيا َرُسوَل هللِا، َعلِ ْمِني َعَماًل : ُقْلُت: ْبِن َعِطيََّة، َعْن َشْيٍخ ِمَن التَّْيِم، َعْن َأِبي َذرٍ 
اِر ُبِني ِمَن اْلَجنَِّة َوُيَباِعُدِني ِمَن النَّ َئًة َفاْعَمْل َحَسَنًة َفِإنََّها َعْشُر »: َقاَل. ُيَقرِ  ِإَذا َعِمْلَت َسيِ 

ِهَي َأْحَسُن »: َيا َرُسوَل هللِا، ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا ِمَن اْلَحَسَناِت؟ َقاَل: ُقْلُت: َقاَل. «َأْمَثاِلَها
.«اْلَحَسَناِت ُكُفًؤا

 َرَواُه َأُبو ُنَعْيٍم َعِن اْْلَْعَمِش 
َدُه ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍر َعْنُه َوَجوَّ

: (21487)تخريج المسند 
.حسن لغيره
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19264133

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم، َثَنا ُيوُنُس ْبُن  َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي َذرٍ  َيا َرُسوَل : ُقْلُت: ُبَكْيٍر، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِإْبَراِهيَم التَّْيِميِ 

اِر ُبِني ِمَن اْلَجنَِّة َوُيَباِعُدِني ِمَن النَّ َئًة »: َقاَل. هللِا، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ُيَقرِ  ِإَذا َعِمْلَت َسيِ 
َيا َرُسوَل هللِا، ِمَن اْلَحَسَناِت ََل : ُقْلُت: َقاَل. «َفاْعَمْل َحَسَنًة َعَلى َأَثُرَها َفِإنََّها َعْشُر َأْمَثاِلَها

«ِمْن َأْكَبِر اْلَحَسَناِت»: ِإَلَه ِإَلَّ هللُا؟ َقاَل

: (21487)تخريج المسند 
.حسن لغيره

19274135

، ثنا َعِفيُف ْبُن  ُد ْبُن َعمَّاٍر اْلَمْوِصِليُّ َثَنا ُسَلْيَماَن ْبِن َأْحَمَد ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
وَب ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل َجاَء َرُجٌل ِمَن اْلَحَبَشِة ِإَلى َرُسوِل : " َساِلٍم، َعْن َأيُّ

َيا : َفَقاَل« َسْل َواْسَتْفِهْم»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَأُلُه، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َوِر َواْْلَْلَواِن َوالنُُّبوَِّة، َأَفَرَأْيَت ِإْن آَمْنُت ِبِمْثِل َما آَمْنَت ِبِه َوَعِمْلُت  ْلُتْم َعَلْيَنا ِبالصُّ َرُسوَل هللِا ُفضِ 

: ُثمَّ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« َنَعْم»: ِبِمْثِل َما َعِمْلَت ِبِه ِإنِ ي َلَكاِئٌن َمَعَك ِفي اْلَجنَِّة؟ َقاَل
ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللِا « َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَُّه َلُيَرى َبَياُض اْْلَْسَوِد ِفي اْلَجنَِّة ِمْن َمِسيَرِة َأْلِف َعاٍم»

َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َكاَن َلُه ِبَها َعْهٌد ِعْنَد هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َقاَل »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َكْيَف : َفَقاَل َرُجٌل« ُسْبَحاَن هللِا َوِبَحْمِدِه ُكِتَب َلُه ِماَئُة َأْلِف َحَسَنٍة َوَأْرَبٌع َوِعْشُروَن َأْلَف َحَسَنٍة

ُجَل َلَيْأِتي َيْوَم »: َنْهِلُك َبْعَد َهَذا َيا َرُسوَل هللِا؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ الرَّ
ْعَمُة ِمْن ِنَعِم هللِا َعزَّ َوَجلَّ َفَتَكاُد َأْن َتْسَتْنِفَذ  اْلِقَياَمِة ِباْلَعَمِل َلْو ُوِضَع َعَلى َجَبٍل ََل ُيِقلُُّه َفَتُقوُم النِ 

َل هللُا ِبَرْحَمِتِه ْهِر َلْم }َوَنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة « َذِلَك ُكلَُّه ِإَلَّ َأْن َيَتَطوَّ ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ َهْل َأَتى َعَلى اْلِْ
َقاَل [ 20: اْلنسان]{ َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا}ِإَلى َقْوِلِه َتَعاَلى [ 1: اْلنسان] {َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا

« َنَعْم»: َوِإنَّ َعْيَنيَّ َلَتَرَياِن َما َتَرى َعْيَناَك ِفي اْلَجنَِّة؟ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَحَبِشيُّ
َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَدلِ يِه ِفي : َفاْسَتْبَكى َحتَّى َفاَضْت َنْفُسُه، َقاَل اْبُن ُعَمَر

"ُحْفَرِتِه ِبَيِدِه 

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َعِفيٌف َعْن  َعَطاٍء، َتَفرَّ

 ، وَب ْبِن ُعْتَبَة اْلَيَماِميِ  َأيُّ
اِد  َوَكاَن َعِفيٌف َأَحَد اْلُعبَّ

اِد ِمْن َأْهِل اْلَمْوِصِل،  َوالزُّهَّ
يِه اْلَياُقوَتَة َكاَن الثَّْوِريُّ ُيَسمِ 

ابن كثير في تفسير القرآن 
فيه غرابة ونكارة : (2/312)

.وسنده ضعيف

19284136

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َثَنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب، َثَنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، َثَنا ُسَوْيُد ْبُن  َحدَّ
ْحَمُن ْبُن َأِبي اْلَحاِرِث ، َعْبِد اْلَعِزيِز  َقاِشيِ  ، َثَنا َعْبِد الرَّ َعْن ُمَحمَُّد ْبُن ، َعِن اْلَفْضِل الرَّ

َكاَن ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحْمَداِن ُيْعَرَفاِن ِإَذا : " اْلُمْنَكِدِر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ِ َعَلى ُكلِ  َحاٍل»: َجاَءُه َما َيْكَرُه، َقاَل اْلَحْمُد َّللَِّ َربِ  »: َوِإَذا َجاَءُه َما َيُسرُُّه َقاَل« اْلَحْمُد َّللَّ

اِلَحاُت ِحيِم، ِبِنْعَمِتِه َتِتمُّ الصَّ ْحَمِن الرَّ «اْلَعاَلِميَن، الرَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمٍَّد 
، َلْم َنْكُتْبُه  َقاِشيِ  َواْلَفْضِل الرَّ

ِإَلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

: (537)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19294137

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن َقاَل ُدوِسيُّ ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍ  ثنا َقْيُس : َحدَّ ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص السَّ
ِبيِع، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َعِن  ْبُن الرَّ

اُدوَن الَِّذيَن »: َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُل َمْن ُيْدَعى ِإَلى اْلَجنَِّة اْلَحمَّ َأوَّ
رَّاِء رَّاِء َوالضَّ «َيْحَمُدوَن هللَا َعَلى السَّ

 َرَواُه ُشْعَبُة، َعْن َحِبيٍب، 
ِمْثَلُه َوِباَّلِل التَّْوِفيُق

: (2147)ضعيف الجامع 
.ضعيف

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ : قال الهيثمي
ِفي الثَّاَلَثِة ِبَأَساِنيَد، َوِفي 

ِبيِع، َوثََّقُه  َأَحِدَها َقْيُس ْبُن الرَّ
ُشْعَبُة َوالثَّْوِريُّ َوَغْيُرُهَما، 

َوَضعََّفُه َيْحَيى اْلَقطَّاُن َوَغْيُرُه، 
ِحيِح .َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ

اُدُه  َوَرَواُه اْلَبزَّاُر ِبَنْحِوِه، َوِإْسَن
.َحَسٌن

19304138

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثنَّى، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ   َحدَّ
اِيُغ، َقاُلوا ُن َمْسِجِد : اْلَمكِ يُّ الصَّ ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ِمْسِكيُن ْبُن َمْيُموٍن ُمَؤذِ 

ْحَمِن ْبِن ُقْرٍط َثِني ُعْرَوُة ْبُن ُرَوْيٍم، َعْن َعْبِد الرَّ ْمَلِة، َحدَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : الرَّ
َوَسلََّم َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى َوَكاَن َبْيَن َزْمَزَم َواْلَمَقاِم 
ا َرَجَع  ْبَع َفَلمَّ َماَواِت السَّ َوِجْبِريُل َعْن َيِميِنِه َوِميَكاِئيُل َعْن َيَسارِِه َوَطاَرا ِبِه َحتَّى َبَلَغ السَّ

َماَواِت اْلُعاَل ِمْن ِذي اْلَمَهاَبِة ُمْشِفَقاٍت ِلِذي اْلُعَلى ِبَما َعاَل »: َقاَل َسِمْعُت َتْسِبيًحا ِفي السَّ
«ُسْبَحاَن اْلَعِليِ  اْْلَْعَلى ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي : الهيثمي
اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه 

ِمْسِكيُن ْبُن َمْيُموٍن، َذَكَر َلُه 
: الذََّهِبيُّ َهَذا اْلَحِديَث، َوَقاَل

.ِإنَُّه ُمْنَكٌر

19314139
َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َأُبو  َحدَّ

«ِلِذي اْلُعُلوِ  ِبَما َعاَل»: ُسَلْيَماَن، ثنا ِمْسكيٌن، ِمْثَلُه َوَقاَل

َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي : الهيثمي
اْلَكِبيِر َواْْلَْوَسِط، َوِفيِه 

ِمْسِكيُن ْبُن َمْيُموٍن، َذَكَر َلُه 
: الذََّهِبيُّ َهَذا اْلَحِديَث، َوَقاَل

.ِإنَُّه ُمْنَكٌر
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19324147

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ْحَمِن : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ ثنا َأُبو َعْبِد الرَّ
ْحَمِن، َعْن َساِلِم ْبِن : اْلُمْقِرُئ، َقاَل ثنا َحْيَوُة، َعْن َأِبي َصْخٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّ

، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبي َأيُّوَب اْْلَْنَصاِريِ 
اَلُم َفَقاَل ِإْبَراِهيُم: " َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه َيا ِجْبِريُل : َمرَّ ِبي ِجْبِريُل َعَلى ِإْبَراِهيَم اْلَخِليِل َعَلْيِه السَّ

َتَك َفْلُيْكِثُروا ِمْن ِغَراِس : َهَذا ُمَحمٌَّد َقاَل ِإْبَراِهيُم: َمْن َهَذا َمَعَك؟ َقاَل ِجْبِريُل َيا ُمَحمَُّد ُمْر ُأمَّ
اَلُم ْبَراِهيَم َعَلْيِهَما السَّ َوَما ِغَراُس : اْلَجنَِّة َفِإنَّ َأْرَضَها َواِسَعٌة َوُتَراُبَها َطيِ ٌب َقاَل ُمَحمٌَّد ْلِ

ََل َحْوَل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ ِباَّلِل: اْلَجنَِّة؟ َقاَل ِإْبَراِهيُم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن  »
َحِديِث َساِلٍم َوِمْن َحِديِث َعْبِد 
ْحَمِن َوُهَو َأُبو  هللِا ْبِن َعْبِد الرَّ
ُطَواَلَة اْْلَْنَصاِريُّ َمَدِنيٌّ ُيْجَمُع 

َحِديُثُه َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث َحْيَوَة َعْن َأِبي َصْخٍر 

َث ِبِه اْْلَِئمَُّة َعْن َأِبي َعْبِد  َحدَّ
ْحَمِن اْلُمْقِرِئ، َوهللُا َأْعَلُم «الرَّ

: (23552)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

19334151
َثَنا َعْبُد هللِا، ثنا ُيوُنُس، ثنا َأُبو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َبْلٍج، َعْن َعْمِرو ْبِن  َحدَّ

َأََل َأُدلَُّك »: َقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْيُموٍن، َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَة، َيُقوُل
«َعَلى َكِلَمٍة ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة َتْحَت اْلَعْرِش؟ ََل َحْوَل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ ِباَّلِل

: (8753)صحيح الجامع 
تحت : "صحيح دون قوله

"العرش

19344152

 ، ، ثنا َنْصُر ْبُن َعِليٍ  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَهَرِويُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َعاِبٍس، َعْن ُكَمْيٍل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل ، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد الرَّ َقاَل : ثنا َحَرِميٌّ

َأََل ُأَعلِ ُمَك َكْنزًا ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة؟ ََل َحْوَل َوََل ُقوََّة ِإَلَّ »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«ِباَّلِل

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة 
َمِد  ، َوَأُبو ،َوَتاَبَع َعْبُد الصَّ

َداُوَد َحَرِميًّا َعَلْيِه

: (2614)صحيح الجامع 
.صحيح

19354153

، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاََل َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، َقاَل: َحدَّ يُّ نا اْلَحَكُم ْبُن : نا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
: نا ِإْسَراِئيُل، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َمْوَهٍب، َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل: َمْرَواَن، َقاَل

اَلُة َعَلْيَك؟ َقاَل: ُقْلَنا اَلَم َعَلْيَك َفَكْيَف الصَّ اللُهمَّ َصلِ  : ُقوُلوا: " َيا َرُسوَل هللِا، َقْد َعِلْمَنا السَّ
َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َوَباَرْكَت َعَلى 

".ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم، ِإنََّك ُحَمْيٌد َمِجيٌد 

ُع ْبُن َيْحَيى،  َرَواُه ُمَجمِ 
َوَشِريٌك َعْن ُعْثَماَن ْبِن 

َمْوَهٍب َوَغْيرِِه، َوَرَواُه َخاِلُد 
ْبُن َسَلَمَة َعْن ُموَسى ْبِن 
َطْلَحَة َعْن َزْيِد ْبِن َخاِرَجَة 

اْْلَْنَصاِريِ  َنْحَوُه

هو في سنن النسائي مع 
اختالف في ترتيب لفظه 

(1290-1291).

19364154

َثَناُه َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، . ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، ح: َحدَّ َوَحدَّ
، َقاََل: َقاَل ثنا َعْبُد : ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: ثنا َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اْْلَْسَفاِطيُّ

َثِني َخاِلُد ْبُن َسَلَمَة، َقاَل: ثنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكيٍم، َقاَل: اْلَواِحِد ْبُن ِزَياٍد، َقاَل َسِمْعُت : َحدَّ
اَلَة َعَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  ْحَمِن، َيْسَأُل ُموَسى ْبَن َطْلَحَة َعِن الصَّ َعْبَد اْلَحِميِد ْبَن َعْبِد الرَّ

، َقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل َسَأْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : َسَأْلُت َزْيَد ْبَن َخاِرَجَة اْْلَْنَصاِريَّ
اللُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد، َكَما : َصلُّوا َعَليَّ ُثمَّ ُقوُلوا: " َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

".َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم، ِإنََّك ُحَمْيٌد َمِجيٌد 

 ،  َوَرَواُه َمْرَواُن اْلَفزَاِريُّ
َوَيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اْْلَُمِويُّ َعْن 

ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم َنْحَوُه

19374155

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ثنا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُزْنُبوٍر ، ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُسْفَياَن اْلَواِسِطيُّ ، َحدَّ
ُدَفْعَنا ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى : َقاَل، ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض، َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َعْن َأِبي َطْلَحَة 

َوَما َيْمَنُعِني َوِإنََّما َخَرَج ِجْبِريُل »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َأْطَيُب َشْيٍء َنْفًسا َفُقْلَنا َلُه َفَقاَل
اَلُم آِنًفا  َفَأْخَبَرِني َأنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َكَتَب هللُا َلُه َعَشَر َحَسَناٍت َوُمِحَي ، َعَلْيِه السَّ

َئاٍت َوَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َقاَل «َعْنُه َعَشُر َسيِ 

 َثاِبٌت َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث 
َأَنٍس َعْن َأِبي َطْلَحَة َرِضَي 
هللُا َتَعاَلى َعْنُه َوُرِوَي َعْنُه 

ِمْن َغْيِر َوْجٍه

: (78)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19384156

زَّاِق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل : ُعَمَر، َعْن َعْبِد الرَّ

َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى هللا َعَلْيِه َعْشًرا، »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َرَواُه ُشْعَبُة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَبْيِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، « َفَأْكِثُروا َوَأِقلُّوا

َما ِمْن َعْبٍد »: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب َوُهَو َيُقوُل: َعْن َأِبيِه َقاَل
«ُيَصلِ ي َعَليَّ ِإَلَّ َصلَّْت َعَلْيِه اْلَماَلِئَكُة َما َداَم ُيَصلِ ي، َفْلَيُقِل اْلَعْبُد َأْو َفْلُيْكِثْر

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر،   َحدَّ
َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو 

"َداُوَد، َثَنا ُشْعَبُة، ِبِه 

: (15690)تخريج المسند 
.حسن

19394157

ِ اْلَحْضَرِميُّ  َثَنا َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمٍَّد ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء ، َحدَّ
، َعْن َأِبيِه، ، َعْن َسْعِد ْبِن َسِعيٍد التَّْغِلِبيِ  ، ثنا َوِكيٌع ،  َعْن َسِعيِد ْبِن ُعَمْيٍر اْْلَْنَصاِريِ 

َما ِمْن َعْبٍد ِمْن ُأمَِّتي َصلَّى َعَليَّ »: َوَكاَن، َبْدِريًّا َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُ َعَلْيِه ِبَها َعْشَر َصَلَواٍت  َوَكَتَب َلُه ِبَها ، َصاَلًة َصاِدًقا ِبَها ِمْن ِقَبِل َنْفِسِه ِإَلَّ َصلَّى َّللاَّ

َئاٍت «َعْشَر َحَسَناٍت َوُمِحَي َعْنُه ِبَها َعْشُر َسيِ 

 ََل َأْعَلُم َأَحًدا َرَواُه ِبَهَذا 
اللَّْفِظ ِإَلَّ َسْعٌد َعْن َسِعيٍد
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19404158

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا َعْبُد : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ
ٍم، َقاَل ْحَمِن ْبُن َسالَّ َقاَل : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأَنٍس، َقاَل: الرَّ

؛ َفِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َمرًَّة »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفْلُيَصلِ  َعَليَّ
«َصلَّى هللا َعَلْيِه َعْشًرا

رجاله : (10/166)الهيثمي 
.  رجال الصحيح

: (1657)صحيح الترغيب 
.صحيح لغيره

19414162

ِل، َثَنا ُمَعاِوَيُة ْبُن  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِرْشِديَن، َثَنا َهاِني ْبُن اْلُمَتَوكِ  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا : َأِبي َصاِلٍح َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل

َمْن َقاَل َجَزى هللا َعنَّا ُمَحمًَّدا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَما ُهَو َأْهُلُه »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«َأْتَعَب َسْبِعيَن َكاِتًبا َأْلَف َصَباٍح

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد  ِعْكِرَمَة َوَجْعَفٍر َوُمَعاِوَيَة، َتَفرَّ

ِل  ِبِه َهاِني ْبُن اْلُمَتَوكِ 

ْسَكْنَدَراِنيُّ اْلِْ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1077)

19424167

، ثنا  َياِديُّ ، ثنا َأُبو َعْوٍن الزِ  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اْْلَْسَفاِطيُّ َحدَّ
ا ُجُلوًسا : ُمَحمَُّد ْبُن َذْكَواَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا َقاَل ُكنَّ

: َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َمرَّ ِبِه اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُنَ وُهَما َصِبيَّاِن، َفَقاَل
اَلُم» َذ ِبِه ِإْبَراِهيُم اْبَنْيِه ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َعَلْيِهَما السَّ : َفَقاَل« َهاِت اْبَنيَّ َأُعوُذُهَما ِبَما َعوَّ

ٍة، َوِمْن ُكلِ  َشْيَطاٍن َوَهامٍَّة» ِة، ِمْن ُكلِ  َعْيٍن ََلمَّ «ُأِعيُذُكَما ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْنُصوٍر، 
َعْن ِإْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، 

ُد ْبُن َعْوٍن َأُبو  َد ِبِه ُمَحمَّ َتَفرَّ
، َوَمْشُهوُرُه َما  َياِديُّ َعْوٍن الزِ 
و َحْفٍص  ، َوَأُخ َرَواُه الثَّْوِريُّ

اُر، َعْن َمْنُصوٍر اْْلَبَّ

فيه : (5/116)الهيثمي 
محمد بن ذكوان وبقية رجاله 

.ثقات

19434170

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َماِلٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقاَل َثِني َأِبي َقاَل: َحدَّ : َحدَّ
، َعِن اْلَوِليِد : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر، َوُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َقاََل ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعاِمٍر اْْلَْسَلِميُّ

ْحَمِن، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل َقاَل َلَنا َرُسوُل هللِا َصلَّى : ْبِن َعْبِد الرَّ
اْسَتِعيُذوا ِباَّلِل ِمْن َطَمٍع َيْهِدي ِإَلى َطْبٍع، َوِمْن َطَمٍع َيْهِدي ِإَلى َغْيِر »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

«َمْطَمٍع، َوِمْن َطَمٍع َحْيُث ََل َمْطَمٌع

: (815)ضعيف الجامع 
.ضعيف

: (22021)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

19444172

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َثَنا اْلَفْضُل ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَعبَّاِس، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن  َحدَّ
، َقاَل ِليِميُّ ََل َيْسَأُل : َمْرُزوٍق، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َنْصٍر، َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ َكاَن َعَطاٌء السَّ

َثِني، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَّ : َفُقْلُت َلُه: هللَا اْلَجنََّة َقاَل ِإنَّ َأَباَنا َحدَّ
َيُقوُل هللُا َتَعاَلى اْنُظُروا ِفي ِديَواِن َعْبِدي َفَمْن َرَأْيُتُموُه : النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

اِر َأَعْذُتُه  َكَفاِني َأْن : َفَقاَل ِلي َعَطاٌء" َسَأَلِني اْلَجنََّة َأْعَطْيُتُه َوَمِن اْسَتَعاَذِني ِمَن النَّ
اِر ُيِجيَرِنَي ِمَن النَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 
ِإْسَماِعيَل ْبِن َنْصٍر

الحافظ ابن رجب في 
: (70)التخويف من النار 

.إسناده ضعيف

19454174

َثَنا َأُبو َعْبِد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى اْْلَِديُب َقاَل : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِزَياٍد َقاَل: َحدَّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن : ثنا َعْبُد اْلُمْؤِمِن َقاَل اََلِنيِ  اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن َأِبي َخاِلٍد الدَّ ثنا َعْبُد السَّ

ُيْنَصُر »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُمرََّة، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن َأِبيِه َقاَل
«اْلُمْسِلُموَن ِبُدَعاِء اْلُمْسَتْضَعِفيَن

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو 
َد ِبِه َعْبُد  َوَأِبي َخاِلٍد، َتَفرَّ

اَلِم السَّ

علي بن : (9682)الهيثمي 
سعيد الرازي قال الدارقطني 

وقال يونس كان ، ليس بذاك
وبقية رجاله ، يحفظ ويفهم

.ثقات

19464175

، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَمِديِنيُّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن : َحدَّ
، َعِن اْلَفْضِل  اَداِنيُّ ، َثَنا َأُبو َعاِصٍم اْلَعبَّ اٍد النَّْرِسيُّ اْلَحاِرِث، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َحمَّ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاِشيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : الرَّ
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيْدُعو هللَا َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن َفُيْعِرُض َعْنُه ُثمَّ »: َعَلْيِه َوَسلََّم

َيْدُعوُه َفُيْعِرُض َعْنُه، َفَيُقوُل ِلَماَلِئَكِتِه َأَبى َعْبِدي َأْن َيْدُعَو َغْيِري َفَقِد اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه 
«َيْدُعوِني َوُأْعِرُض َعْنُه، ُأْشِهُدُكْم َأنِ ي َقِد اْسَتَجْبُت َلُه

الفضل الرقاشي تفرد به ولم 
يتابع عليه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19474176

َثَنا َأُبو ُعَمَر ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َسِعيُد ْبُن َيْعُقوَب، َثَنا َأُبو َعاِصٍم  َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َقاَل َقاِشيِ  ، َعِن الرَّ اَداِنيُّ َقاَل َرُسوُل : اْلَعبَّ

اْدُعوِني }: ِإنِ ي ُقْلُت: ِإنَّ هللَا َيْدُعو ِبَعْبِدِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َأَرَأْيَت َيْوَم َنَزَل ِبَك َأْمُر : َنَعْم، َفَيُقوُل: َفَهْل َدَعْوَتِني؟ َفَيُقوُل[ 60: غافر] {َأْسَتِجْب َلُكْم

ْنَيا؟ َفَيُقوُل ْلُت َلَك ِفي الدُّ ا َكِرْهَت َفَدَعْوَتِني َفَعجَّ َدَعْوَتِني ِفي : َنَعْم، َوَيُقوُل: َكَذا َوَكَذا ِممَّ
ْخُرَتَها َلَك ِفي اْلَجنَِّة َحتَّى َيُقوَل اْلَعْبُد َلْيَتُه َلْم ُيْسَتَجْب ِلي ِفي  َكَذا َوَكَذا َفَلْم َأْقِضَها َفادَّ

ْنَيا َدْعَوٌة  "الدُّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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19484177

ِبيُع ْبُن  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، َأْنَبَأَنا الرَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعِن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاِشيِ  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َصِبيٍح، َعْن َيِزيَد الرَّ

: َيا َرُسوَل هللِا َوَما اْسِتْعَجاُلُه َقاَل: ِقيَل« ََل َيزَاُل اْلَعْبُد ِبَخْيٍر َما َلْم َيْسَتْعِجْل»: َوَسلََّم
«َيُقوُل َقْد َدَعْوُت هللَا َكِثيًرا َفَلْم َأَرُه ُيْسَتَجاُب ِلي»

: (13198)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

19494178

ٍد، َثَنا  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، َوَحدَّ ، َثَنا َعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اْْلَْسَفاِطيُّ َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا َقاُلوا ، َوَحدَّ : ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَحْرِبيُّ

اَن، َعْن َجْعَفِر  َأْخَبَرَنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا َمْنُصوُر ْبُن َأِبي اْْلَْسَوِد، َثَنا َصاِلُح ْبُن َحسَّ
ِه، َعْن َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُهْم َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا : ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِ 

ُه، َوِإنَّ هللَا َلْم »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َعِليُّ اتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم؛ َفِإنََّما َيْسَأُل هللَا َحقَّ
ُه .«َيْمَنْع َذا َحقٍ  َحقَّ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
ٍد َعْن آَباِئِه،  َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َد ِبِه َمْنُصوٌر َعْن  ُمتَِّصاًل، َتَفرَّ
َصاِلٍح، َعْنُه

: (110)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19504179

، َثَنا َعْمُرو ْبُن اْلُحَصْيِن، َثَنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ َحدَّ
ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َمْرَواَن، َعْن َأِبيِه، َعْن َعْبِد 

ْحَمِن ْبِن ُمِغيٍث، َعْن َكْعٍب، َقاَل َثِني ُصَهْيٌب، َقاَل: الرَّ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َحدَّ
اللُهمَّ َلْسَت ِبِإَلٍه اْسَتْحَدْثَناُه َوََل ِبَربٍ  اْبَتَدْعَناُه َوََل َكاَن َلَنا َقْبَلَك ِمْن »: َوَسلََّم َيْدُعو َيُقوُل

: َقاَل َكْعٌب« ِإَلٍه َنْلَجُأ ِإَلْيِه َوَنَذُرَك َوََل َأَعاَنَك َعَلى َخْلِقَنا َأَحٌد َفُنْشِرُكُه ِفيَك َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت
اَلُم َيْدُعو .َوَهَكَذا َكاَن َنِبيُّ هللِا َداُوُد َعَلْيِه السَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُموَسى ْبِن 
َد ِبِه َعْمُرو ْبُن  ُعْقَبَة َتَفرَّ

اْلُحَصْيِن

: (1188)ضعيف الجامع 
.موضوع

19514180

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر  ثنا ِهَشاُم ْبُن ، ثنا َأُبو َعْبِد هللِا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َزَكِريَّا ، َحدَّ
اِك  مَّ َعْن َأَباَن، َعْن ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َيْحَيى ، ُيوُنَس، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيِح ْبِن السَّ

ا َيِلي »: َقاَل، َأَنٍس  َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو َراِفًعا َيَدْيِه َباِطَنُهَما ِممَّ
«َوْجَهُه

ٍد َلْم  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ِهَشاِم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19524181

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر  َعْن ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيٍح ، ثنا ِهَشاٌم ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ، َحدَّ
: َقاَل، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َيْحَيى، َعْن َجْبِر ْبِن َعْبِد هللِا 

َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِشيََّة َعَرَفَة َيْدُعو َوَيُدُه ِعْنَد َصْدرِِه َكاْسِتْطَعاِم »
«اْلِمْسِكيِن

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْبِن 
اِك َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  مَّ السَّ

َحِديِث ِهَشاِم

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

فيه : (10/171)الهيثمي 
الحسين بن عبد هللا بن عبيد 

.  هللا وهو ضعيف

19534182

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َثَنا َحِبيٌب، َكاِتُب َماِلٍك، َثَنا ِهَشاُم ْبُن  َحدَّ
ْحَمِن، َقاَل َقاَل َرُسوُل : َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َيُقوُل: َسِعيٍد، َعْن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ

ِإنَّ هللَا َجَواٌد َكِريٌم َيْسَتِحي ِمَن اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم ِإَذا َدَعاُه َأْن َيُردَّ : " هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
بُّ َأْخَلَص َعْبِدي، : َيَدْيِه ِصْفًرا َلْيَس ِفيِهَما َشْيٌء، َوِإَذا َدَعا اْلَعْبُد َفَأَشاَر ِبُأْصُبِعِه، َقاَل الرَّ

ُه : َوِإَذا َرَفَع َيَدْيِه َقاَل هللُا "ِإنِ ي َْلَْسَتِحي ِمْن َعْبِدي َأْن َأُردَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َرِبيَعَة، َلْم َنْكُتْبُه َعاِلًيا ِإَلَّ ِمْن 

َحِديِث َحِبيٍب َعْن ِهَشاٍم

19544183

ْحَمِن ْبُن ُمَخلَِّد ْبِن  ِر، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن َزَكِريَّا، َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َأَنِس ْبِن  َنِجيٍح َثَنا َحِبيٌب َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَراَن َعْن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ

َعاِء »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َماِلٍك، َقاَل َما َأِذَن هللُا َعزَّ َوَجلَّ ِلَعْبٍد ِفي الدُّ
َجاَبِة «َحتَّى َأِذَن َلُه ِفي اْلِْ

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َحِبيٌب َكاِتُب  َرِبيَعَة، َتَفرَّ

ٍد َعْنُه َماِلٍك َعْن ُمَحمَّ

: (4992)ضعيف الجامع 
.موضوع

19554184

، ثنا َأِبي، ثنا  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر اْلَجْوَهِريُّ َحدَّ
ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، ، َأُبو ُحَذْيَفَة، ِإْسَحاُق ْبُن ِبْشٍر 

َيْبُسَطَها ، َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَعا َيْدُعو ِبَيِدِه اْليْسَرى : " َقاَلْت
ْيَطاِن»: َوُيِشيُر ِبُأْصُبِعِه اْلُمَسبِ َحِة َوَيُقوُل َعاِء ِباْلُمَسبِ َحِة ِمْقَمَعٌة ِللشَّ َشاَرَة ِفي الدُّ «ِإنَّ اْلِْ

 ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ 
َد ِبِه َأُبو ُحَذْيَفَة َوِهَشاٍم، َتَفرَّ

19564185
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َثَنا َحِبيٌب، َكاَتُب َماِلٍك، َثَنا ِهَشاُم ْبُن  َحدَّ

َثِني َزْيُد ْبُن َأْسَلَم، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : َسْعٍد، َحدَّ
ا َعَلى هللِا َأْن ََل ُتَردَّ َأْيِدَيُهْم»: َوَسلََّم «َما اْجَتَمَع َثاَلَثٌة َقطُّ ِبَدْعَوٍة ِإَلَّ َكاَن َحقًّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َزْيٍد ََل 
َأْعَلُم َرَواُه ِإَلَّ َحِبيٌب َعْن 

ِهَشاٍم َعْنُه

الكامل في الضعفاء 
.موضوع: (3/329)

19574187

ُم  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َشْيَباُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َثَنا َسالَّ َحدَّ
َثِني ِعْصَمُة َأُبو ُحَكْيَمَة، َعْن ُأَبيِ  ْبِن َكْعٍب، َقاَل َقاَل ِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى : ْبُن ِمْسِكيٍن، َحدَّ

اَلُم؟ َقاَل: " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ا َعلََّمِني ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ َنَعْم َيا : ُقْلُت: َأََل ُأَعلِ ُمَك َكِلَماٍت ِممَّ
ي، َوََل َتْحِرْمِني : ُقِل: " َرُسوَل هللِا، َقاَل اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َخَطاَياَي، َوَعْمِدي، َوَهْزِلي، َوَجدِ 

"َبَرَكَة َما َأْعَطْيَتِني، َوََل َتْفِتنِ ي ِفيَما َحَرْمَتِني 

رجاله : (10/175)الهيثمي 
رجال الصحيح غير عصمة 

.  أبي حكيمة وهو ثقة
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19584188

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِشيَرَوْيِه، َثَنا ِإْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه،  َحدَّ
اَد ْبَن َأْوٍس،  ، َثَنا ُبْرُد ْبُن ِسَناَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، َأنَّ َشدَّ َثَنا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثََّقِفيُّ

ْفَرَة َنْعَبْث ِبَها، َقاَل: " َقاَل َيْوًما اْنُظُروا ِإَلى َأِبي َيْعَلى َما : َفَأَخُذوَها َعَلْيِه، َقاَل: َهاُتوا السُّ
َأْي َبِني َأِخي، ِإنِ ي َما َتَكلَّْمُت ِبَكِلَمٍة ُمْنُذ َباَيْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا : " َجاَء ِمْنُه، َفَقاَل

َثُكْم، َوَدُعوا َهِذِه َوُخُذوا َخْيًرا  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ َمْزُموَمًة َمْخُطوَمًة َقْبَل َهِذِه، َفَتَعاَلْوا َحتَّى ُأَحدِ 
ْشِد، َوَنْسَأُلَك ُشْكَر ِنْعَمِتَك : ِمْنَها اللُهمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك التََّثبَُّت ِفي اْْلَْمِر، َوَنْسَأُلَك َعِزيَمَة الرُّ

َوُحْسَن ِعَباَدِتَك، َوَنْسَأُلَك َقْلًبا َسِليًما َوِلَساًنا َصاِدًقا، َوَنْسَأُلَك َخْيَر َما َتْعَلُم، َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن 
"َشرِ  َما َتْعَلُم، َفُخُذوا َهِذِه َوَدُعوا َهِذِه 

 َكَذا َرَواُه ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى 
اُن ْبُن . َمْوُقوًفا َوَرَواُه َحسَّ

اٍد َمْرُفوًعا َعِطيََّة، َعْن َشدَّ

: (1190)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19594195

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن النُّْعَماِن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِمٍر، َثَنا َأِبي، َعِن  َحدَّ
َكاَن : ، َعْن ِعْمَراَن، َعْن َأَنٍس، َقاَل-َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة - النُّْعَماِن، َعْن َأِبي َبْكٍر، 

ًما َوِعْلًما »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ِإيَماًنا َداِئًما، َوَهْدًيا َقيِ 
«َناِفًعا

19604196
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َأُبو َمْسُعوٍد َأْحَمُد ْبُن اْلُفَراِت  ثنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِمْسَعٍر، ، َحدَّ

ِه، َقاَل َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو ِبَهُؤََلِء : " َعْن ِزَياِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َعمِ 
ْبِني ُمْنَكَراِت اْْلَْخاَلِق، َواْْلَْهَواِء، َواْْلَْدَواِء»: اْلَكِلَماِت «اللُهمَّ َجنِ 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َد ِبِه َعْنُه َأُبو ُأَساَمَة  ، َتَفرَّ

َرَواُه اْْلَِئمَُّة َعْن َأِبي ُأَساَمَة 
َواْبَنْي ، َأْحَمَد ْبِن ِإْسَحاَق 

َوَعمُّ ، َأِبي َشْيَبَة، ِفي آَخِريَن 
ِزَياٍد اْسُمُه ُقْطَبُة ْبُن َماِلٍك

: (1087)صحيح الجامع 
.صحيح

19614197

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُقَرْيٍش، َقاَل َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب اْلَفَرِج ْبِن َيَماٍن، : َحدَّ
يِ  - ثنا اْلَحَسُن ْبُن َيِزيَد اْْلََصمُّ، : َقاَل دِ  َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِزَياِد ْبِن ِعاَلَقَة، - َصاِحُب السُّ

اللُهمَّ ََل »: َكاَن َرُسوُل هللِا صل ى هللا عليه وسلم َيُقوُل: " َعِن اْلُمِغيَرَة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل
َفِإنَُّه ََل ، َوََل َتْنِزْع ِمنِ ي َصاِلَح َما َأْعَطْيَتِني ِإَذا َأْعَطْيَتِنيِه ، َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن 

«َوََل َيْنَفُع َذا اْلَجدِ  ِمْنَك اْلَجدُّ، َناِزَع ِلَما َأْعَطْيَت 

َلْم ، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث اْلَفَرِج

: (1217)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19624198

ْحَمِن ْبُن اْلَحَسِن، ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى، ثنا َعْبُد  َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َثِني  ، َحدَّ اُط، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأِبي ُمْصَعٍب اْْلَْسَلِميِ  اْلَحِميِد ْبُن َصاِلٍح، ثنا َأُبو ِشَهاٍب اْلَحنَّ

، : َثاَلَثُة َنَفٍر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو " ِمْنُهُم اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍ 
َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َبَغى ، َواْسُتْر َعْوَرِتي ، َوآِمْن َرْوَعِتي ، اللُهمَّ َأِقْلِني َعْثَرِتي »: َيُقوُل

«َوَأِرِني ِفيِه َثْأِري، َعَليَّ 

 َأُبو ُمْصَعٍب اْسُمُه َعَطاُء ْبُن 
َد ِبِه َأُبو ، َأِبي َمْرَواَن  َتَفرَّ

ِشَهاٍب َعْن ِمْسَعٍر

19634201

َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ثنا اْلُحَسْيُن ، ثنا َأُبو ِهَشاٍم ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َحدَّ
، َعِن اْْلَْوزَاِعيِ  ، اْلُجْعِفيُّ  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن النَّْضِر اْلَحاِرِثيِ  ، َعْن َيْحَيى ْبِن ُعَمَر الثََّقِفيُّ

اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك التَّْوِفيَق ِلَمَحاِبَك »: َكاَن ِمْن ُدَعاِء النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقاَل
ِل َعَلْيَك َوَحَسَن الظَّنِ  ِبَك، ِمَن اْْلَْعَماِل  «َوَصْدَق التََّوكُّ

 ،  َلْم َيِروُهَما َعِن اْْلَْوزَاِعيِ 
ِبَهَذا اللَّْفِظ ِفيَما َأْعَلُم ِإَلَّ 

ُد ْبُن النَّْضِر َوََل َعْنُه ِإَلَّ  ُمَحمَّ
َد ِبِه اْلُحَسْيُن َيْحَيى َتَفرَّ

: (1189)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن َنْصِر ْبِن َمْنُصوٍر اْلُمْقِري  ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُحَسيِن ْبِن َعِليٍ  اْلُمْقِري ُدَبْيٌس ، َحدَّ
ُكْنُت َأْسَمُع َمْعُروًفا اْلَكْرِخيَّ : َقاَل، ثنا َخَلٌف اْلُمْقِري ، ثنا َنْصُر ْبُن َداُوَد اْلَخِليِجيُّ ، 

َعاِء َكِثيًرا َيُقوُل اللَُّهمَّ ِإنَّ ُقُلوَبَنا َوَجَواَرَحَنا ِبَيِدِك، َلْم ُتَملَّْكَنا ِمْنَها َشْيًئا، : َيْدُعو ِبَهَذا الدُّ
َعاِء : َفِإَذا َفَعْلَت َذِلَك ِبِهَما َفُكْن َأْنَت َوِليَُّهَما، َفُقْلُت َيا َأَبا َمْحُفوٍظ َأْسَمُعَك َتْدُعو ِبَهَذا الدُّ

َثِني ِبْكُر ْبُن ُخَنْيٍس، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ : َكِثيًرا َهْل َسِمْعَت ِفيِه َحِديًثا؟ َقاَل َثَنا . َنَعْم َحدَّ َحدَّ
اُف، ثنا َأُبو  ِريِ  اْلَقْنَطِريِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍن اْلَخفَّ َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّ

َعِليٍ  اْلَمْفُلوُج، َعْن َمْعُروٍف اْلَكْرِخيِ  َعْن َبْكِر ْبِن ُخَنْيٍس، َعْن ِضَراِر ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأَنِس 
ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ُيْدِخُلِني : ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُجاًل، َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

َ ُكلَّ : َقاَل، َفِإْن َلْم َأِطْق َذاَك َيا َرُسوَل َّللاَِّ : َقاَل، « ََل َتْغَضْب»: َقاَل، اْلَجنََّة  َتْسَتْغِفُر َّللاَّ
َك َقاَل: َقاَل، َيْوٍم َبْعَد َصاَلِة اْلَعْصِر َسْبِعيَن َمرًَّة َيْغِفُر َلَك ُذُنوَب َسْبِعيَن َعاًما  : َيْغِفُر ِْلُمِ 

ي َوَلْم َيْأِت َعَليَّ ُذُنوُب َسْبِعيَن َعاًما َقاَل "َيْغِفُر ِْلََقاِرِبَك : ِإْن َماَتْت ُأمِ 

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َسْهُل : ثنا َعبَّاُس ْبُن اْلَفَرِج، َقاَل: ثنا َأُبو َخِليَفَة، َقاَل: َحدَّ
ثنا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه، َوَأْخَبَرَنا : ْبُن َصاِلٍح، َقاَل

َثِني َعْنُه، ُعْثَماُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُعْثَماَنيُّ َقاَل ثنا َأْحَمُد : َخْيَثَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن، ِفي ِكَتاِبِه َوَحدَّ
، َقاَل ْلِت، َقاَل: ْبُن َهاِشٍم اْْلَْنَطاِكيُّ اَلِم ْبُن َصاِلٍح َأُبو الصَّ ثنا اْلَوِليُد ْبُن : ثنا َعْبُد السَّ

َكاَن ِمْن : ثنا َثاِبُت ْبُن َسْرٍح َأُبو َسَلَمَة، َعْن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: ُمْسِلٍم، َقاَل
اللُهمَّ اْرُزْقِني َعْيَنْيِن َهطَّاَلَتْيِن َتْشِفَياِن اْلَقْلَب »: ُدَعاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ْمُع َدًما َواْْلَْضَراُس َجْمًرا ْمِع ِمْن َخْشَيِتَك َقْبَل َأْن َيُكوَن الدَّ : َوَقاَل َخْيَثَمُة« ِبَذْرِف الدَّ
ُموِع ِمْن َخْشَيِتَك َتْشِفَياِن ِبُذُروِف الدُّ

 َرَواُه ُدَحْيٌم، َعْن اْلَوِليُد َوَلْم 
ُيَجاِوُز ِبِه َساِلًما

: (1173)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َوَأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ْبِن : َحدَّ َمْشِقيُّ َثَنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ 
َثَنا َسِعيُد ْبُن َبِشيٍر، َعْن َمَطٍر : َثَنا َأُبو اْلُجَماِهِر ُمَحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن َقاَل: َحْمَزَة، َقاََل

اْلَورَّاِق، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َسُمَرَة، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
«اللُهمَّ َضْع ِفي َأْرِضَنا ِزيَنَتَها َوَسَكَنَها»: َقاَل

 َلْم َيْرِو َهِذِه اللَّْفَظَة َعِن 
النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِإَلَّ َسُمَرُة، َوُهَو َغِريٌب ِمْن 
َد ِبِه َسِعيُد  َحِديِث َمَطٍر، َتَفرَّ

ْبُن َبِشيٍر

: (10/185)مجمع الزوائد 
.إسناده جيد

: (6345)السسلة الضعيفة 
.ضعيف
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ِر َقاََل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، َوُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ، : َحدَّ نا ُعَبْيُد هللِا ْبُن َثاِبٍت اْلُكوِفيُّ
َعْن َحِبيِب ْبِن َأِبي َثاِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا 

اللُهمَّ اْرُزْقَنا ِمْن َفْضِلَك، َوََل َتْحِرْمَنا ِرْزَقَك، َوَباِرْك َلَنا »: َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل ِفي ُدَعاِئِه
«ِفيَما َرَزْقَتَنا، َواْجَعْل ِغَناَنا ِفي َأْنُفِسَنا، َواْجَعْل َرْغَبَتَنا ِفيَما ِعْنَدَك

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر، 
َد ِبِه َعْنُه َوِكيٌع َتَفرَّ

19684208

َثَنا َأُبو اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن ْبِن َباَلَوْيِه  ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْيِع اْلَحاِفُظ ، َحدَّ ثنا : َقاََل، َوُمَحمَّ
ُد ْبُن َسِعيٍد ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َداوَد اْلَبْلِخيُّ  ، ثنا ، َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم اْلَبْلِخيُّ

َعْن ُعَمِر ْبِن اْلَخطَّاِب، َعْن ، َعْن ُأَوْيِس اْلَقَرِنيُّ ، َعْن ُموَسى ْبِن َعْبِد هللِا ، ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم 
َمْن َدَعا ِبَهِذِه اْْلَْسَماِء اْسَتَجاَب هللُا »: َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

َوالَِّذي َبَعَثِني ِباْلَحقِ  َمْن َدَعا ِبَها ُثمَّ َناَم َبَعَث هللُا ِبُكلِ  َحْرٍف : " ُثمَّ َقاَل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم« َلُه
ْمِس َواْلَقَمِر  ْوَحاِنيِ يَن َوُوُجوُهُهْم َأْحَسُن ِمَن الشَّ َسْبُعوَن َأْلًفا ، ِمْنَها َسْبَعِماَئِة َأْلٍف ِمَن الرَّ

َرَجاِت َئاِت َوَيْرَفُعوَن َلُه الدَّ يِ  . َيْسَتْغِفُروَن َلُه َوَيْدُعوَن َلُه َوَيْكُتُبوَن َلُه اْلَحَسَناِت َوَيْمُحوَن َعْنُه السَّ
َعاُء اٌر ََل : َوالدُّ اللُهمَّ ِإنََّك َحيٌّ ََل َتُموُت َوَخاِلٌق ََل ُتْغَلُب َوَبِصيٌر ََل َتْرَتاُب َوُمِجيٌب ََل َتْسَأُم َوَجبَّ

ُتْظَلُم َوَعِظيٌم ََل ُتَراُم َوَعاِلٌم ََل ُتَعلَُّم َوَقِوٌي ََل َتْضُعُف َوَعِظيٌم ََل ُتوَصُف َوَوَفيٌّ ََل َتَخِلُف َوَعَدٌل ََل 
َتِحيُف َوَحِكيٌم ََل َتُجوُر َوَمِنيٌع ََل ُتْقَهُر َوَمْعُروٌف ََل ُتْنَكُر َوَوِكيٌل ََل ُتَخاِلُف َوَغاِلٌب ََل ُتْغَلُب َوَوِليٌّ 
اٌب ََل َتَمُل َوَسِريٌع ََل َتْذَهُل َوَجوَّاٌد ََل َتْبَخُل َوَعِزيٌز ََل َتِذلُّ َوَحاَفٌظ ََل  ََل ُتَساُم َوَفْرٌد ََل َتْسَتِشيُر َوَوهَّ

، َتْغَفُل َوَداِئٌم ََل َتْفَنى َوَباٍق ََل َتْبَلى َوَواِحٌد ََل ُتَشبَُّه َوَغِنٌي ََل ُتَناَزُع َيا َكِريُم َيا َكِريُم َيا َكِريُم 
اْلُمْؤِمُن ، اْلَجِليُل اْلُمَتَجلِ ُل َيا َساَلَم ، َيا َجِليُل ، اْلُمِجيُب اْلُمَتَعاِل ، اْلَجَواُد اْلُمْكِرُم َيا َقِديٌر 

اُر المتجبُر  ُر َيا َقاِدُر ، َيا َطاِهُر ، اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَوهَّاُب اْلَجبَّ اْلَقاِدُر اْلُمْقَتِدُر ، اْلُطْهُر اْلُمَتَطهِ 
ُز ُسْبَحاَنَك ِإنِ ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن، َيا َعِزيُز  "ُثمَّ اْدُع ِبَما ِشْئَت ُيْسَتَجاُب َلَك . اْلُمْعُز اْلُمَتَعزِ 

 َكَذا َرَواُه اْلُحَسْيُن َعْنُه 
َشِقيٌق َعْن ِإْبَراِهيَم، َوَرَواُه 

ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى َعْن 
، َعْن ِإْبَراِهيَم،  ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

ِبِزَياَدِة َأْلَفاٍظ َوِخاَلٍف ِفي 
ْسَناِد ح .اْلِْ

: (37)المنار المنيف 
.موضوع

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (3/438)
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َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلُمِفيُد ثنا ُعْثَماُن ْبُن َيْحَيى ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُسْفَياِن الثََّقِفيُّ  َحدَّ
ثنا ، ثنا َأُبو َعِليٍ  اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد هللِا اْلُوزَّاُن، ثنا َأُبو َسِعيٍد ِعْمَراُن ْبُن َسْهٍل ، اْلُكوِفيَّ 

َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم، َعْن ُموَسى ْبِن َيِزيَد، ، ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ  
َقاَل َرُسوُل هللِا : َعْن ُأَوْيٍس اْلَقَرِنيِ  َعْن ُعَمِر ْبِن اْلَخطَّاِب، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاََل

َمْن َدَعا ِبَهِذِه اْْلَْسَماِء اْسَتَجاَب هللُا َلُه ُدَعاَءُه َوالَِّذي َبَعَثِني »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ِباْلَحقِ  َلْو َدَعا ِبَهِذِه اْْلَْسَماِء َعَلى َصَفاِئَح ِمَن اْلَحِديِد َلَذاَبْت ِبِإْذِن هللِا َوَلْو َدَعا ِبَها َعَلى 
َماٍء َجاٍر َلَسَكَن ِبِإْذِن هللِا َوالَِّذي َبَعَثِني ِباْلَحقِ  ِإنَُّه َمْن َبَلَغ ِإَلْيِه اْلُجوُع َواْلَعَطُش ُثمَّ َدَعا 
ِبَهِذِه اْْلَْسَماِء َأْطَعَمُه هللُا َوَسَقاُه َوَلْو َدَعا ِبَهِذِه اْْلَْسَماِء َعَلى َجَبٍل َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَمْوِضِع 

الَِّذي ُيِريُدُه َأََلَن هللُا َلُه ِشْعُب اْلَجَبِل َحتَّى َيْسُلَك ِفيِه ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي ُيِريُدُه َوِإْن َدَعا ِبِه 
َن هللُا  َعَلى َمْجُنوٍن َأَفاَق ِمْن ُجُنوِنِه َوِإْن َدَعا ِبِه َعَلى اْمَرَأٍة َقْد َعُسُر َعَلْيَها َوَلُدَها َهوَّ

، َوَلْو َأنَّ َرُجاًل َدَعا ِبِه َواْلَمِديَنُة ُتْحَرُق َوِفيَها َمْنِزُلُه َأْنَجاُه هللُا َوَلْم َيْحَتِرْق َمْنِزُلُه ، َعَلْيَها 
َوِإْن َدَعا َأْرَبِعيَن َلْيَلًة ِمْن َلَياِلي اْلُجُمَعِة َغَفَر هللُا َلُه ُكلَّ َذْنٍب َبْيَنُه َوَبْيَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَلْو 

َوَمْن َدَعا ِبَها ِعْنَد َمَناِمِه َبَعَث ، َأنَّ َرُجاًل َدَعا َعَلى ُسْلَطاٍن َجاِئٍر َلَخلََّصُه هللُا ِمْن َجْورِِه 
هللُا ِإَلْيِه ِبُكلِ  اْسٍم ِمْنَها َسْبِعيَن َأْلَف َمَلٍك َمرًَّة َيْكُتُبوَن َلُه اْلَحَسَناِت َوَمرًَّة َيْمُحوَن َعْنُه 

وِر َرَجاِت ِإَلى َيْوِم ُيْنَفُخ ِفي الصُّ َئاِت َوَيْرَفُعوَن َلُه الدَّ يِ  َيا َرُسوَل هللِا : َفَقاَل َسْلَماُن. «السَّ
َنَعْم َيا َسْلَماُن َوَلْوََل َأنِ ي َأْخَشى َأْن َتْتُرُكوا اْلَعَمَل »: َفُكلُّ َهَذا الثََّواِب ُيْعِطيِه هللُا؟ َقاَل

: " َعلِ ْمَنا َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: َقاَل َسْلَماُن« َوَتْقَتِصُروا َعَلى َذِلَك َْلَْخَبْرُتَك ِبَأْعَجَب ِمْن َهَذا
اللُهمَّ ِإنََّك َحيٌّ ََل َتُموَت وغالٌب ََل ُتْغَلُب َوَبِصيٌر ََل َتْرَتاُب َوَسِميٌع ََل َتُشكَّ : ُقِل، َنَعْم 

اٌر ََل ُتْقَهُر َوَأَبَديٌّ ََل َتْنَفُد َوَقِريٌب ََل َتْبُعْد َوَشاِهٌد ََل َيِغيُب َوِإَلٌه ََل ُتَضادُّ َوقَاِهٌر ََل ُتْظَلُم  َوَقهَّ

 َهَذا َحِديٌث ََل ُيْعَرُف ِإَلَّ ِمْن 
َهَذا اْلَوْجِه َوُموَسى ْبُن َيِزيَد 
َوَمْن ُدوَن ِإْبَراِهيَم َوُسْفَياَن 
ِفيِهْم َجَهاَلٌة َوَمْن َدَعا هللَا 

ِبُدوَن َهِذِه اْْلَْسَماِء ِبَخاِلٍص 
ِمْن َقْلِبِه َوَثاِبِت َمْعِرَفِتِه 

َجاَبَة ِفيَما  َوَيِقيِنِه ُيْسِرُع َلُه اْلِْ
َدَعا ِبِه ِمْن َعِظيِم َحَواِئِجِه

: (37)المنار المنيف 
.موضوع

موضوعات ابن الجوزي 
.موضوع: (3/438)
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َثَنا َأُبو َعْمٍرو ْبُن َحْمَداُن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل ثنا : ثنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن َقاَل: َحدَّ
َقاَم َأُبو : َأِبي، َعْن َأِبي َخاِلٍد ُمَحمَِّد ْبِن ُعَمَر، َعْن َثاِبِت ْبِن َسْعٍد، َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َقاَل

َفَذَكَر َرُسوَل - َأْو َعَلْيِه - َبْكٍر ِباْلَمِديَنِة ِإَلى َجاِنِب ِمْنَبِر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَم ِفي : هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبَكى، ُثمَّ َقاَل

َل َفَقاَل َفِإنَُّه َلْم ُيْؤَت - َثاَلَث َمرَّاٍت - َأيَُّها النَّاُس، َسُلوا هللَا اْلَعاِفَيَة »: َمَقاِمي َهَذا َعاَم َأوَّ
«َأَحٌد ِمْثَل اْلَعاِفَيِة َبْعَد َيِقيٍن

َرَواُه َيْحَيى ْبُن َصاِلٍح 
ِد ْبِن  ، َعْن ُمَحمَّ اْلوَحاِظيُّ

َثَناُه َأْحَمُد ْبُن . ُعَمَر ِمْثَلُه َحدَّ
َثَنا َأُبو َبْكِر : ِإْسَحاَق َقاَل َحدَّ

ثنا ُعَمُر : ْبُن َأِبي َعاِصٍم َقاَل
ثنا َيْحَيى : ْبُن اْلَخطَّاِب َقاَل

ْبُن َصاِلٍح اْلوَحاِظيُّ ِبِه

19714213

َثَنا َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َبْكٍر : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحيَّاَن ْبِن َبْكٍر، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ِميُّ ثنا َأُبو َداُوَد، َعْن ِعْمَراَن اْلَقطَّاِن، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد، َعْن : اْلُمَقدَّ

َما ِمْن َدْعَوٍة َأَحبُّ ِإَلى هللِا َتَعاَلى : " ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ْنَيا َواآْلِخَرِة : َأْن َيْدُعَو ِبَها َأَحٌد ِمْن َأْن َيُقوَل "َأْسَأُل هللَا اْلَعْفَو َواْلُمَعاَفاَة َواْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ

 َلْم ُيَتاِبْع َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب 
َقَتاَدَة ِعْمَراَن اْلَقطَّاَن َعَلْيِه 
َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوَرَواُه 
َهمَّاٌم، َوَغْيُرُه، َعْن َقَتاَدَة، 
َعِن اْلَعاَلِء، ُمْرَساًل َوَرَواُه 

َوِكيٌع، َعْن ِهَشاٍم، َعْن 
َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء ُمْرَساًل 
َوَرَواُه َوِكيٌع، َعْن ِهَشاٍم، 

َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن 
َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى 

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

19724214

، َثَنا َرْوُح  َثَنا َشاِفُع ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبي َعَواَنَة، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َيِزيَد الزَّْعَفَراِنيُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبُن َهاِنٍئ، َثَنا َماِلٌك، َعْن َيْعَلى، َعْن َعَطاٍء، َعْن َعْمِرو ْبِن  ْبُن اْلَفَرِج، َثَنا َعْبُد الرَّ

ِشيِد، َعْن َأِبيهِ ، َقاَل : َنَظَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َقْوٍم َمْجُذوِميَن، َفَقاَل: الرَّ
«َأَما َكاَن َهُؤََلِء َيْسَأُلوَن هللَا اْلَعاِفَيَة»

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َماِلٍك، َعْن 
َيْعَلى َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث 

َرْوٍح

رجاله : (10/150)الهيثمي 
.ثقات

السلسلة الصحيحة 
.إسناده صحيح: (2197)
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َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُيوُسَف، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن اْلَحاِفُظ، ثنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي  َحدَّ
َثِني ِإْسَحاُق ْبُن َراِشٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  َشْيَبَة، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِبْشٍر، ثنا ِمْسَعٌر، َحدَّ

َدَخَل َعَلى اْبٍن َلُه َمِريٍض ُيَقاُل َلُه َصاِلٌح " اْلَحَسِن، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِلٍب، 
اللُهمَّ اْرَحْمِني ، ُسْبَحاَن هللِا َربِ  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ، ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا اْلَحِليُم اْلَكِريُم : ُقْل: " َقاَل، 

َهُؤََلِء اْلَكِلَماُت : ُثمَّ َقاَل، َفِإنََّك َعُفوٌّ َغُفوٌر ، اللُهمَّ اْعُف َعنِ ي ، اللُهمَّ َتَجاَوْز َعنِ ي ، 
اُه  "َعلََّمِنيِهنَّ َعمِ ي َعَلى َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمُهنَّ ِإيَّ

 َلْم َأْكُتْبُه ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
ِد ْبِن ِبْشٍر ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ُمَحمَّ
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، ثنا َأِبي، ثنا َسْهُل ْبُن َهاِشٍم،  َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُدَحْيٍم الدِ  َحدَّ

، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َثْوَباَن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
«هللُا َربِ ي، ََل ُأْشِرُك ِبِه َشْيًئا»: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َراَعُه َشْيٌء َقاَل

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد َوَثْوٍر، 
َلْم يْرِوِه َعِن الثَّْوِريِ  ِإَلَّ َسْهُل 

ْبُن َهاِشٍم

الحافظ في الفتوحات الربانية 
.حسن: (4/12)
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اٍر، ثنا اْلَوِليُد ْبُن  َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل : َأْخَبَرِني ُشَعْيُب ْبُن ُرَزْيٍق َوَغْيُرُه، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِ : ُمْسِلٍم َقاَل

َعلِ ْمِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم آَياٍت ِمَن اْلُقْرآِن َوَكِلَماٍت، َما ِفي اْْلَْرِض : َقاَل
ُمْسِلٌم َيْدُعو ِبِهنَّ َوُهَو َمْكُروٌب َأْو َغاِرٌم َأْو ُذو َدْيٍن ِإَلَّ َقَضى هللا َعْنُه َوَفرََّج َعْنُه، 

َما »: اْحَتَبْسُت َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْوًما َلْم ُأَصلِ  َمَعُه اْلُجُمَعَة، َفَقاَل
َيا َرُسوَل هللِا، َكاَن ِلُيَوَحنَّا اْبِن َماِرَيَة اْليُهوِديِ  : ُقْلُت« َمَنَعَك َيا ُمَعاُذ ِمْن َصاَلِة اْلُجُمَعِة؟

َعَليَّ ُأوِقيَُّة ِمْن ِتْبٍر، َوَكاَن َعَلى َباِبي َيْرُصُدِني، َفَأْشَفْقُت َأْن َيْحِبَسِني ُدوَنَك، َوَيْشَغَلِني 
ُقِل اللُهمَّ }: " َنَعْم، َفَقاَل: َفُقْلُت« َأُتِحبُّ َيا ُمَعاُذ َأْن َيْقِضَي هللُا َديَنَك؟»: َعْن َضْيَعِتي، َقاَل

َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء }: ِإَلى َقْوِلِه[ " 26: آل عمران] {َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء
ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَرِحيَمُهَما، ُتْعَطى ِمْنُهَما َما »[ 27: آل عمران] {ِبَغْيِر ِحَساٍب َرْحَمَن الدُّ

اُه  ْيَن، َفَلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْلُء اْْلَْرِض َذَهًبا َْلَدَّ َتَشاُء، َوَتْمَنُع ِمْنُهَما َما َتَشاُء، اْقِض َعنِ ي الدَّ
«هللُا َعْنَك

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعَطاٍء، 
َأْرَسَلُه َعْن ُمَعاٍذ

.مرسل

19764224

َثَنا َأُبو َعْمٍرو، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َسْعُد ْبُن َيِزيَد اْلَفرَّاُء، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلٍم،  َحدَّ
اللُهمَّ : َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه، َأنَُّه َسِمَع َرُجاًل َيُقوُل

ُغِفَر َلَك : َجاٌر ِلي َأَمَرِني َأْن َأْسَتْغِفَر َلُه، َقاَل: َمْن ُفاَلٌن؟ َقاَل: اْغِفْر ِلي َوِلُفاَلٍن، َقاَل
: اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َوِلُفاَلٍن، َقاَل: َوَلُه، ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسِمَع َرُجاًل َيُقوُل

.«َقْد ُغِفَر َلَك َوَلُه»: َجاٌر ِلي َأَمَرِني َأْن َأْسَتْغِفَر َلُه، َقاَل: َقاَل« َمْن ُفاَلٌن؟»

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعْمٍرو، 
ُد ْبُن ُمْسِلٍم  َد ِبِه ُمَحمَّ َتَفرَّ

، َوزَاَد ِبِه َأنَُّه َسِمَع  الطَّاِئِفيُّ
اللُهمَّ : َرُجاًل ِباْلُمْلَتَزِم َيُقوُل

اْغِفْر ِلي، َفَذَكَر َنْحَوُه

19774225

َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَقاِضي، نا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِصِم ْبِن َيْحَيى  َحدَّ
، َعْن  ، ثنا اْلَحاِرُث ْبُن ِعْمَراَن اْلَجْعَفِريُّ ْحَمِن ْبُن اْلَقاِسِم اْلَقطَّاُن اْلُكوِفيُّ اْلَكاِتُب، نا َعْبُد الرَّ

َنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعْن اْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل
ْكِن َواْلَمَقاِم  اللُهمَّ اْغِفْر ِلُفاَلِن : َوُهَو َيْدُعو َيُقوُل- َأِو اْلَباِب َواْلَمَقاِم - ِإَلى َرُجٍل َبْيَن الرُّ

َرُجٌل اْسَتْوَدَعِني : َفَقاَل« َما َهَذا؟»: ْبِن ُفاَلٍن، َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«اْرِجْع َفَقْد ُغِفَر ِلَصاِحِبَك»: َأْن َأْدُعَو َلُه ِفي َهَذا اْلَمَقاِم، َفَقاَل

ْحَمِن، َعِن   َكَذا َرَواُه َعْبُد الرَّ
اْلَحاِرِث، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن 

َجاِبٍر، َوِإنََّما ُيْعَرُف ِمْن َحِديِث 
اْلَحاِرِث، َعْن ُمَحمٍَّد، َعْن 
ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس

رواه : (17233)الهيثمي 
الطبراني، وفيه الحارث بن 

عمران الجعفري، وهو 
.ضعيف

19784226

َثَنا َأُبو اْلَفْضِل َنْصُر ْبُن َأِبي َنْصٍر الطُّوِسيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْخَلٍد، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن  َحدَّ
، َعْن َأَنٍس، َقاَل َقاِشيِ  ، َعْن َيِزيَد الرَّ َقاَل : َأيُّوَب، َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ

ِة : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َيْدُعو ِفيِه اْلُمْؤِمُن ِلْلَعامَّ
ُة َفِإنِ ي َعَلْيِهْم َساِخٌط : َفَيُقوُل هللُا َتَعاَلى ا اْلَعامَّ ِة َنْفِسَك َأْسَتِجْب َلَك، َفَأمَّ "اْدُع ِلَخاصَّ

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح َتَفرَّ
ِبِه َداُوَد

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (1137)

19794229

، ثنا َعِليُّ ْبُن َبكَّاِر ْبِن َهاُروَن  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعَبْيِد هللِا اْْلَْنَطاِكيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  ، َحدَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل : ثنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ

اِر »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َ ُعَتَقاًء ِفي ُكلِ  َيْوٍم َوَلْيَلٍة َعِبيًدا َوِإَماًء َيْعَتُقُهْم ِمَن النَّ ِإنَّ َّللَّ
«َوِإنَّ ِلُكلِ  َعْبٍد ُمْسِلٍم َدْعَوًة ُمْسَتَجاَبًة َيَدُعوَها َفُتْسَتَجاُب

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَفزَاِريِ  
َواْْلَْعَمِش َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 

َهَذا اْلَوْجِه

19804231

ِبيِع ْبِن  َثَنا َيْحَيى ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، َثَنا َعْمُرو ْبُن الرَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َحدَّ َحدَّ
َطاِرٍق، َثَنا َيْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َعْن ِعيَسى ْبِن ُموَسى ْبِن ِإَياِس ْبِن اْلُبَكْيِر، َعْن َصْفَواَن، 

ُضوا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأَنٍس، َقاَل َتَعلَُّموا اْلَخْيَر َدْهَرُكْم َوَتَعرَّ
ِلَنَفَحاِت َرْحَمِة هللِا َتَعاَلى َنَفَحاٍت ِمْن َرْحَمِتِه ُيِصيُب ِبَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه، َواْسَأُلوا هللَا 

َن َرْوَعاِتُكْم «َأْن َيْسُتَر َعْوَراِتُكْم، َوَأْن ُيَؤمِ 

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصْفَواَن 
َد ِبِه َعْمٌرو َعْن َيْحَيى ْبِن  َتَفرَّ

وَب َأيُّ

: (902)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19814235

َثَنا َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد اْلَحاِفُظ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَعبَّاِس ، َحدَّ
اِر ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا ُسْفَياُن ْبُن - ِبَأْنَطاِكَيَة - اْلَبزَّاُز،  زَاَذ، ثنا َعْبُد اْلَجبَّ ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُخرَّ

، َعِن اْبِن َأِبي َأْوَفى، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا  ْكَسِكيِ  ُعَيْيَنَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم السَّ
َفِإنََّها ، َفاْرَفُعوا ِإَلى هللِا َحَواِئَجُكْم ، َوَهبَِّت اْْلَْرَياُح ، ِإَذا َفاَءِت اْْلَْفَياُء »: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

«{ِإنَُّه َكاَن ِلَْلَوَّاِبيَن َغُفوًرا}َساَعُة اْْلَوَّاِبيَن 

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ َعْنُه

: (602)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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ْمِط،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َبَرَكَة، ثنا َعِليُّ ْبُن َبكَّاٍر، َعْن َيِزيَد ْبِن السِ  َحدَّ
َجاِء، َعْن  ْحَمِن ْبِن َأِبي الرَّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّ ِ ْبِن َسْعٍد اْْلَْيِليِ  َعِن اْلَحَكِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِه َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َثاَلُث َساَعاٍت »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُأمِ 
: َقاَلْت« ِلْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َما َدَعا ِفيِهنَّ ِإَلَّ اْسُتِجيَب َلُه َما َلْم َيْسَأْل َقِطيَعَة َرِحٍم َأْو َمْأَثًما

ِ، َأيَُّة َساَعٍة َقاَل: َفُقْلُت اَلِة َحتَّى َيْسُكَت، َوِحيَن »: َيا َرُسوَل َّللاَّ ُن ِبالصَّ ُن اْلُمَؤذِ  ِحيَن ُيَؤذِ 
ُ َبْيَنُهَما، َوِحيَن َيْنِزُل اْلَمَطُر َحتَّى َيْسُكَن اِن َحتَّى َيْحُكَم َّللاَّ فَّ َكْيَف : ُقْلُت: َقاَلْت« َيْلَتِقي الصَّ
ُ َوَأْجَهَد ا َعلََّمَك َّللاَّ َن َعلِ ْمِني ِممَّ ِ ِحيَن َأْسَمُع اْلُمَؤذِ  َتُقوِليَن ُكلََّما : " َقاَل. َأُقوُل َيا َرُسوَل َّللاَّ

َ َيُقوُل ِ َوَكَفى َمْن َلْم : َكبََّر َّللاَّ ُ َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل َّللاَّ ُ َأْكَبُر َأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ َّللاَّ
َيا َعْمَرُة، ِإنَّ َدْعَوَة اْلُمْؤِمِن ََل : َقاَلْت". َيْشَهْد ُثمَّ َصلِ ي َعَليَّ َوَسلِ ِمي ُثمَّ اْذُكِري َحاَجَتِك 

ا َأْن  ا َأْن ُيْجَعَل َلُه َفُيْعَطى، َوِإمَّ َتْذَهُب َعْن َثاَلٍث، َما َلْم َيْسَأْل َقِطيَعَة َرِحٍم َأْو َمْأَثًما، ِإمَّ
َخَر َلُه ا َأْن ُيدَّ َر َعْنُه َوِإمَّ ُيَكفَّ

قال محقق تقريب البغية 
إسناده : (طبعة العلمية)

.ضعيف

19834239

 ، ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَسيَِّب اْْلَْرِغَياِنيُّ َثَنا َأُبو َنْصٍر ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد اْلَبْسِتيُّ النَّْيَساُبوِريُّ َحدَّ
َثِني ُغَطْيُف ْبُن َسِعيٍد، َثَنا ِهَشاُم ْبُن َصاِلٍح، َعْن َغاِلٍب، َعِن  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب، َحدَّ

َما َيْبُسُط َرُجٌل ِمْنُكْم َيَدُه ِإَلى »: اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َها َحتَّى َيَضَع ِفيَها َخْيًرا «هللِا َيْسَأُلُه َخْيًرا َوَيُردَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
َد ِبِه ِهَشاٌم، َعْن َغاِلٍب َتَفرَّ

19844240
َثَنا ُمَحمَُّد بُن ِإْبَراِهيَم  ثنا ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُزْنُبوٍر ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْصٍن اْْلَُلوِسيُّ ، َحدَّ

: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل، َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس ، ُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض 
َها َصْفًرا َلْيَس ِفيَها َشْيٌء» ُجُل َيَدُه َأْن َيُردَّ «ِإنَّ هللَا َكِريٌم َحِييٌّ َيْكَرُه ِإَذا َبَسَط الرَّ

 َكَذا َرَواُه ُفَضْيٌل َعْن َأَباَن 
َوُهَو َغِريٌب َمْشُهوٌر ِمْن 
، َحِديِث َأِبي ُعْثَماَن النَّْهِديُّ 

َعْن ُسَلْيَماَن

قال شعيب في تخريج شرح 
أبان، وهو : (1386)السنة 

ابن أبي عياش، اتفقوا على 
.ضعفه

19854241

َثِني َأِبي َقاَل َقَرْأُت  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ ٍد، ثنا َعْبُد َّللاَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن يوُسَف ْبِن َخالَّ َحدَّ
اِن، َوَعَطاِء  مَّ َعَلى َأِبي ُقرََّة ُموَسى ْبِن َطاِرٍق، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َأِبي َصاِلٍح السِ 

: " َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل، ْبِن َيَساٍر، َأْو َأَحُدُهَما 
َعاِء ُقوُلوا "اللَُّهمَّ َأِعنَّا َعَلى ُشْكِرَك َوِذْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك : َأُتِحبُّوَن َأْن َتْجَتِهُدوا ِفي الدُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُموَسى ْبِن 
َد ِبِه َأُبو ُقرََّة ُموَسى  ُعْقَبَة َتَفرَّ

ْبُن َطاِرٍق

رجاله : (10/175)الهيثمي 
رجال الصحيح غير موسى 

.  بن طارق وهو ثقة

: (7982)تخريج المسند 
.إسناده صحيح

19864245

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن النُّْعَماِن، َثَنا َأُبو َرِبيَعَة َزْيُد ْبُن َعْوٍف َثَنا  َحدَّ
وَّاِف، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  اِج الصَّ َحمَّاٌد، َعِن اْلَحجَّ

ُجُل ِإَلى ِفَراِشِه اْبَتَدَرُه َمَلٌك َوَشْيَطاٌن، َفَيُقوُل اْلَمَلُك اْخِتْم ِبَخْيٍر َوَيُقوُل : " َقاَل ِإَذا َأَوى الرَّ
ْيَطاُن اْخِتْم ِبَشرٍ  َفِإْن َذَكَر هللَا َعزَّ َوَجلَّ َوَناَم َباَت اْلَمَلُك َيْكَلُؤُه َفِإِن اْسَتْيَقَظ َقاَل اْلَمَلُك : الشَّ

ْيَطاُن ِ الَِّذي َردَّ ِإَليَّ َنْفِسي َوَلْم ُيِمْتَها : اْفَتْح ِبَشرٍ  َفِإْن َقاَل: اْفَتْح ِبَخْيٍر َوَقاَل الشَّ اْلَحْمُد َّللَّ
ِ الَِّذي  َمَواِت َواْْلَْرَض َأْن َتُزوََل}ِفي َمَناِمَها اْلَحْمُد َّللَّ ِإَلى آِخِر اآْلَيِة، اْلَحْمُد َّللَِّ  {ُيْمِسُك السَّ

َماَء َأْن َتَقَع َعَلى اْْلَْرِض ِإَلَّ ِبِإْذِنِه}الَِّذي  اآْلَيَة، َفِإْن َوَقَع ِمْن  [65: الحج] {ُيْمِسُك السَّ
"َسِريرِِه َفَماَت َدَخَل اْلَجنََّة 

اِج   َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحجَّ
اُج ْبُن َأِبي ُعْثَماَن  َوُهَو اْلَحجَّ

وَّاُف َبْصِريٌّ الصَّ

رواه : (17028)الهيثمي 
أبو يعلى، ورجاله رجال 
الصحيح غير إبراهيم بن 
.الحجاج الشامي، وهو ثقة

19874249
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا : ثنا َأُبو اْلُجَماِهِر، َقاَل: ثنا اْلَحَسُن ْبُن َجِريٍر، َقاَل: َحدَّ

َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َناَم : َسِعيُد ْبُن َبِشيٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل
َد َيِميَنُه ُثمَّ َقاَل «َربِ  ِقِني َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك»: َتَوسَّ

َد ِبِه َسِعيُد ْبُن َبِشيٍر َعْن   َتَفرَّ
َقَتاَدَة

: (17049)قال الهيثمي 
.رواه البزار، وإسناده حسن
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19884251

َثِني  ٍد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهيَم، َعْن ِمْلَحاَن، َثَنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر، َحدَّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َشَبِث  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َيِزيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَهاِد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ

اَلُم، َأنَُّه َقاَل ، َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َعَلْيِه السَّ ُقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى : " ْبِن ِرْبِعيٍ 
اْئِتي َأَباِك َفَسِليِه َخاِدًما َنِقي ِبِه اْلَعَمَل، َفَأَتْت : هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْبٍي، َفَقاَل َعِليٌّ ِلَفاِطَمَة

ََل َشْيَء، ِجْئُت ِْلَُسلِ َم َعَلْيَك، : َما َلِك َيا ُبَنيَُّة؟ َقاَلْت: " َأَباَها ِحيَن َأْمَسْت َفَقاَل َلَها

ا َرَجَعْت َقاَل َلَها َعِليٌّ َلْم َأْسَأْلُه َشْيًئا : َما َفَعْلِت؟ َقاَلْت: َواْسَتْحَيْت َأْن َتْسَأَل َشْيًئا، َفَلمَّ
اْئِتي َأَباِك َفَسِليِه َخاِدًما َتتَِّقيَن ِبِه : َواْسَتْحَيْيُت ِمْنُه َحتَّى ِإَذا َكاَنِت اللَّْيَلُة اْلَقاِبَلُة َقاَل َلَها

اْلَعَمَل، َفَأَتْت َأَباَها َفاْسَتْحَيْت َأْن َتْسَأَلُه َشْيًئا، َحتَّى ِإَذا َكاَنِت اللَّْيَلُة الثَّاِلَثُة َمَساًء َخَرْجَنا 
َيا : ، َفَقاَل َعِليٌّ«َما َأَتى ِبُكَما؟»: َجِميًعا َحتَّى َأَتْيَنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

َرُسوَل هللِا َشقَّ َعَلْيَنا اْلَعَمُل، َفَأَرْدَنا َأْن ُتْعِطَيَنا َخاِدًما َنتَِّقي ِبِه اْلَعَمَل، َفَقاَل َلُهَما َرُسوُل 
َيا : ، َقاَل َعِليٌّ«َهْل َأُدلُُّكَما َعَلى َخْيٍر َلُكَما ِمْن ُحْمِر النََّعِم؟»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َتْكِبيَراٌت َوَتْسِبيَحاٌت َوَتْحِميَداٌت ِماَئٌة ِحيَن ُتِريَداِن َأْن َتَناَما َفَتِبيَتا »: َرُسوَل هللِا َنَعْم، َقاَل
َفَما : ، َفَقاَل َعِليٌّ«َعَلى َأْلِف َحَسَنٍة، َوِمْثُلَها ِحيَن ُتْصِبَحاِن َفَتُقوَماِن َعَلى َأْلِف َحَسَنٍة

يُتَها  يَن، َفِإنِ ي ُنسِ  َفاَتْتِني ُمْنُذ َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلَّ َلْيَلَة ِصفِ 
"َحتَّى َذَكْرُتَها ِمْن آِخِر اللَّْيِل َفُقْلُتَها 

السلسلة الضعيفة 
.منكر بهذا التمام: (5321)

19894255

، ثنا ُجَباَرُة ْبُن اْلُمَغلِ ِس، ثنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ
، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل اُج ْبُن َتِميٍم اْلَجَزِريُّ َقاَل َرُسوُل هللِا : اْلَحجَّ

ْشَراِك ِباَّلِل؟ : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْل َيا َأيَُّها }َأََل َأُدلُُّكْم َعَلى َكِلَمٍة ُتْنِجيُكْم ِمَن اْلِْ
"ِعْنَد َمَناِمُكْم [ 1: الكافرون] {اْلَكاِفُروَن

البوصيري في إتحاف الخيرة 
إسناده : (6/306)المهرة  

.ضعيف

19904256

َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َمْعَبٍد، َقاَل ثنا ُعَمُر ْبُن : ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُز، َقاَل: َحدَّ
، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل : ِإْسَماِعيَل ْبِن ُمَجاِلٍد، َقاَل ْعِبيِ  َثِني َأِبي، َعْن ُمَجاِلٍد، َعِن الشَّ َحدَّ

َفَقاُلوا َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى « َما َتُقوُلوَن ِعْنَد النَّْوِم؟»: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِْلَْصَحاِبِه
َأْنَت َخَلْقَت َهِذِه النَّْفَس، َلَك َمْحَياَها َوَمَماُتَها، : َأُقوُل: َعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة، َفَسَأَلُه، َفَقاَل

َفَعِجَب َرُسوُل هللِا : َقاَل. َفِإْن َتَوفَّْيَتَها َفَعاِفَها َواْعُف َعْنَها، َوِإْن َرَدْدَتَها َفاْحَفْظَها َواْهِدَها
.َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َقْوِلِه

 ، ْعِبيِ   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
َد ِبِه ُعَمُر َعْن َأِبيِه َعْن  َتَفرَّ

ِه َجدِ 

فيه : (10/126)الهيثمي 
عمر بن إسماعيل بن مجالد 

.وهو كذاب

19914259

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ثنا َيْحَيى ْبُن : ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َقاَل: َحدَّ
ثنا ُعْثَماُن ْبُن : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل: َهَشاٍم، َقاَل
ثنا ِهَشاُم ْبُن ِزَياٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللُا : اْلَهْيَثِم، َقاَل

اللُهمَّ »: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه َقاَل: َتَعاَلى َعْنَها َقاَلْت
َمتِ ْعِني ِبَسْمِعي َوَبَصِري َوَعْقِلي َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث ِمنِ ي َواْنُصْرِني َعَلى َعُدوِ ي َوَأِرِني ِفيِه 

ْيِن َوَمَن »: زَاَد ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم ِفي َحِديِثِه« َثْأِري اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ
ِجيُع «اْلُجوِع َفِإنَُّه ِبْئَس الضَّ

َهَذا َحِديٌث َرَواُه َعْن ِهَشاِم 
ٌة َوَلْم َيُسْقُه َهَذا  ْبِن ُعْرَوَة ِعدَّ

َياَق ِإَلَّ ِهَشاُم ْبُن ِزَياٍد  السِ 
َد ِبِه ِبَقْوِلِه  « َوَعْقِلي»َوَتَفرَّ

َعْنُه ُعْثَماُن ْبُن اْلَهْيَثِم

19924260

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل اُن ْبُن : َحدَّ ، ثنا َغسَّ ثنا ُعَبْيُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِزيٍز اْلَمْوِصِليُّ
ْحَمِن ْبِن َعْوَسَجَة، َعِن اْلَبَراِء،  ، َعْن َطْلَحَة، َعْن َعْبِد الرَّ ِبيِع، َثَنا َأُبو ِإْسَراِئيَل اْلُماَلِئيُّ الرَّ

ِ، َواْلَحْمُد »: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأْصَبَح َقاَل: َقاَل َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك َّللَّ
ِ، َوََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه، اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َخْيَر َهَذا اْلَيْوِم، َوَخْيَر َما َبْعَدُه،  َّللَّ

َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِ  َهَذا اْلَيْوِم، َوَشرِ  َما َبْعَدُه، اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلِكْبِر 
«َوَعَذاِب اْلَقْبِر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َطْلَحَة َوَعْبِد 
ْحَمِن، َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن  الرَّ

َهَذا اْلَوْجِه

19934265

، ثنا َعِليُّ ْبُن  ِ اْلَحْضَرِميُّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َحِصيٍن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َّللاَّ َحدَّ
، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ِشْمِر ْبِن  ، ثنا َأُبو ِإْسَحاَق اْلَفزَاِريُّ يِصيُّ َبكَّاٍر َأُبو اْلَحَسِن اْلِمصِ 

َوِإنََّما ُهَو َأُبو : َقاَل اْلَحْضَرِميُّ َكَذا، َقاَل- َعِطيََّة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأِبي َعِطيََّة، 
َما ِمْن ُمْسِلٍم »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْمِرو ْبِن ُعْتَبَة، َقاَل- َطْيَبَة 

ْنَيا َواآْلِخَرِة ِإَلَّ َأْعَطاُه  َ َخْيًرا ِمَن الدُّ َيِبيُت َطاِهًرا َعَلى ِذْكٍر َفَيَتَعارَّ ِمَن اللَّْيِل َفَيُقوُم َفَيْسَأُل َّللاَّ
اُه «ِإيَّ

إسناده ضعيف والمتن 
صحيح من حديث معاذ بن 

.جبل
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، ثنا آَدُم ْبُن َأِبي  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َعِليِ  ْبِن َمْخَلٍد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ َحدَّ
ِإَياٍس، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، 

َمْن َقاَل َخْلَف ُكلِ  َصاَلٍة : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل
ََل ِإَلَه : َوَيُقوُل، َوَثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َتْسِبيَحًة ، َوَثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َتْحِميَدًة ، َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َتْكِبيَرًة 

َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َمرًَّة َواِحَدًة ، َوَلُه اْلَحْمُد ، َلُه اْلُمْلُك ، ِإَلَّ هللُا َوْحَدُه ََل َشِريَك َلُه 
"َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر ، ُغِفَر َلُه َخَطاَياُه 

 َمْشُهوٌر ِمْن َحِديِث َأِبي 
، َرَواُه َعْنُه ُسَميٌّ ، َصاِلٍح 

َعِزيٌز ِمْن . َوُسَهْيٌل َوَغْيُرُهَما
َعِن اْبِن ، َحِديِث اللَّْيِث 

َعْجاَلَن َعْنُه

: (16915)قال الهيثمي 
رواه أحمد، ورجاله رجال 

.الصحيح

19954272

َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة  ثنا َأْحَمُد ْبُن َيْحَيى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش ، َحدَّ
َعْن َعْبِد ، ثنا َعِليُّ ْبُن ُفَضْيِل ْبِن ِعَياٍض ، ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُيوُنَس ، اْلُحْلَواِنيُّ 

َرَأى َرُجٌل ِمَن اْْلَْنَصاِر ِفيَما َيَرى : " َقاَل، اْلَعِزيِز ْبِن َأِبي َروَّاٍد، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر 
اِئُم  ُكْم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ِقيَل: َقاَل، النَّ َأَمَرَنا َأْن ُنَسبِ َح : ِبَأيِ  َشْيٍء َأَمَرُكْم ِبِه َنِبيِ 

َفَسبِ ُحوا َخْمًسا : َفَذِلَك ِماَئٌة َقاَل، َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َوَنْحَمَد َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َوُنَكبِ َر َأْرَبًعا َوَثاَلِثيَن 
َفِتْلَك ، َوِعْشِريَن َواْحَمُدوا َخْمًسا َوِعْشِريَن َوَكبِ ُروا َخْمًسا َوِعْشِريَن َوَهلِ ُلوا َخْمًسا َوِعْشِريَن 

ا َأْصَبَح َذَكَر َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل. ِماَئٌة اْفَعُلوا َكَما َقاَل »: َفَلمَّ
«اْْلَْنَصاِريُّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َعِليٍ  َوَعْبِد 
َد ِبِه َأْحَمُد ْبُن  اْلَعِزيِز َتَفرَّ

ُيوُنُس

19964273

اُد ْبُن َسَلَمَة،  ِريُر، َثَنا َحمَّ ، َثَنا َأُبو ُعَمَر الضَّ يُّ ، َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ  َثَنا َفاُروٌق اْلَخطَّاِبيُّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن ُصَهْيٍب، َرِضَي هللُا َتَعاَلى  ، َأْخَبَرُهْم، َعْن َعْبِد الرَّ َأنَّ َثاِبًتا اْلُبَناِنيَّ

ُك َشَفَتْيِه ِبَشْيٍء ِفي َأيَّاٍم حَنْيَن ِإَذا : " َعْنُه َقاَل َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَحرِ 
ُك َشَفَتْيَك ِبَشْيٍء َبْعَد َصاَلِة اْلَغَداِة َوُكْنَت ََل : َصلَّى اْلَغَداَة، َفُقْلَنا َيا َرُسوَل هللِا، ََل َتزَاُل ُتَحرِ 

ِتِه َفَقاَل: " َتْفَعُلُه، َقاَل : َأْحَسُبُه َقاَل- ََل َيُروُم َهُؤََلِء : ِإنَّ َنِبيًّا َكاَن َقْبَلَنا َأْعَجَبْتُه َكْثَرُة ُأمَّ
ا َأْن ُأَسلِ َط َعَلْيِهُم اْلَمْوَت، َأِو - َشْيٌء  َتَك َبْيَن َثاَلٍث، ِإمَّ َفَأْوَحى هللُا َتَعاَلى ِإَلْيِه َأْن َخيِ ْر ُأمَّ

، َأِو اْلُجوَع، َفَعَرَض َعَلْيِهْم َذِلَك َفَقاُلوا ا اْلُجوُع َفاَل َطاَقَة َلَنا ِبِه، َوََل َطاَقَة َلَنا : اْلَعُدوَّ َأمَّ
، َوَلِكِن اْلَمْوُت، َفَماَت ِمْنُهْم ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َسْبُعوَن َأْلًفا، َفَأَنا اْلَيْوَم َأُقوُل اللُهمَّ ِبَك : ِباْلَعُدوِ 

"ُأَحاِوُل، َوِبَك ُأَصاِوُل، َوِبَك ُأَقاِتُل 

الحافظ ابن حجر في نتائج 
.صحيح: (2/333)اْلفكار 

19974274

َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك  َثِني َعْبُد هللِا ْبُن َصْنَدٍل، ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل ، َحدَّ َحدَّ
اِك  مَّ ِر ، ثنا اْبُن السَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَّ ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َثاِبٍت، َوَجْدُت ِفي ، ح َوَحدَّ

اِك  مَّ ي َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُصَبْيِح ْبِن السَّ َعْن ُجَبْيٍر، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، ، ِكَتاِب َجدِ 

اْبَن آَدَم اْذُكْرِني َبْعَد »: َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما َيْذُكُر َعْن َرِبِه َعزَّ َوَجلَّ
«اْلَفْجِر َوَبْعَد اْلَعْصِر َساَعٌة َأْكِفَك َما َبْيَنُهَما

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْلَحَسِن 
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َلْم َيْرِوِه َعْنُه 

اِك  مَّ ِإَلَّ ُجَبْيٌر َوَحِديُث اْبُن السَّ
َلْم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ اْبُن َصْنَدٍل

: (4040)ضعيف الجامع 
.ضعيف

19984276

، َثَنا  َمْشِقيُّ َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا اْلَوِليُد ْبُن ُعْتَبَة الدِ  َحدَّ
، َعْن َعْمِرو ْبِن  ْحَمِن ْبِن َمْيَسَرَة اْلَحْضَرِميِ  َبِقيَُّة، َثَنا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد الرَّ

ْمُس َفَيْبَقى َشْيٌء ِمْن »: َعَبَسَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َما َتْسَتِقلُّ الشَّ
ْيَطاِن َوَأْغِبَياِء َبِني آَدَم َفَسَأْلُتُه، : َقاَل« َخْلِق هللِا ِإَلَّ َسبََّح هللَا ِبَحْمِدِه، ِإَلَّ َما َكاَن ِمَن الشَّ

اُر ِشَراُر اْلَخْلِق »: َعْن َأْغِبَياِء َبِني آَدَم َقاَل «-َأْو ِشَراُر َخْلِق هللِا - اْلُكفَّ

: (5599)صحيح الجامع 
.حسن

19994277
، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد،  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن اْلَيْقِطيِنيُّ َحدَّ

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ثنا َجِريٌر، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأِبي َسِعيٍد، َقاَل
ُجُل ِمْن َبْيِتِه َفَقاَل: " َوَسلََّم "ُكِفيَت : َقاَل َلُه اْلَمَلُك، ِبْسِم هللِا : ِإَذا َخَرَج الرَّ

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِمْسَعٍر 
ُد ْبُن ُحَمْيٍد  َد ِبِه ُمَحمَّ ، َتَفرَّ

َعْن َجِريٍر

20004280

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأَباَن، ثنا  َحدَّ
َقاَل َرُسوُل : َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َعْن َعْبِد هللِا، َعْن َيِزيَد ْبِن اْْلََصمِ ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

ا، َيْنُظُر َنْحَو »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َل ِبِه، ُمْسَتِعدًّ وِر ُمْذ ُوكِ  َما َطَرَف َصاِحُب الصُّ
يَّاِن .«اْلَعْرِش َمَخاَفَة َأْن ُيْؤَمَر َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيِه َطْرُفُه، َكَأنَّ َعْيَنْيِه َكْوَكَباِن ُدرِ 

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َيِزيَد، َتَفرَّ
ِبِه َعْنُه اْبُن َأِخيِه ُعَبْيُد هللِا 

ْبُن َعْبِد هللِا

العراقي في تخريج اْلحياء 
.إسناده جيد: (5/270)

كتاب البعث والنشور 
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، ثنا َأُبو  قِ يُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُزَراَرَة الرَّ َحدَّ
، َعْن ُعَمَر، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي  ْهَماِء، َعْن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِ  ، ثنا َأُبو الدَّ َفْيِليُّ َجْعَفٍر النُّ

ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َجَمَع هللُا : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُموَسى َقاَل
اْلَخاَلِئَق ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ُثمَّ َيْدَفُع ِلُكلِ  َقْوٍم آِلَهَتُهُم الَِّتي َكاُنوا َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا 

ُدوَن َفُيَقاُل َلُهْم اَر، َويْبَقى اْلُمَوحِ  ا : َما َتْنَتِظُروَن؟ َفَيُقوُلوَن: َفُيوِرُدوَنُهُم النَّ َنْنَتِظُر َربًّا ُكنَّ
َفَنا َنْفَسُه، َفيَتَجلَّى َلُهْم : َأَوَتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقوُلوَن: َنْعُبَدُه ِباْلَغْيِب، َفُيَقاُل َلُهْم ِإْن َشاَء َعرَّ
وَن ُسُجوًدا، َفُيَقاُل َلُهْم َيا َأْهَل التَّْوِحيِد، اْرَفُعوا ُرُءوَسُكْم، َفَقْد َأْوَجَب هللُا َلُكُم اْلَجنََّة، : َفَيِخرُّ

اِر  "َوَجَعَل َمَكاَن ُكلِ  َرُجٍل ِمْنُكْم َيُهوِديًّا َأْو َنْصَراِنيًّا ِفي النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُعَمَر 
ْهَماِء،  َد ِبِه َأُبو الدَّ َوَثاِبٍت، َتَفرَّ

َث ِبِه اْْلَِئمَُّة َعِن  َوَحدَّ

َفْيِليِ  َأُبو َحاِتٍم، َوَأُبو : النُّ
ُزْرَعَة، َوَسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، 

َوَغْيُرُهْم
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ٍد، َوُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد، َقاََل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ، َقاَل: َحدَّ ثنا : ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُنَس اْلَكِديِميُّ
اٍد َأُبو َعتَّاٍب، َقاَل ثنا َجِريُر ْبُن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن : َسْهُل ْبُن َحمَّ

: ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ُل اْْلَْرُض َغْيَر اْْلَْرِض} ٌة، »: َقاَل [48: إبراهيم] {َيْوَم ُتَبدَّ ُل ِبَأْرٍض َبْيَضاَء َكَأنََّها ِفضَّ ُتَبدَّ

.«َلْم ُيْسَفْك ِفيَها َدٌم َحَراٌم، َوَلْم ُيْعَمْل ِفيَها َخِطيَئٌة

 َلْم َيْرِوِه َعْن َأِبي ِإْسَحاَق 
َوَرَواُه َأُبو . َمْرُفوًعا ِإَلَّ َجِريٌر

ا  يُل، َوَزَكِريَّ اْْلَْحَوِص، َوِإْسَراِئ
ْبُن َأِبي زَاِئَدَة َمْوُقوًفا َعَلى 

َعْبِد هللِا

رواه : (11103)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط 

والكبير، وفيه جرير بن 
أيوب البجلي وهو متروك، 
ورواه في الكبير موقوفا 
..على عبد هللا وإسناده جيد
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َثَنا اْبُن َأْحَمَد اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍ  التَِّميِميُّ  ِريُّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلُمَباَرِك اْلَمْرَوِزيُّ ، َحدَّ ثنا السَّ
اِك ، ْبُن َعاِصٍم  مَّ َدَخْلُت َعَلى : َقاَل، ثنا اْلَهْيَثِميُّ ْبُن َجمَّاٍز ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُصَبْيِح ْبِن السَّ

َقاِشيُّ َوُهَو َيْبِكي َوَقْد َعطََّش َنْفَسُه َأْرَبِعيَن َسَنًة َفَقاَل ِلي َيا َهاِشُم َتَعاَل اْدُخْل »: َيِزيَد الرَّ

َثِني َأَنُس ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا « َنْبِكي َعَلى اْلَماِء اْلَباِرِد ِفي اْلَيْوِم اْلَحارِ  َحدَّ
«ُكلُّ َمْن َوَرَد اْلِقَياَمَة َعْطَشاٌن»: َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

: (6337)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحَسِن ، َحدَّ

اِك  مَّ ، َعْن َأَنٍس ، َعِن اْلَهْيَثِم ، ثنا َسْهُل ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن السَّ َقاِشيُّ : َقاَل، َعْن َيِزيَد الرَّ
«َمْن َواَفى َيْوَم اْلِقَياَمِة َعْطَشاٌن»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َلْم َيْرِو َهِذِه اْْلََحاِديَث ِفيَما 
َأَرى َعْن َيِزيَد ِإَلَّ اْلَهْيَثُم َوََل 

ُد ْبُن ُصَبْيٍح َعْنُه ِإَلَّ ُمَحمَّ

: (6337)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا َمْخَلُد ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْسَحاَق، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد : َثَنا َسِعيُد ْبُن َعِجٍب، َوَحدَّ
َثَنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، َعِن : َثَنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن، َقاََل

، َعْن َهاُروَن ْبِن ِرَئاٍب، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َقاَل َقاَل : اْْلَْوزَاِعيِ 
ُيْبَعُث َأْهُل اْلَجنَِّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم ِفي ِمياَلِد َثاَلٍث »: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ِليَن، ُثمَّ ُيْذَهُب ِبِهْم ِإَلى َشَجَرٍة ِفي اْلَجنَِّة َفُيْكَسْوَن ِمْنَها ََل َتْبَلى  َوَثاَلِثيَن َسَنًة ُمْرًدا ُمَكحَّ
«ِثَياُبُهْم َوََل ُيْفَنى َشَباُبُهْم

 ، َرَواُه َغْيُرُه َعِن اْْلَْوزَاِعيِ 
َثِني : َعْن َهاُروَن َفَقاَل َحدَّ

َمْن َسِمَع َأَنًسا يْذُكُرُه
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َثَنا َأِبي، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَراَن، َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْمٍرو، َثَنا ِرَياُح ْبُن  َحدَّ
، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َمْيِريِ  ، َعْن ِزَياٍد النُّ َعْمٍرو، َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ

ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َمثََّل هللُا ِلُكلِ  َقْوٍم آِلَهَتُهُم الَِّتي َكاُنوا َيْعُبُدوَنَها َفَيتَِّبُعوَنَها : " َقاَل
ُدوَن َفَيُقوُل هللُا ا : ِلَم ََل َتْذَهُبوَن َحْيُث َيْذَهُب النَّاُس؟ َقاُلوا: َوَيْبَقى اْلُمَوحِ  ِإنَّ َلَنا َربًّا ُكنَّ

َأْنَزَل َعَلْيَنا : َفَكْيَف َعَبَدْتُم َما َلْم َتَرْوُه؟ َقاُلوا: ََل، َقاَل: َهْل َرَأْيُتُموُه؟ َقاُلوا: َنْعُبُدُه َقاَل
ا ِبُكُتِبِه َوُرُسِلِه، َقاَل ُسَل َفآَمنَّ : َفَهْل َتْعِرُفوَن َربَُّكْم ِإَذا َرَأْيُتُموُه؟ َقاُلوا: اْلِكَتاَب َوَبَعَث ِإَلْيَنا الرُّ

َفَنا َنْفَسُه َقاَل ًدا َفَيْفِدي ُكلَّ َواِحٍد ِبَكاِفٍر : ِإْن َشاَء َعرَّ وَن َلُه ُسجَّ َفَيَتَجلَّى َلُهْم َتَعاَلى َفَيِخرُّ
اِر َفُيْدِخُلُهُم اْلَجنََّة  "ِمَن اْلُكفَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َصاِلٍح، 
َوِرَياٍح

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(ضعيف
.إسناده ضعيف
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اِر ْبُن  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد، ثنا َعْبُد اْلَغفَّ
، َعْن َأِبي اْْلَْحَوِص،  ، َعْن ِإْبَراِهيَم اْلَهَجِريِ  ، ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ بِ يُّ اْلَحَسِن ْبِن ِديَناٍر الضَّ

ِإنَّ اْلَكاِفَر َلُيْلَجَم ِبَعَرِقِه ِمْن : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل
ِة َذِلَك اْلَيْوِم َيْعِني َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى َيُقوَل اِر : ِشدَّ "َيا َربِ  َأِرْحِني َوَلْو ِإَلى النَّ

اِر َعِن  َد ِبِه َعْبُد اْلَغفَّ  َتَفرَّ

الثَّْوِريِ 
: (4295)ضعيف الجامع 

.ضعيف
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، َثَنا اْلُمْعَتِمُر  ِميُّ ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكٍر اْلُمَقدَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد، ثنا َأُبو َيْعَلى اْلَمْوِصِليُّ َحدَّ
ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْلَفْضِل ْبِن ِعيَسى، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ اْلَعاَر َوالتَّْخِزَيُة َلَتْبُلُغ ِمِن اْبِن آَدَم َيْوَم »: هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
اْلِقَياَمِة َيْوَم َيُقوُم َبْيَن َيَدِي هللِا َما َيَتَمنَّى َأْن َيْنَصِرَف ِبِه َوَقْد َعِلَم َأنَُّه ِإنََّما َيْنَصِرُف ِبِه 

اِر «ِإَلى النَّ

فيه : (10/353)الهيثمي 
الفضل بن عيسى الرقاشي 

  وهو مجمع على ضعفه

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف جدا: (5011)
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20094300

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َصاِلٌح  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َجْعَفِر ْبِن َزْيٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : اْلُمرِ يُّ

َتِي اْلِميزَاِن َوُيوَكُل ِبِه َمَلٌك َفِإْن َثُقَل ِميزَاُنُه » ُيْؤَتى ِباْبِن آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيوَقُف َبْيَن ِكفَّ
َناَدى اْلَمَلُك ِبَصْوٍت ُيْسِمُع اْلَخاَلِئَق َسِعَد ُفاَلٌن َسَعاَدًة ََل َيْشَقى َبْعَدَها َأَبًدا، َوِإنَّ َخفَّ 

«ِميزَاُنُه َناَدى اْلَمَلُك ِبَصْوٍت ُيْسِمُع اْلَخاَلِئَق َشِقَي ُفاَلٌن َشَقاَوًة ََل َيْسَعُد َبْعَدَها َأَبًدا

َد ِبِه َداُوُد َعْن َصاِلٍح َعْن  َتَفرَّ
.َجْعَفٍر

: (2109)ضعيف الترغيب 
.موضوع

20104301
َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َراِشٍد، َثَنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي اْلَحاِرِث، َثَنا  َحدَّ

، َعْن َثاِبٍت، َوَمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن، َعْن َأَنٍس، َيْرَفُعُه  َداُوُد ْبُن اْلُمَحبَِّر، َثَنا َصاِلٌح اْلُمرِ يُّ
َتِي اْلِميزَاِن»: َقاَل َفَذَكَرُه« ُيْؤَتى ِباْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيوَقُف َبْيَن ِكفَّ

: (2109)ضعيف الترغيب 
.موضوع

20114302

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، : ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمَلِطيُّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : ثنا اْلَهْيَثُم ْبُن َجمَّاٍز، َعْن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل

ِة اْلِميزَاِن َفاَل َيْرَجُح َحتَّى ُيْؤَتى »: َوَسلََّم ُيْؤَتى ِبَعَمِل اْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيوَضُع ِفي ِكفَّ
ِة اْلِميزَاِن َفَتْرَجُح َوُهَو ََل ِإَلَه ِإَلَّ  ْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ َفُتوَضُع ِفي ِكفَّ ِبَصِحيَفٍة َمْخُتوَمٍة ِمْن َيِد الرَّ

«هللُا

َد  َغِريٌب ِمْن َحِديِث َثاِبٍت َتَفرَّ
اٍز َوُهَو  ِبِه اْلَهْيَثُم ْبُن َجمَّ

َبْصِريٌّ َقاصٌّ

ابن عدي في الضعفاء 
الهيثم بن جماز : (8/397)

قال ابن معين ضعيف وقال 
.أحمد منكر الحديث

20124303

ِبيُع، َعْن َيِزيَد َعْن  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا الرَّ َحدَّ
َفُظْلٌم ََل َيْتُرُكُه هللُا، َوُظْلٌم : الظُّْلُم َثاَلَثٌة: " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَنٍس، َقاَل

ا الظُّْلُم الَِّذي  ْرُك ََل َيْغِفُرُه هللُا، َوَأمَّ ا الظُّْلُم الَِّذي ََل ُيْغَفُر َفالشِ  ُيْغَفُر، َوُظْلٌم ََل ُيْغَفُر، َفَأمَّ
ا الظُّْلُم الَِّذي ََل ُيْتَرُك َفُظْلُم اْلِعَباِد َفَيْقَتصُّ هللُا  ِه، َوَأمَّ ُيْغَفُر َفُظْلُم اْلَعْبِد ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن َربِ 

"َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض 

السلسلة الصحيحة 
.حسن لشواهده: (1927)

20134308

، ثنا َمْخَلُد ْبُن َماِلٍك، ثنا  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن ِإْسَحاَق التُّْسَتِريُّ َحدَّ
ِمْسِكيُن ْبُن ُبَكْيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َأِبي َكِثيٍر 

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َتْجَتِمُعوَن َيْوَم : " الزَُّبْيِديِ 
ِة َوَمَساِكيُنَها؟ َفَيُقوُموَن َفُيَقاُل َلُهْم: اْلِقَياَمِة َفُيَقاُل َماَذا َعِمْلُتْم؟ : َأْيَن ُفَقَراُء َهِذِه اْْلُمَّ

ْلَطاَن َغْيَرَنا ، َربََّنا اْبُتِليَنا َفَصَبْرَنا : َفَيُقوُلوَن : َفَيُقوُل هللُا َعزَّ َوَجلَّ، َوولَّْيَت اْْلُُموَر َوالسُّ
ْلَطاِن ، َفَيْدُخُلوَن بسزمان ، َصَدْقُتْم  ُة اْلِحَساِب َعَلى َذِوي اْْلَْمَواِل َوالسُّ : َقاُلوا، " َوَتْبَقى ِشدَّ

َيُكوُن ، ُمَظلٌَّل َعَلْيِهُم اْلَغَماُم ، ُيوَضُع َلُهْم َكَراِسيُّ ِمْن ُنوٍر »: َفَأْيَن اْلُمْؤِمُنوَن َيْوَمِئٍذ؟ َقاَل
«َذِلَك اْلَيْوُم َأْقَصَر َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َساَعٍة ِمْن َنَهاٍر

، َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة 
َد ِبِه َعْنُه ِمْسِكيُن ْبُن ُبَكْيٍر َتَفرَّ

20144309

اِفِعيُّ  َثِني َعْنُه َمْنُصوُر ْبُن َأْحَمَد ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإْبَراِهيَم الشَّ ِفي ِكَتاِبِه َوَحدَّ
ُل  ، ، ثنا َشِقيُق ْبُن ِإْبَراِهيَم ، ثنا اْلُحَسْيُن ْبُن َداُوَد ، ْبِن ُحَمْيٍد اْلُمَعدِ  ثنا َأُبو َهاِشٍم اْْلَْيِليُّ

َيا اْبَن آَدَم ََل َتزَاُل : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل
َعْن ُعُمِرَك ِفيَما َأْفَنْيَتُه : َقَدُمَك َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْيَن َيَدِي هللِا َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى ُتْسَأَل َعْن َأْرَبَعٍة

"َوَعْن َجَسِدِك ِفيَما َأْبَلْيَتُه َوَماَلَك ِمْن َأْيَن اْكَتَسْبَتُه َوَأْيَن َأْنَفْقَتُه 

تفرد به شقيق البلخي
شعيب في تخريج سير أعالم 

متن : (9/316)النبالء 
.الحديث صحيح

20154310

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر  َثَنا َجْعَفُر ْبُن . ح، ثنا َأُبو َداُوَد ، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب ، َحدَّ َوَحدَّ
اِنيُّ ، ُمَحمٍَّد، ثنا َأُبو ُحَصْيٍن  َثَنا َأُبو َعْمٍرو . ح، ثنا َيْحَيى اْلِحمَّ ثنا اْلَحَسُن ْبُن ، َوَحدَّ

َعْن ُعَبْيِد هللِا ، َعْن َيْحَيى ْبِن َأيُّوَب ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك : َقاُلوا، ُسْفَياَن، ثنا ِحبَّاُن 
َقاَل : َقاَل، َعْن َخاِلِد ْبِن أبي ِعْمَراَن، َعْن َأِبي َعيَّاٍش، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، ْبِن َزْحٍر 

ٍل َما َيُقوُل هللُا َعزَّ َوَجلَّ : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْن ِشْئُتْم َأْنَبْأُتُكْم ِبَأوَّ
ِل َما َيُقوُلوَن َقاُلوا َيُقوُل هللُا ِلْلُمْؤِمِنيَن : َنَعْم َيا َرُسوَل هللِا َقاَل: ِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِبَأوَّ

: ِلَم َفَيُقوُلوَن َرَجْوَنا َعْفَوَك َوَرْحَمَتَك َفَيُقوُل: َنَعْم َيا َربََّنا َفَيُقوُل: َقْد َأْحَبْبُتْم ِلَقاِئي َفَيُقوُلوَن
"ِإنِ ي َقْد َأْوَجْبُت َلُكْم َرْحَمِتي 

 ََل ُيْعَرُف َلُه َراٍو َغْيَر ُمَعاٍذ 
َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َد ِبِه َعْبُد هللِا َعْن  َوَسلََّم َتَفرَّ

َخاِلٍد

: (22072)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

20164312

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة  اُبوِنيُّ ، َحدَّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر الرَّاِفِعيُّ الصَّ
َمْشِقيُّ  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن التُّْسَتِريُّ ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َبكَّاٍر الدِ 

اِك، َأْخَبَرِني اْْلَْعَمُش  مَّ ، َعْن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد ، َسِمْعُت اْبَن السَّ
َما ِمْن َعْبٍد َيْخُطو ُخْطَوًة ِإَلَّ ُسِئَل َعْنَها َما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل

«َلَذاَذُتَها

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش 
اِك َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ  مَّ َواْبِن السَّ

ِمْن َهَذا اْلَوْجِه

: (5203)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش  ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُعَمَر ، ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَساِوٍر ، َحدَّ
ِتِه، َعْن ُأمِ  َسَلَمَة ، ثنا َداُوَد ْبُن َأِبي َعْبِد َّللاَِّ ، ثنا َوِكيٌع  ، َعِن اْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َجدَّ

َلْوََل َمَخاَفُة »: َفَقاَل، َدَعا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوِصيَفًة َلُه َفَأْبَطَأْت َعَلْيِه : َقاَلْت
َواِك «اللوِم َيْوَم اْلِقَياَمِة َْلَْوَجْعُتِك ِبَهَذا السِ 

 َداُوَد ُهَو َأُخو َشِقيِق ْبِن 
ِ َواْبُن ُجْدَعاَن  َأِبي َعْبِد َّللاَّ
ِد ْبِن  ْحَمِن ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد الرَّ

َد ِبِه َعْنُه  َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن َتَفرَّ
َداُوَد

: (4858)ضعيف الجامع 
.ضعيف

20184314

َثَنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم َقاَل ثنا َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد ْبِن النَّْضِر : َحدَّ
، ح: َقاَل ُل َقاَل. ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍ  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْلَحَسِن اْلُمَعدِ  ثنا َأْحَمُد ْبُن : َوَحدَّ

اُط : ثنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َقاََل: َيْحَيى اْلُحْلَواِنيُّ َقاَل ِه ْبُن َناِفٍع اْلَحنَّ ثنا َأُبو ِشَهاٍب َعْبُد َربِ 
َوْيٌل »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا اْْلَْعَمُش، َعْن اْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل

ِعيِف، َوَوْيٌل  ِديِد ِمَن الضَّ ِلْلَماِلِك ِمَن اْلَمْمُلوِك، َوَوْيٌل ِلْلَمْمُلوِك ِمَن اْلَماِلِك، َوَوْيٌل ِللشَّ

ِديِد، َوَوْيٌل ِلْلَغِنيِ  ِمَن اْلَفِقيِر، َوَوْيٌل ِلْلَفِقيِر ِمَن اْلَغِنيِ  ِعيِف ِمَن الشَّ «ِللضَّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (4757)

20194315

ْحَمِن  ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّ ْمِليُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا اْلَوِليُد ْبُن َحمَّاٍد الرَّ َحدَّ
، ثنا ِبْشُر ْبُن َعْوٍن، َعْن َبكَّاِر ْبِن َتِميٍم، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع،  َمْشِقيُّ الدِ 

َيْبَعُث هللُا َعْبًدا َيْوَم اْلِقَياَمِة ََل َذْنَب َلُه، : " َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
، : ِبَعَمِلَك َأْو ِبِنْعَمِتي ِعْنَدَك، َقاَل: ِبَأيِ  اْْلَْمَرْيِن َأَحبُّ ِإَلْيَك َأْن َأْجِزَيَك: َفَيُقوُل هللُا َيا َربِ 

ُخُذوا َعْبِدي ِبِنْعَمٍة ِمْن ِنَعِمي، َفَما َتْبَقى َلُه َحَسَنٌة ِإَلَّ : ِإنََّك َتْعَلُم َأنِ ي َلْم َأْعِصَك، َقاَل
ْعَمُة، َفَيُقوُل ، ِبِنْعَمِتَك َوَرْحَمِتَك، َفَيُقوُل: اْسَتْغَرَقْتَها ِتْلَك النِ  ِبِنْعَمِتي َوَرْحَمِتي، َوُيْؤَتى : َربِ 

: َهْل ُكْنَت ُتَواِلي َأْوِلَياِئي؟ َقاَل: ِبَعْبٍد ُمْحِسٍن ِفي َنْفِسِه، ََل َيَرى َأنَّ َلُه َذْنًبا، َفَيُقوُل َلُه
َربِ  َلْم َيُكْن َبْيِني َوَبْيَن َأَحٍد : َفَهْل ُكْنَت ُتَعاِدي َأْعَداِئي؟ َقاَل: ُكْنُت ِمَن النَّاِس ِسْلًما، َقاَل

"ََل َيَناُل َرْحَمِتي َمْن َلْم ُيَواِل َأْوِلَياِئي، َوُيَعاِدي َأْعَداِئي : َشْيٌء، َفَيُقوُل هللُا َعزَّ َوَجلَّ

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َمْكُحوٍل، َلْم 
َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث ِبْشٍر َعْن 

َبكَّاٍر

رواه : (18389)الهيثمي 
الطبراني، وفيه بشر بن 
.عون، وهو متهم بالوضع

20204316

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا ُموَسى ْبُن َهاُروَن اْلَحاِفُظ، ثنا َأُبو َهمَّاٍم، َوَأُبو  َحدَّ
ثنا َبِقيَُّة ْبُن اْلَوِليِد، َعْن َبِحيِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُعْتَبَة ْبِن : َطاِلٍب َقاََل

َلْو َأنَّ َرُجاًل يِخرُّ َعَلى َوْجِهِه ِمْن َيْوِم ُوِلَد »: َعْبٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
َرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة «ِإَلى َيْوِم َيُموُت ِفي َمْرَضاِة هللِا َلَحقَّ

َد   َغِريٌب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد، َتَفرَّ
ِبِه َبِقيَُّة َعْن َبِحيٍر

: (17649)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

20214317

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ِريُّ ْبُن َسْهٍل، َقاَل: َحدَّ َثَنا : َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُرَشْيٍد، َقاَل: َثَنا السَّ
َمَجاَعُة ْبُن الزَُّبْيِر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َجاِبٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

ِهيِد َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْنَصُب ِلْلِحَساِب، ُثمَّ ُيْؤَتى ِبَأْهِل اْلَباَلِء َفاَل »: َوَسلََّم َقاَل ُيْؤَتى ِبالشَّ
ُيْنَصُب َلُهْم ِميزَاٌن، َوََل ُيْنَشُر َلُهْم ِديَواٌن، َفُيَصبُّ َلُهُم اْْلَْجُر َصبًّا، َحتَّى َأنَّ َأْهَل اْلَعاِفَيِة 
«َلَيَتَمنَّْوَن ِفي اْلَمْوِقِف َأنَّ َأْجَساَدُهْم ُقِرَضْت ِباْلَمَقاِرِض ِمْن ُحْسِن َثَواِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ َلُهْم

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه َعْنُه  َجاِبٍر َوَقَتاَدَة، َتَفرَّ

اَعُة ُمجَّ

: (1985)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

20224318

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، َقاَل اِر، َقاَل: َحدَّ َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن : َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ
َثَنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْلَحَكِم ْبِن َأَباَن، َعِن اْلِغْطِريِف َأِبي : ُمَحمَِّد ْبِن َعْرَعَرَة َقاَل

َهاُروَن، َعْن َجاِبٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
وِح اْْلَِميِن َقاَل َئاِتِه َفَيُقصُّ َبْعُضَها ِبَبْعٍض، َفِإَذا »: َوَسلََّم َعِن الرُّ ُيْؤَتى ِبَحَسَناِت اْلَعْبِد َوَسيِ 

ِة َع هللُا َلُه ِفي اْلَجنَّ «َبِقَيْت َحَسَنٌة َوسَّ

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه  َجاِبٍر َواْلِغْطِريِف، َتَفرَّ

َعْنُه اْلَحَكُم ْبُن َأَباَن اْلَعَدِنيُّ

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5430)
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، َثَنا اْلُحَسْيُن ْبُن َجْعَفٍر اْلَقتَّاُت، َثَنا ِمْنَجاُب ْبُن اْلَحاِرِث، َثَنا  َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
اِئِب، َعْن زَاَذاَن، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل اْلَقْتُل : َشِريٌك، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن السَّ

ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوِإْن  ْيَن، ُيْؤَتى ِبالرَّ ُر اْلَخَطاَيا ُكلََّها َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلَّ الدَّ ِفي َسِبيِل هللِا ُيَكفِ 
، ََل َأْقِدُر َعَلْيَها، َقْد َذَهَبْت َعنِ ي : َأدِ  َأَماَنَتَك، َفَيُقوُل: ُقِتَل ِفي َسِبيِل هللِا، َفُيَقاُل َلُه َيا َربِ 

ْنَيا َيُة: َفَيُقوُل. الدُّ َفُيْلَقى ِفيَها َفَيْهِوي . اْنَطِلُقوا ِبِه ِإَلى اْلَهاِوَيِة، َفِبْئَسِت اْْلُمُّ، َوِبْئَسِت اْلُمَربِ 
َوُيَمثَُّل َمَعُه َأَماَنُتُه َفَيْحَتِمُلَها ُثمَّ َيْصَعُد، َحتَّى ِإَذا َرَأى َأنَُّه َناٍج َزلَّْت : َقاَل. َحتَّى َيْبُلَغ َقْعَرَها

َياِم، َواْلُغْسِل : َقاَل. ِمْنُه َفَهَوْت َوَهَوى َمَعَها َأَبًدا َواْْلََماَنُة ِفي ُكلِ  َشْيٍء، ِفي اْلُوُضوِء، َوالصِ 
َأََل : َفَلِقيُت اْلَبَراَء ْبَن َعاِزٍب َفُقْلُت َلُه: َقاَل زَاَذاُن. ِمَن اْلَجَناَبِة، َوَأَشدُّ ِمْن َذِلَك اْلَوَداِئُع

َصَدَق، َأَلْم َتْسَمِع هللَا : " َتْسَمُع َما َقاَل َأُخوَك َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد َفَأْخَبْرُتُه ِبَقْوِلِه، َفَقاَل
وا اْْلََماَناِت ِإَلى َأْهِلَها}: َتَعاَلى َيُقوُل  ".[58: النساء] {ِإنَّ هللَا َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

 َرَواُه ِإْسَحاُق ْبُن ُيوُسَف 
اْْلَْزَرُق َعْن َشِريٍك َفَرَفَعُه

قال محقق تقريب البغية 
إسناده ): (طبعة العلمية)

.(صحيح

20244322

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َجْعَفُر ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِسَناٍن، َثَنا َتِميُم ْبُن اْلُمْنَتِصِر، َثَنا  َحدَّ
اِئِب، َعْن زَاَذاَن، َعْن  ِإْسَحاُق اْْلَْزَرُق، َعْن َشِريٍك، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن السَّ

ُر »: َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْلَقْتُل ِفي َسِبيِل هللِا ُيَكفِ 
ْوِم، َواْْلََماَنُة ِفي اْلَحِديِث، َوَأَشدُّ  الذُُّنوَب ُكلََّها، َأْو ُكلَّ َشْيٍء، ِإَلَّ اْْلََماَنَة، َواْْلََماَنُة ِفي الصَّ

.«َذِلَك اْلَوَداِئُع

َثِني َعيَّاٌش :  َقاَل َشِريٌك َوَحدَّ
اْلَعاِمِريُّ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

َمْسُعوٍد َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَنْحٍو ِمْنُه

رواه : (9515)الهيثمي 
.الطبراني ورجاله ثقات

: (4130)ضعيف الجامع 
.ضعيف

20254323

 ، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍ  َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد، َثَنا َجْعَفُر ْبُن اْلَحَسِن، ح، َوَحدَّ َحدَّ
، َقاََل ْمِليُّ اِس ْبُن ُقَتْيَبَة الرَّ َثَنا َيِزيُد ْبُن َمْوِهٍب، َثَنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس، َعْن : َثَنا َأُبو اْلَعبَّ

َدَخْلُت َعَلى اْبِن َمْسُعوٍد : َهاُروَن ْبِن َأِبي َوِكيٍع، َقاَل َسِمْعُت زَاَذاَن َأَبا َعْمٍرو، َيُقوُل
َيا َعْبَد هللِا ِمْن َأْجِل َأنِ ي : َفَوَجْدُت َأْصَحاَب اْلَخزِ  َواْلَيَمِنيَِّة َقْد َسَبُقوِني ِإَلى اْلَمْجِلِس، َفُقْلُت

، َفَدَنْوُت َحتَّى َما َكاَن َبْيِني َوَبْيَنُه «اْدُن»: َرُجٌل َأْعَمى َأْدَنْيَت َهُؤََلِء َوَأْقَصْيَتِني، َقاَل
ِليَن : " َجِليٌس، َفَسِمْعُتُه َيُقوُل ُيْؤَخُذ ِبَيِد اْلَعْبِد َأِو اْْلََمِة َفُيْنَصُب َعَلى ُرُءوِس اْْلَوَّ

ِه، َفَتْفَرُح : َواآْلِخِريَن، ُثمَّ ُيَناِدي ُمَناٍد َهَذا ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن، َفَمْن َكاَن َلُه َحقٌّ َفْلَيْأِت ِإَلى َحقِ 
ُثمَّ َقَرَأ اْبُن . اْلَمْرَأُة َأْن َيُدوَر َلَها اْلَحقُّ َعَلى اْبِنَها َوَأِخيَها، َأْو َعَلى َأِبيَها، َأْو َعَلى َزْوِجَها

بُّ َتَعاَلى  [101: المؤمنون] {َفاَل َأْنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوََل َيَتَساَءُلوَن}َمْسُعوٍد  َفَيُقوُل الرَّ
ْنَيا، َفِمْن َأْيَن ُأوِتيِهْم، َفَيُقوُل : اْئِت َهُؤََلِء ُحُقوَقُهْم، َفَيُقوُل: ِلْلَعْبِد ، َفِنَيِت الدُّ َيا َربِ 

ِ : ِلْلَماَلِئَكِة ا َّللَّ اِلَحِة َفَأْعُطوا ُكلَّ ِإْنَساٍن ِبَقْدِر ُطْلَبِتِه، َفِإْن َكاِن َوِليًّ ُخُذوا ِمْن َأْعَماِلِه الصَّ
َفَضَلْت ِمْن َحَسَناِتِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن َخْيٍر َضاَعَفَها َحتَّى ُيْدِخَلُه ِبَها اْلَجنََّة، ُثمَّ 

، َوِإْن َتُك َحَسَنٍة ُيَضاِعْفَها، َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنِه [40: النساء] {ِإنَّ هللَا ََل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة}َقَرَأ 
، َفِنَيْت َحَسَناُتُه، َوَبِقَي َطاِلُبوَن، : َوِإْن َكاَن َعْبًدا َشِقيًّا َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة. َأْجًرا َعِظيًما َيا َربِ 

ا ِإَلى : َفَيُقوُل ِلْلَماَلِئَكِة وا َلُه َصكًّ َئاِتِه، َوُصكُّ َئِة َفَأِضيُفوَها ِإَلى َسيِ  يِ  ُخُذوا ِمْن َأْعَماِلِهُم السَّ
اِر  ".النَّ

ْيُخ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى :  َقاَل الشَّ
َهاُروُن ْبُن َأِبي َوِكيٍع ُهَو 
َد ِبِه َعْنُه  اْبُن َعْشَرٍة َتَفرَّ
زَاَذاُن، َوَرَواُه َيْحَيى ْبُن 
اَء اْْلَْنَصاِريُّ َعْنُه  َزَكِريَّ

ُمْخَتَصًرا َمْرُفوًعا

20264324

َثَنا ُسلَ ْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعْمٍرو اْلَبزَّاُر، َثَنا َعْمُرو ْبُن َمْخَلٍد، َثَنا َيْحَيى ْبُن  َحدَّ
، َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْنَتَرَة، َعْن زَاَذاَن، َقاَل َدَخْلُت َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد : َزَكِريَّاَء اْْلَْنَصاِريُّ

ْيَباِج، َفُقْلُت اَس َوَأْقَصْيَتِني؟ َفَقاَل: َوَقْد َسَبَق ِإَلى َمْجِلِسِه َأْصَحاُب اْلَخزِ  َوالدَّ : َأْدَنْيَت النَّ
اْدُن، َفَأْدَناِني َعَلى ِبَساِطِه َحتَّى َأْقَعَدِني ُثمَّ َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

: ِإنَُّه َيُكوُن ِلْلَواِلَدْيِن َعَلى َوَلِدِهَما َدْيٌن، َفِإَذا َكاَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َيَتَعلََّقاِن ِبِه َفَيُقوُل: " َيُقوُل
اِن َأْو َيَتَمنََّياِن َلْو َكاَن َأْكَثَر ِمْن َذِلَك  "َأَنا َوَلُدُكَما َفَيودَّ

َد ِبَرْفِعِه َيْحَيى َوُهَو   َتَفرَّ
اْلَمْعُروُف ِباْبِن َأِبي اْلَحْواِجِب

: (2102)ضعيف الترغيب 
.ضعيف

20274325

َوَأُبو ُمَحمَِّد ْبُن ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد ، ثنا اْلَقاِضي َأُبو َأْحَمَد ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن ِإْبَراِهيَم 
َثِني َرْوُح ْبُن ِعَصاٍم، ثنا َأِبي، ثنا ُسْفَياُن، َعِن : َحيَّاَن، َقاُلوا ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى، َحدَّ

ْرَداِء،  ْرَداِء، َعْن َأِبي الدَّ اْْلَْعَمِش، َعْن ِشْمِر ْبِن َعِطيََّة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن ُأمِ  الدَّ
ِة : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َفِإَذا َمرَّ ِبِه اْلَقاِتُل ، َيْقُعُد اْلَمْقُتوُل ِباْلَجادَّ

"َفُيَعذَُّب اْلَقاِتُل َواآْلِمُر ِبِه : َقاَل، َهَذا َقَطَع َعَليَّ َصْوِمي َوَصاَلِتي ، َيا َربِ  : َأَخَذُه َفَقاَل

زَّاِق َعِن   َرَواُه َعْبُد الرَّ
، َنْحَوُه  َد ِبِه ، الثَّْوِريِ  َتَفرَّ

اَلِة ْوِم َوالصَّ ِعَصاٌم ِبَلْفِظ الصَّ

فيه : (7/303)الهيثمي 
شهر بن حوشب وقد وثق 

.وفيه ضعف
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َثَنا َأُبو َعْمٍرو ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْمَداَن َقاَل ثنا ِهَشاُم : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن َقاَل: َحدَّ
اٍر َقاَل ثنا ُيوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبِن َحْلَبٍس، َعْن َأِبي ِإْدِريَس : ثنا َعْمُرو ْبُن َواِقٍد َقاَل: ْبُن َعمَّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُيْؤَتى َيْوَم : " اْلَخْوََلِنيِ 
: اْلِقَياَمِة ِباْلَمْمُسوِخ َعْقاًل، َوِباْلَهاِلِك ِفي اْلَفْتَرِة، َوِباْلَهاِلِك َصِغيًرا، َفَيُقوُل اْلَمْمُسوُخ اْلَعْقَل

، َلْو آَتْيَتِني َعْقاًل َما َكاَن َمْن آَتْيَتُه َعْقاًل ِبَأْسَعَد ِبَعْقِلِه ِمنِ ي، َوَيُقوُل اْلَهاِلُك ِفي  َيا َربِ 
، َلْو َأَتاِني ِمْنَك َعْهٌد َما َكاَن َمْن َأَتاُه َعْهٌد ِبَأْسَعَد ِمنِ ي، َوَيُقوُل اْلَهاِلُك : اْلَفْتَرِة َيا َربِ 
بُّ : َصِغيًرا ، َلْو آَتْيَتِني ُعُمًرا َما َكاَن َمْن آَتْيَتُه ُعُمًرا ِبَأْسَعَد ِبُعُمرِِه ِمنِ ي، َفَيُقوُل الرَّ َيا َربِ 

، َفَيُقوُل: َفِإنِ ي آُمُرُكْم ِبَأْمٍر َفُتِطيُعوِني، َفيُقوُلوَن: " ُسْبَحاَنُه اْذَهُبوا : َنَعْم، َوِعزَِّتَك َيا َربُّ
اَر، َقاَل ْتُهْم، َقاَل: َفاْدُخُلوا النَّ َفَتْخُرُج َعَلْيِهْم َقَواِنُص َيُظنُّوَن َأنََّها َقْد : َوَلْو َدَخُلوَها َما َضرَّ

َخَرْجَنا َوِعزَِّتَك ُنِريُد ُدُخوَلَها : َأْهَلَكْت َما َخَلَق هللُا ِمْن َشْيٍء، َفَيْرِجُعوَن ِسَراًعا، َفيُقوُلوَن
َفَخَرَجْت َعَلْيَنا َقَواِنُص َظَننَّا َأنََّها َأْهَلَكْت َما َخَلْقَت ِمْن َشْيٍء، َفيْأُمُرُهُم الثَّاِنَيَة َفيُقوُلوَن 

بُّ ُسْبَحاَنُه َقْبَل َأْن َأْخُلَقُكْم َعِلْمُت َما َأْنُتْم َعَلْيِه، َوَعَلى : ِمْثَل َقْوِلِهْم، ُثمَّ الثَّاِلَثَة، َفَيُقوُل الرَّ
اُر  يِهْم، َفَتْأُخُذُهُم النَّ "ِعْلِمي َخَلْقُتُكْم، َوِإَلى ِعْلِمي َتِصيُروَن، ُضمِ 

ََل ُيْعَرُف َهَذا اْلَحِديُث ُمْسَنًدا 
ُمتَِّصاًل َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َحِديِث َأِبي 
ِإْدِريَس، َعْن ُمَعاٍذ، ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث ُيوُنَس ْبِن َمْيَسَرَة، 

َد ِبِه َعْنُه َعْمُرو ْبُن َواِقٍد َتَفرَّ

: (2/923)العلل المتناهية 
.َل يصح

20294330

، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر  َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد َّللاَِّ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثََّقِفيُّ َصاِحُب -  َحدَّ
اٍر  ٍه، َأنَّ - َمْنُصوِر ْبِن َعمَّ ثنا َبِشيُر ْبُن َطْلَحَة، َعْن َخاِلِد ْبِن ُدَرْيٍك، َعْن َيْعَلى ْبِن ُمَنبِ 

َيا ُمْؤِمُن ُجْز َفَقْد َأْطَفَأ ُنوُرَك : َتُقوُل َجَهنَُّم ِلْلُمْؤِمِن: " النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
".َلَهِبي 

: (2474)ضعيف الجامع 
.ضعيف

20304331
اٍر،  ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َعمَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّاِزيُّ  َحدَّ

ثنا َأِبي ِمْثَلُه
: (2474)ضعيف الجامع 

.ضعيف

20314332

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ْبُن َحْمَزَة، َقاَل َثِني َأُبو َجْعَفٍر ُزَهْيٌر التُّْسَتِريُّ َقاَل: َحدَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن : َحدَّ
ُم ْبُن ُسَلْيٍم : ثنا َيْحَيى ْبُن َأِبي ُبَكْيٍر، َقاَل: ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى ْبِن َأِبي ُبَكْيِر، َقاَل ثنا َسالَّ

، َعْن َجاِبٍر، َقاَل ْعِبيِ  ، َعْن َيِزيَد ْبِن َحيَّاَن، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، َعِن الشَّ : اْلُخَراَساِنيُّ
َراِط، : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل وَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى الصِ  اَس َلَيُمرُّ ِإنَّ النَّ

اُر َتْأُخُذ ِمْنُهُم اْلَمْأَخَذ، َوِإنَّ َجَهنََّم َلَتْنِطُف  ُأ ِبَأْهِلِه، َوالنَّ َراَط َدْحٌض َمِزلٌَّة، َفَيَتَكفَّ َوِإنَّ الصِ 
ْحَمِن : َعَلْيِهْم ِمْثَل الثَّْلِج ِإَذا َوَقَع َلَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق، َفَبْيَنا ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َجاَءُهْم ِنَداٌء ِمَن الرَّ

ْنَيا؟ َفَيُقوُلوَن َربََّنا، َأْنَت َأْعَلُم َأنَّا ِإيَّاَك َنْعُبُد، : ِعَباِدي، َمْن ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن ِفي َداِر الدُّ
ِعَباِدي، َحقٌّ َعَليَّ َأْن ََل َأِكَلُكُم اْلَيْوَم ِإَلى : َفيِجيُبُهْم ِبَصْوٍت َلْم َيْسَمِع اْلَخاَلِئُق ِمْثَلُه َقطُّ

َفاَعِة،  َأَحٍد َغْيِري، َفَقْد َعَفْوُت َعْنُكْم، َوَرِضيُت َعْنُكْم، َفَتُقوُم اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد َذِلَك ِبالشَّ
اِر  وَن ِمْن َذِلَك اْلَمَكاِن، َفُيَناِدي الَِّذيَن ِمْن َتْحِتِهْم ِفي النَّ َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعيَن َوََل }َفُيَنجُّ

َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم }[ 101: الشعراء] {َصِديٍق َحِميٍم َفَلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن
[.94: الشعراء] {َواْلَغاُووَن

 ، ْعِبيِ   َغِريٌب ِمْن َحِديِث الشَّ
ْيُخ  َد ِبِه ُمَقاِتٌل َقاَل الشَّ َتَفرَّ

َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َواْلَحْمُل 
ٍم َفِإنَُّه َمْتُروٌك ِفيِه َعَلى َسالَّ

الحافظ السيوطي في البدور 
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َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َثَنا َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َحمَّاٍد، َثَنا َأُبو  َحدَّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا،  َقاِشيِ  ، َعِن اْلَفْضِل الرَّ اَداِنيُّ َعاِصٍم اْلَعبَّ

َكَأنِ ي َأْنُظُر ِإَلى َتَداُفِع ُأمَِّتي َبْيَن اْلَحْوِض َواْلَمَقاِم : " َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل
ُجَل، َفَيُقوُل َيا ُفاَلُن َأَشِرْبَت؟ َفَيُقوُل ُجُل الرَّ ُجَل َفَيُقوُل: َفيْلَقى الرَّ ُجُل الرَّ َيا : َنَعْم، َويْلَقى الرَّ

"ََل َوهللِا ُصِرَف َوْجِهي َفَما َقَدْرُت َأْن َأْشَرَب َفَيْرِجُع : ُفاَلُن َأَشِرْبَت؟ َفَيُقوُل

فيه الفضل الرقاشي تفرد به 
ولم يتابع عليه

. إسناده ضعيف
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َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ْعَماِن، َقاَل: َثَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َحدَّ َثَنا : َثَنا َعاِرٌم َأُبو النُّ
َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَحَكِم، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن ِإْبَراِهيَم، َعِن اْْلَْسَوِد، : َسِعيُد ْبُن َزْيٍد، َقاَل

َيا : َجاَء اْبَنا ُمَلْيَكَة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاََل: َوَعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
َها َكاَنْت َوَأَدْت  ْيَف، َغْيَر َأنَّ ْوَج، َوَتْعِطُف َعَلى اْلَوَلِد، َوُتْكِرُم الضَّ َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َأمََّنا َكاَنْت ُتْكِرُم الزَّ

اِر»: َفَقاَل. ِفي اْلَجاِهِليَِّة ُكَما ِفي النَّ ا . «ُأمُّ رُّ ُيَرى ِفي ُوُجوِهِهَما، َفَأَمَر ِبِهَما َفُردَّ َفَأْدَبَرا َوالشَّ
ُكَما»: َقاَل. َواْلُبْشَرى ُتَرى ِفي ُوُجوِهِهَما َرَجاَء َأْن َيُكوَن َحَدَث َشْيٌء َفَقاَل َرُجٌل ِمَن . «ُأمِ ي َمَع ُأمِ 

ِه، َوَنْحُن َنَطُأ َعِقَبُه: اْلُمَناِفِقيَن َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْْلَْنَصاِر َوَلْم َأَر َرُجاًل َقطُّ َكاَن . َوَما ُيْغِني َعْن ُأمِ 
ي َْلَُقوُم »: َيا َرُسوَل هللِا، َهْل َوَعَدَك َربَُّك ِفيَها َأْو ِفيِهَما؟ َقاَل: َأْكَثَر ُسَؤاًَل ِمْنُه َما َسَأْلُت َربِ ي، َوِإنِ 

َذاَك ِإَذا ِجيَء : " َوَما َذاَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد؟ َقاَل: َقاَل اْْلَْنَصاِريُّ. «اْلَمَقاَم اْلَمْحُموَد َيْوَم اْلِقَياَمِة
اَلُم، َيُقوُل َل َمْن ُيْكَسى ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ اْكُسوا َخِليِلي، َفُيْؤَتى : ِبُكْم ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًَل، َفَيُكوُن َأوَّ

ِبَرْيَطَتْيِن َبْيَضاَوْيِن َفَيْلَبُسُهَما، ُثمَّ َيْقُعُد ُمْسَتْقِبَل اْلَعْرِش، ُثمَّ ُأوَتى ِبِكْسَوِتي َفَأْلَبُسَها، َفَأُقوُم َعْن 
ُلوَن َواآْلِخُروَن  َوُيْفَتُح َنْهِري َكْوَثًرا ِإَلى »: َقاَل" َيِميِنِه َمَقاًما ََل َيُقوُمُه َأَحٌد َغْيِري، َيْغِبُطِني ِبِه اْْلَوَّ

َفَقاَل . ِإنَُّه َما َجَرى َقطُّ ِإَلَّ َعَلى َحاٍل َأْو َرْضَراٍض: َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلُمَناِفِقيَن. «اْلَحْوِض
َقاَل . «َحاُلُه اْلِمْسُك َوَرْضَراُضُه التُّوُم»: َيا َرُسوَل هللِا َأيُّ َحاٍل َأْو َرْضَراٍض؟ َقاَل: اْْلَْنَصاِريُّ
َفَقاَل . َلْم َأْسَمْع َكاْلَيْوِم َقطُّ، َما َجَرى َقطُّ َعَلى َحاٍل َأْو َرْضَراٍض ِإَلَّ َكاَنْت َلُه َنَباٌت: اْلُمَناِفُق

َلْم َأْسَمْع : َقاَل اْلُمَناِفُق. «َنَعْم، ُقْضَباُن الذََّهِب»: َيا َرُسوَل هللِا َهْل َلُه َنَباٌت؟ َقاَل: اْْلَْنَصاِريُّ
: َهْل َلُه ِمْن َثَمٍر؟ َقاَل: َقاَل اْْلَْنَصاِريُّ. َكاْلَيْوِم َقطُّ، َفِإنَُّه َما َيْنُبُت َقِضيٌب ِإَلَّ َأْوَرَق َوَكاَن َلُه َثَمٌر

ى ِمَن اْلَعَسِل، َمْن َشِرَب ِمْنُه َشْرَبًة َلْم » َنَعْم، َأْنَواُع اْلَجْوَهِر، َوَماُؤُه َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللََّبِن، َوَأْحَل
.«َيْظَمْأ َأَبًدا، َوَمْن ُحِرَمُه َلْم ُيْرَو ِمْن َبْعِدِه َأَبًدا

ْعُق ْبُن َحْزٍن َعْن   َرَواُه الصَّ
َعِليِ  ْبِن اْلَحَكِم، َفَخاَلَف 
ْسَناِد َسِعيَد ْبَن َزْيٍد ِفي اْلِْ
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َثَناُه َحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ يُّ : َثَنا َعاِرٌم َأُبو النُّْعَماِن، َقاَل: َثَنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعَمْيٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل،  ْعُق ْبُن َحْزٍن، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلَحَكِم اْلُبَناِنيِ  َثَنا الصَّ

َجاَء اْبَنا ُمَلْيَكَة ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكَر : َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل
َماُم َأْحَمُد . َحِديُث َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َغِريٌب َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن َحِديِث َعاِرٍم. َنْحَوُه َث ِبِه اْلِْ َوَحدَّ

ِميُّ َعْن َعاِرٍم ْبُن َحْنَبٍل، َواْلُمَقدَّ

: (3787)تخريج المسند 
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، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر  وِفيُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن الصُّ َثَنا َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َحيَّاَن، َحدَّ َحدَّ
، ثنا ُثَوْيٌب َأُبو َحاِمٍد َقاَل َحْمَزُة ، ثنا َحْمَزُة ْبُن ِزَياٍد الطُّوِسيُّ َسَأْلُت َعْنُه َبِقيََّة : الطُّوِسيُّ

َقاَل َرُسوُل : َهَذا ُمَراِبٌط ُمْنُذ ِستِ يَن َسَنًة، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َفَقاَل
ُجُل َأَنا ِلِشَراِر ُأمَِّتي»: َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : َفَكْيَف َأْنَت ِلِخَياِرِهْم؟ َقاَل: َفَقاُلوا« ِنْعَم الرَّ

ا ِشَراُرُهْم َفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِبَشَفاَعِتي  ا ِخَياُرُهْم َفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِبَصاَلِحِهْم، َوَأمَّ "َأمَّ
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َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل وٍخ، : َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ َثَنا َشْيَباُن ْبُن َفرُّ
ُكْنُت ِمْن َأَشدِ  : َثَنا َسِعيُد ْبُن اْلُمَهلَِّب، َعْن َطْلٍق، َقاَل: َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن اْلَفْضِل، َقاَل: َقاَل

َفاَعِة َحتَّى َلِقيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا َقاَل اِس َتْكِذيًبا ِبالشَّ َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُكلَّ آَيٍة ِفي ِكَتاِب : النَّ
اِر، َفَقاَل َيا َطْلُق َيا ُطَلْيُق، َأُتَراَك َأْقَرَأ : هللِا َأْقِدُر َعَلْيَها، َيْذُكُر هللُا ِفيَها ُخُروَج َأْهِل النَّ

: ََل، َقاَل: ِلِكَتاِب هللِا َتَعاَلى َوَأْعَلَم ِبُسنَِّة َرُسوِل هللِا، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنِ ي؟ ُقْلُت
ِإنَّ الَِّذي َقَرْأَت َعَليَّ ُهْم َأْهُلَها ُهُم اْلُمْشِرُكوَن، َوَلِكْن َهُؤََلِء َقْوٌم : َفاتََّضْعُت َلُه، َفَقاَل

ُبوا ِبَها، ُثمَّ ُأْخِرُجوا، َقاَل َتا ِإْن َلْم َأُكْن : ُثمَّ َمدَّ َيَدْيِه ِإَلى ُأُذَنْيِه، َفَقاَل: َأَصاُبوا ُذُنوًبا َفُعذِ  ُصمَّ
اِر َبْعَد َما َدَخُلوَها»: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َوَنْحُن « ُأْخِرُجوا ِمَن النَّ

.َنْقَرُأ الَِّذي َقَرْأَت َعَليَّ

 َرَواُه َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد َعِن 
اْلَقاِسِم ْبِن اْلَفْضِل، َعْن َطْلٍق 
َنْفِسِه ُدوَن َسِعيِد ْبِن اْلُمَهلَِّب
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، َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَراَن، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيِزيَد  َثَنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ َحدَّ
، َسَكَن اْلَمَغاَر، َثَنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َثَنا َحْرُب ْبُن ُشَرْيٍح، َقاَل ُقْلُت ِْلَِبي َجْعَفٍر : اْلَبْصِريُّ

ُث ِبَها َأْهَل : ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن َفاَعَة الَِّذي ُتَحدِ  ُجِعْلُت ِفَداَك، َأَرَأْيَت َهِذِه الشَّ
ِإي : َشَفاَعُة ُمَحمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َشَفاَعُة َماَذا؟ ُقْلُت: اْلِعَراِق َأَحقٌّ ِهَي؟ َقاَل

َثِني َعمِ ي اْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعِليِ  اْبِن اْلَحَنِفيَِّة َعْن َعِليٍ  َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َأنَّ  َوهللِا، َحدَّ
َأْشَفُع ِْلُمَِّتي َحتَّى ُيَناِدي َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ، َأَرِضيَت : " َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

ِإنَُّكْم َتُقوُلوَن َيا َمْعَشَر َأْهِل : ُثمَّ َأْقَبَل َعَليَّ َفَقاَل" َنَعْم، َيا َربِ  َرِضيُت : َيا ُمَحمَُّد؟ َفَأُقوُل
َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ََل }اْلِعَراِق ِإنَّ َأْرَجى آيًَّة ِفي ِكَتاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ 

ِإنَّا َلَنُقوُل َذِلَك، : ُقْلُت[ 53: الزمر] {َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة هللِا ِإنَّ هللَا َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا
ا َأْهَل اْلَبْيِت َنُقوُل: َقاَل َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك }ِإنَّ َأْرَجى آَيٍة ِفي ِكَتاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ : َلِكنَّ

َفاَعُة،[ 5: الضحى] {َفَتْرَضى َوِهَي الشَّ

 َهَذا َحِديٌث َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن 
َحِديِث َحْرِب ْبِن ُشَرْيٍح َوََل 
َرَواُه َعْنُه ِإَلَّ َعْمُرو ْبُن 
َعاِصٍم، َوُهَو َبْصِريٌّ ِثَقٌة

السلسلة الضعيفة 
.منكر: (6703)

20384349

، َثَنا ِإْبَراِهيُم  ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن ُمَحمٍَّد، َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر اْلَوْرَكاِنيُّ َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
، َعْن َعِليِ  ْبِن اْلُحَسْيِن، َأْخَبَرِني َرُجٌل، ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َأنَّ النَِّبيَّ  ْبُن َسْعٍد، َعِن الزُّْهِريِ 

ْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ، : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُتَمدُّ اْْلَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة َمدَّ اْْلَِديِم ِلَعَظَمِة الرَّ
اِس َفَأِخرُّ َساِجًدا،  َل النَّ َفاَل َيُكوُن ِلَرُجٍل ِمْن َبِني آَدَم ِفيِه ِإَلَّ َمْوِضُع َقَدَمْيِه، ُثمَّ ُأْدَعى َأوَّ

، َأْخَبَرِني ِجْبِريُل َهَذا : " ُثمَّ ُيْؤَذُن ِلي َفَأُقوُل َوِجْبِريُل َعْن َيِميِن اْلَعْرِش، َوَوهللِا َما - َيا َربِ 
َفاَعِة، - َوِجْبِريُل َساِكٌت ََل َيَتَكلَُّم - ِإنََّك َأْرَسْلَتُه ِإَليَّ - َرآُه َقطُّ َقْبَلَها  ُثمَّ ُيْؤَذُن ِلي ِفي الشَّ
، ِعَباُدَك َعَبُدوَك ِفي َأْطَراِف اْْلَْرِض، َفَذِلَك اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد : َفَأُقوُل "َأْي َربِ 

َد ِبَهِذِه اْْلَْلَفاِظ   َصِحيٌح َتَفرَّ
َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َلْم َيْرِوِه 
، َوََل َعْنُه ِإَلَّ  َعْنُه الزُّْهِريُّ

ِإْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َوَعِليُّ ْبُن 
اْلُحَسْيِن ُهَو َأْفَضُل َوَأْتَقى 
ِمْن َأْن َيْرِوَيُه َعْن َرُجٍل ََل 
َيْعَتِمُدُه َفَيْنُسَبُه ِإَلى اْلِعْلِم، 

َوُيْطِلَق اْلَقْوَل ِبِه

20394350

، َقاََل ْنِديُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َوَأْحَمُد ْبُن السِ  ، َقاَل: َحدَّ : ثنا َأُبو ُشَعْيٍب اْلَحرَّاِنيُّ
ي َأْحَمُد ْبُن َأِبي ُشَعْيٍب َقاَل ثنا ُموَسى ْبُن َأْعَيَن، َعْن َلْيٍث، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، : ثنا َجدِ 

َأَنا َسيِ ُد : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفَر، َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل
اِس َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيْدُعوِني َربِ ي َفَأُقوُل َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر ِبَيَدْيَك، َتَباَرْكَت : النَّ

َوَتَعاَلْيَت، َلبَّْيَك َوَحَناَنْيَك، َواْلَهاِدي َمْن َهَدْيَت، َعْبُدَك َبْيَن َيَدْيَك، ََل َمْنَجا ِمْنَك ِإَلَّ ِإَلْيَك، 
.«ِإنَّ َقْذَف اْلُمْحَصَنِة َيْهِدُم َعَمَل ِماَئِة َسَنٍة»: َوَقاَل" َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت 

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َأِبي 
َد ِبِه  ِإْسَحاَق َعْن ِصَلَة، َتَفرَّ

ُموَسى َعْن َلْيٍث

فيه : (10/380)الهيثمي 
ليث بن أبي سليم وهو 
.  مدلس وبقية رجاله ثقات

20404351

، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي اْلَحَكِم،  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَحْضَرِميُّ ثنا َأُبو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ
، َعِن اْبِن ُعَمَر،  ، َعْن آَدَم ْبِن َعِليٍ  َوَكاَن ِثَقًة، ثنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِ 

ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة: " َيُقوُل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل َفَيْشَفُع ، ُقْم َفاْشَفْع : ُيَقاُل ِللرَّ
، ُقْم َفاْشَفْع : َفُيَقاُل ِلآْلَخِر، َفَيْشَفُع ِْلَْهِل اْلَبْيِت ، ُقْم َفاْشَفْع : َفُيَقاُل ِلآْلَخِر، ِلَقِبيَلِتِه 

ْجَلْيِن َعَلى َقْدِر َعَمِلِه  ُجِل َوالرِ  "َفَيْشَفُع ِللرَّ

َلْم ،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث آَدَم 
َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ الثَّْوِريُّ

20414352

، ثنا ُيوُسُف ْبُن  وِفيُّ اِس ْبُن َعَطاٍء الصُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُحَبْيٍش، ثنا َأُبو اْلَعبَّ َحدَّ
، ثنا اْلَحَكُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َقَتاَدَة، َعْن  ُموَسى اْلَقطَّاُن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ِبْشٍر اْلَبَجِليُّ

َيْدُخُل »: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِبي ُمَلْيٍح، َعْن َواِثَلَة ْبِن اْْلَْسَقِع َقاَل
«اْلَجنََّة ِبَشَفاَعِة َرُجٍل ِمْن ُأمَِّتي َأْكَثُر ِمْن َبِني َتِميٍم

: (8069)صحيح الجامع 
.صحيح

20424353

َثَنا َأِبي َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُيوُسَف، َقاََل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َيِزيَد : َحدَّ
ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْْلَْشَعِث، ثنا ُوَهْيٌب، ثنا ِرْشِديٌن، َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن َأِبي َعْبِد ، 

ْحَمِن اْلُحُبِليِ   َياُم »: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل، الرَّ الصِ 
َراَب ِبالنََّهاِر ، َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن َيْوَم اْلِقَياَمِة  َياُم َربِ  ِإنِ ي َمَنْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ َيُقوُل الصِ 

ْعِني ِفيِه  َعاِن، َفَشفِ  ْعِني ِفيِه َفيَشفَّ ْوَم ِباللَّْيِل َفَشفِ  «َوَيُقوُل اْلُقْرآُن َربِ  ِإنِ ي َمَنْعُتُه النَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ُوَهْيٍب 
َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ ِمْن ، َوِرْشِديٍن 

َحِديِث ِإْبَراِهيَم ْبِن اْْلَْشَعِث

: (6626)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

20434354

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ َمْشِقيُّ اٍر، : ثنا َأْحَمُد ْبُن اْلُمَعلَّى الدِ  ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
ُه ْبُن ُعْثَماَن، َقاَل: َقاَل ثنا ُخَلْيُد ْبُن َدْعَلٍج، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد : ثنا ُمَنبِ 

، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َيْخُرُج »: اْلَغاِفِر، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
اِر َمْن َقاَل  اِر َمْن َقاَل ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َوَكاَن ِفي َقْلِبِه َما َيِزُن َشِعيَرًة، َوَيْخُرُج ِمَن النَّ ِمَن النَّ
اِر َأَحًدا  ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا َوَكاَن ِفي َقْلِبِه َما َيِزُن َذرًَّة ِمْن ِإيَماٍن، َوَلْيَس هللُا َتَعاَلى َيْتُرُك ِفي النَّ

«ِفيِه َخْيٌر ِإَلَّ َأْخَرَجُه ِمْنَها

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َقَتاَدَة َعْن ُعْقَبَة، َلْم َيْرِوِه 

َعْنُه ِإَلَّ ُخَلْيُد ْبُن َدْعَلٍج
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َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَظفَِّر  َن ، َحدَّ ، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُرَمْيٍح : َقاََل، َواْلَحَسُن ْبُن َعالَّ
َثِني َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َياِسيَن، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َسْهِل ْبِن َأَباَن  ثنا َقَطُن ْبُن َصاِلٍح ، َحدَّ

َمْشِقيُّ  ، َعْن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشْوَذٍب ، َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأْدَهَم، ، الدِ  اِنيُّ َعْن َثاِبِت اْلُبنَّ
ِديَن »: َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ هللَا َتَعاَلى ُيَعذِ ُب اْلُمَوحِ 

ُهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُخُلوًدا َداِئًما «ِبَقْدِر ُنْقَصاَن ِإيَماِنِهْم ُثمَّ َيُردُّ

: (1743)ضعيف الجامع 
.موضوع

20454359

اِس ْبِن َأيُّوَب، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصوٍر  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ َحدَّ
، ُدلَِّني َعَلْيِه َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن ثنا َمْعُروُف ْبُن  ، ثنا َصاِلُح ْبُن ِإْسَحاَق اْلَجْهَبِذيُّ الطُّوِسيُّ

، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل ْحَمِن اْْلََغرِ  َقاَل : َواِصٍل، َعْن َيْعُقوَب ْبِن َأِبي ُنَباَتَة، َعْن َعْبِد الرَّ
اَر ِبُذُنوِبِهْم : " َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُ َيْدُخُلوَن النَّ ِإنَّ ُأَناًسا ِمْن َأْهِل ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

ِت َواْلُعزَّى اِر، : َفَيُقوُل َلُهْم َأْهُل الالَّ ُ، َوَأْنُتْم َمَعَنا ِفي النَّ َما َأْغَنى َعْنُكْم َقْوُلُكْم ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َفُيْخِرُجُهْم، َفُيْلِقيِهْم ِفي َنْهِر اْلَحَياِة َفَيْبَرُءوَن ِمْن ُحُروِقِهْم َكَما َيْبَرُأ  َفَيْغَضُب َّللاَّ

يَن  ِميِ  ْوَن ِفيَها ِباْلُجَهنَّ َيا َأَنُس، َأْنَت : َفَقاَل َرُجٌل" اْلَقَمُر ِمْن ُكُسوِفِه َفَيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوُيَسمَّ
َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا : َسِمْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاَل َأَنٌس

اِر»: َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل ًدا َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ ، َنَعْم َأَنا َسِمْعُت «َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِ 
"َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َهَذا 

رواه : (18533)الهيثمي 
الطبراني في اْلوسط، وفيه 

.من لم أعرفهم

20464363

َثَنا َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحْمَزَة َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزَة ْبِن ُنَصْيٍر : َحدَّ
، ِباْْلَْهَواِز َقاَل اِمِريُّ اُد، َقاَل: ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأِبي ِإْسَراِئيَل، َقاَل: السَّ : ثنا َأُبو ُعَبْيَدَة اْلَحدَّ

اَن، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َشِبيٍب، َعْن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َوْحِشيََّة، َعْن َسِعيِد ْبِن  ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ
َلْو َكاَن ِفي َهَذا »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُجَبْيٍر، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل

َس َفَأَصاَبُهْم َنَفُسُه ََلْحَتَرَق  اِر َفَتَنفَّ اْلَمْسِجِد ِماَئُة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن َوِفيِه َرُجٌل ِمْن َأْهِل النَّ
.«اْلَمْسِجُد َوَمْن ِفيِه

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث َسِعيٍد، 
َد ِبِه َأُبو ُعَبْيَدَة َعْن ِهَشاٍم َتَفرَّ

السلسلة الصحيحة 
إسناده صحيح : (2509)

.رجاله ثقات

20474364

ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َيْحَيى ْبُن َأِبي َبْكٍر، َثَنا َحمَّاُد ْبُن  َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َحدَّ
: " َسَلَمَة، َعْن َعِليِ  ْبِن َزْيٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل

يَِّتِه ِمْن  اِر ِإْبِليُس ُيْكَسى ُحلًَّة ُثمَّ َيَضُعَها َعَلى َحاِجِبِه َوُذرِ  َل َمْن ُيْكَسى ُحلًَّة ِمَن النَّ ِإنَّ َأوَّ
يََّتُه ِمْن َخْلِفِه َوُهْم ُيَناُدوَن َيا ُثُبوَرُهْم، َوُيَقاُل َلُهْم ََل َتْدُعوا }: َخْلِفِه ُيَناِدي َيا ُثُبوَرُه َوُذرِ 

[14: الفرقان] {اْلَيْوَم ُثُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ُثُبوًرا َكِثيًرا

: (13603)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

20484366

ٍد َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد : ثنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبي ِسَناٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِبي  هللِا اْلَهَرِويُّ نا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن اْْلَْصَبَهاِنيُّ

ا ِسيَق »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلُهَذْيِل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل ِإنَّ َجَهنََّم َلمَّ
ْتُهْم ِبُعْنٍف، َفَلَفَحْتُهْم َلْفَحًة َلْم َتْتُرْك َلْحًما َعَلى َعْظٍم ِإَلَّ َأْلَقْتُه َعَلى  ِإَلْيَها َأْهُلَها َتَلقَّ

«اْلُعْرُقوِب

ِد ْبِن  َلْم ُيوَجْد ِإَلَّ َعْن ُمَحمَّ
ُسَلْيَماَن َعْنُه، َوَرَواُه اْبُن 

ُعَيْيَنَة َأْو َجِريٌر َفَوَقَفاُه َعَلى 
اْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5302)

20494367

ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن . ثنا ِإْسَماِعيُل بُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ح: َحدَّ َوَحدَّ
، َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا : ثنا َعِليُّ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن زاطَيا، َقاََل: اْلَفْتِح اْلَحْنَبِليُّ

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ، ح، َوَحدَّ ثنا ُعَبْيُد : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: اْلَهَرِويُّ
، َعْن َأِبي ِسَناٍن، َعْن َعْبِد هللِا : هللِا ْبُن ُعَمَر، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اْْلَْصَبَهاِنيِ 

.ْبِن َأِبي اْلُهَذْيِل، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة فذكره

السلسلة الضعيفة 
.ضعيف: (5302)

20504368
ٍد، َقاَل َثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثنا َجِريُر : ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا، َقاَل: ثنا ِإْسَماِعيُل، َقاَل: َحدَّ

ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد، َعْن َأِبي ِسَناٍن، َعْن َعْبِد هللِا، ِمْثَلُه
السلسلة الضعيفة 

.ضعيف: (5302)

20514369

َثَنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْمَشاَذ اْلَقوَّاِل اْلَمْعُروُف ِباْلَقْنِديِل َقاَل ثنا ُعَبْيُد ْبُن : َحدَّ
َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، ِمْن َأْصِل ِكَتاِبِه َقاَل. اْلَحَسِن اْلَغزَّاُل، ح ثنا َعْبُد هللِا ْبُن : َوَحدَّ

، : ثنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، َقاَل: ُمَحمَِّد ْبِن اْلَعبَّاِس، َقاَل يِ  دِ  ثنا اْلَحَكُم ْبُن ُظَهْيٍر، َعِن السُّ
َلْو ِقيَل ِْلَْهِل : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل: َعْن ُمرََّة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل

ْنَيا َسَنًة َلَفِرُحوا ِبَها  اِر َعَدَد ُكلِ  َحَصاٍة ِفي الدُّ اِر ِإنَُّكْم َماِكُثوَن ِفي النَّ َوَلْو ِقيَل ِْلَْهِل ، النَّ
ْنَيا َسَنًة َلَحِزُنوا، زَاَد ُعَبْيٌد َوَلِكنَُّهْم : اْلَجنَِّة ِإنَُّكْم َماِكُثوَن ِفي اْلَجنَِّة َعَدَد ُكلِ  َحَصاٍة ِفي الدُّ

"ُخِلُقوا ِلَْلََبِد َواْْلََمِد 

 َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َد ِبِه اْلَحَكُم  ، َتَفرَّ يِ  دِ  ُمرََّة َوالسُّ

ْبُن ُظَهْيٍر

: (605)السلسلة الضعيفة 
.موضوع
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، َوَحِبيُب ْبُن اْلَحَسِن، ِفي َجَماَعٍة َقاُلوا َثَنا فاروٌق اْلَخطَّاِبيُّ ، : َحدَّ يُّ ثنا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكشِ 
ثنا ِعْمَراُن اْلَقطَّاُن، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد، : ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوٍق، َقاَل: َقاَل

ُة َلِبَنٌة ِمْن َذَهٍب َوَلِبَنٌة ِمْن »: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْلَجنَّ
ٍة «ِفضَّ

َرَواُه ِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، 
َعْن َمَطٍر اْلَورَّاِق، َعِن اْلَعاَلِء 

َوَرَواُه َسِعيُد ْبُن َأِبي .  ِمْثَلُه
: َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة ِمْثَلُه َوزَاَد

ُتَراُبَها الزَّْعَفَراُن َوِطيُنَها »
«اْلِمْسُك

: (8747)تخريج المسند 
.صحيح

20534375

َثَنا َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن، َقاَل ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلِمْنَهاِل، : ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْفَياَن، َقاَل: َحدَّ
، َعِن النَِّبيِ  : َقاَل ثنا َيِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َعْن َسِعيٍد، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد اْلَعَدِويِ 

ٍة َوُتَراُبَها الزَّْعَفَراُن »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُة َلِبَنٌة ِمْن َذَهٍب َوَلِبَنٌة ِمْن ِفضَّ اْلَجنَّ
: َوَرَواُه َمْعَمٌر، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َمْوُقوًفا َوزَاَد« َوِطيُنَها اْلِمْسُك

«َدَرُجَها اْلَياُقوُت َواللُّْؤُلُؤ َوَرْضَراُض َأْنَهاِرَها اللُّْؤُلُؤ َوُتَراُبَها الزَّْعَفَراُن»

.مرسل

20544376

ِريُر، َثَنا  ، َثَنا َأُبو َعْمٍرو الضَّ بِ يُّ َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِ  ْبِن ُمْسِلٍم، َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر الضَّ َحدَّ
، َقاَل ، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َقاَل : َعِديُّ ْبُن اْلَفْضِل، َعْن َسِعيٍد اْلُجَرْيِريِ 

ِإنَّ هللَا َبَنى َجنَّاِت َعْدٍن ِبَيِدِه َوَبَناَها َلِبَنًة ِمْن َذَهٍب : " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
ٍة، َوَجَعَل ِماَلَطَها اْلِمْسَك َوُتَراَبَها الزَّْعَفَراَن َوَحْصَباَءَها اللُّْؤُلَؤ، ُثمَّ َقاَل َلَها : َوَلِبَنًة ِمْن ِفضَّ

ُطوَبى َلِك َمْنِزَل : َفَقاَلِت اْلَماَلِئَكُة [1: المؤمنون] {َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن}: َتَكلَِّمي َفَقاَلْت
اْلُمُلوِك

، َعْن َأِبي  َد ِبِه اْلُجَرْيِريُّ َتَفرَّ
َنْضَرَة َفَرَواُه ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد، 

َعِن اْلُجَرْيِريِ  َنْحَوُه

20554377

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل اِر َقاَل ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َعْرَعَرَة َقاَل: َحدَّ : ثنا َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اْلَجبَّ
ُم ْبُن َأِبي ُمِطيٍع، َعْن َقَتاَدَة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد اْلَغاِفِر، : ثنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد َقاَل ثنا َسالَّ

، َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُه َعْن َرُسوِل هللُا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرِويِه  َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ 
ِه َعزَّ َوَجلَّ، َقاَل هللُا اِلِحيَن َما ََل َعْيٌن َرَأْت َوََل ُأُذٌن َسِمَعْت »: َعْن َربِ  َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّ

«َوََل َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر

َغِريٌب ِمْن َحِديِث َقَتاَدَة َلْم 
ٌم َيْرِوِه َعْنُه ِإَلَّ َسالَّ

: (4246)صحيح الجامع 
.صحيح

20564381

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْلٍم، ثنا ُعَمُر ْبُن َأيُّوَب ْبِن َماِلٍك َوَما َسِمْعُتُه ِإَلَّ ِمْنُه، ثنا  َحدَّ
، ثنا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  بِ يُّ اْلَحَسُن ْبُن َحمَّاٍد الضَّ

ْنَيا َوَما »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، َقاَل َلِشْبٌر ِمَن اْلَجنَِّة َخْيٌر ِمَن الدُّ
.«ِفيَها

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش، 
ْيِخ َلْم َنْكُتْبُه ِإَلَّ َعْن َهَذا الشَّ

: (4678)ضعيف الجامع 
.ضعيف

20574382

، َثَنا َأُبو ُمْسِهٍر، َثَنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزَة،  َمْشِقيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأُبو ُزْرَعَة الدِ  َحدَّ
، َقاَل َلِميِ  ُكْنُت َجاِلًسا : َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن َحِبيِب ْبِن ُعَبْيٍد، َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السُّ

َيا َرُسوَل هللِا، َأْسَمُعَك َتْذُكُر : َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَء َأْعَراِبيٌّ َفَقاَل
ْنَيا َأْكَثَر َشْوًكا ِمْنَها  َفَقاَل َرُسوُل هللِا - َيْعِني الطَّْلَح - َشَجَرًة ِفي اْلَجنَِّة ََل َأْعَلُم ِفي الدُّ

َيْعِني - ُيْجَعُل َمَكاَن ُكلِ  َشْوَكٍة ِمْثَل َخْصَوِة التَّْيِس اْلَمْلُبوِد »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
«ِفيَها َسْبُعوَن َلْوًنا ِمَن الطََّعاِم ََل ُيْشِبُه َلْوٌن َلْوَن اآْلَخِر- اْلَخِصيَّ 

 َرَواُه َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك 
َعْن َيْحَيى ْبِن َحْمَزَة ِمْثَلُه

رواه : (18730)الهيثمي 
الطبراني، ورجاله رجال 

.الصحيح

20584383

، َثَنا ِإْسَماِعيُل  َثَنا َأُبو َعِليِ  ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن، َثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َهاِشٍم اْلَبَغِويُّ َحدَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن  ، َعِن اْلُجَرْيِريِ  ْبُن َسْيٍف، َثَنا ُعَوْيُن ْبُن َعْمٍرو اْلَقْيِسيُّ

ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغَرًفا ُيَرى َظاِهُرَها ِمْن َباِطِنَها »: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َأِبيِه
يَن ِفيِه، اْلُمَتزَاِوِريَن ِفيِه اْلُمَتَباِذليَن ِفيِه َها هللُا ِلْلَمَتَحابِ  «َوَبِواَطَنَها ِمْن َظَواِهِرَها َأَعدَّ

تفرد به عوين عن الجريري
السلسلة الضعيفة 

.ضعيف جدا: (5387)
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20594384

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل ثنا َخَلُف ْبُن ُموَسى ْبِن َخَلٍف : ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َحدَّ
، َقاَل ثنا َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن َأِو اْلَعاَلُء ْبُن ِزَياٍد، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َعْن : اْلَعمِ يُّ

ْثَنا َذاَت َلْيَلٍة ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َأْكَبْرَنا : َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َتَحدَّ
: " اْلَحِديَث َفَلمَّا َأْصَبْحَنا َغَدْوَنا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

اَلُم ِبَأْتَباِعَها ِمْن ُأَمِمَها، َفِإَذا النَِّبيُّ َمَعُه الثَّاَلَثُة ِمْن َقْوِمِه، َوِإَذا  ُعِرَضْت َعَليَّ اْْلَْنِبَياُء َعَلْيِهُم السَّ
: هود] {َأَلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل ُرَشْيٌد}: النَِّبيُّ َلْيَس َمَعُه َأَحٌد، َوَقْد َأْنَبَأُكُم هللُا َتَعاَلى َعْن َقْوِم ُلوٍط َفَقاَل

اَلُم َوَمْن َمَعُه ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ُقْلُت: َقاَل [78 َيا َربِ  َفَأْيَن : َحتَّى َمرَّ ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن َعَلْيِه السَّ
َجاِل َقاَل: ُأمَِّتي؟ َقاَل َأَرِضيَت َيا : اْنُظْر َعْن َيِميِنَك، َفِإَذا الظِ َراُب ِظَراُب َمكََّة َقْد ُسدَّ ِمْن ُوُجوِه الرِ 
ُد؟ ُقْلُت ، َقاَل: ُمَحمَّ َجاِل : َرِضيُت َيا َربِ  اْنُظْر َعْن َيَساِرِك، َفَنَظْرُت َفِإَذا اْْلُُفُق َقْد ُسدَّ ِمْن ُوُجوِه الرِ 

َفِإنَّ َمَع َهُؤََلِء َسْبِعيَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِبَغْيِر : َرِضيُت َيا َربِ  َقاَل: َأَرِضيَت َيا ُمَحمَُّد؟ ُقْلُت: َقاَل
: َيا َرُسوَل هللِا اْدُع هللَا َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم َقاَل: َفَأَتى ُعكَّاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن اْْلََسِديُّ َفَقاَل" ِحَساٍب 

: َيا َرُسوَل هللِا اْدُع هللَا َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم َفَقاَل: ُثمَّ َقاَم َرُجٌل آَخُر َوَقاَل« اللُهمَّ اْجَعْلُه ِمْنُهْم»
ي َأْن »ُثمَّ َقاَل َلُهُم النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم « َسَبَقَك ِبَها ُعكَّاَشُة» ِإِن اْسَتَطْعُتْم ِبَأِبي َأْنُتْم َوُأمِ 

ْرُتْم َفُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب الظِ َراِب، َفِإْن َعَجْزُتْم  ْبِعيَن َفُكوُنوا، َفِإْن َعَجْزُتْم َوَقصَّ َتُكوُنوا ِمَن السَّ
ْرُتْم َفُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب اْْلُُفِق، َفِإنِ ي َقْد َرَأْيُت ُأَناًسا َيَتَهاَوُشوَن َكِثيًرا ِإنِ ي َْلَْرُجو »: ُثمَّ َقاَل« َوَقصَّ

ِإنِ ي َْلَْرُجو َأْن َتُكوُنوا : " َفَكبََّر اْلَقْوُم ُثمَّ َقاَل« َأْن َيُكوَن ِمْن َيتَِّبُعِني ِمْن ُأمَِّتي ُرُبَع َأْهِل اْلَجنَِّة
ِليَن َوَقِليٌل ِمَن اآْلَخِريَن}َشْطَر َأْهِل اْلَجنَِّة َفَكبََّر اْلَقْوُم ُثمَّ َتاَل َهِذِه اآْلَيَة  : الواقعة] {ُثلٌَّة ِمَن اْْلَوَّ

ْبُعوَن اْْلَْلِف؟ َفَقاَل َبْعُضُهْم: َفَتَذاَكُروا َبْيَنُهْم [14 ْساَلِم َفَماُتوا : َمْن َهُؤََلِء السَّ َقْوٌم ُوِلُدوا ِفي اْلِْ
ُهُم الَِّذيَن ََل َيْسَتْرُقوَن َوََل »: َعَلْيِه َحتَّى َرَفَع اْلَحِديَث ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

ُلوَن ِهْم َيَتَوكَّ «َيَتَطيَُّروَن َوََل َيْكَتُووَن َوَعَلى َربِ 

، َعْن  َوَرَواُه اْبُن َأِبي َعِديٍ 
َسِعيِد ْبِن َأِبي َعُروَبَة، َعْن 
َقَتاَدَة َعْنُهَما ِمْثَلُه، َوَرَواُه 
، َعْن  َأُبو ُأَميََّة اْلَحَبِطيُّ

َقَتاَدَة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد 
ِمْن ُدوِن اْلَحَسِن، َوَرَواُه 

َمْعَمٌر، َوِهَشاٌم، َعْن َقَتاَدَة، 
َعِن اْلَحَسِن ِمْن ُدوِن اْلَعاَلِء 
َياَق َعْن  َوَلْم َيُسْق َهَذا السِ 
َقَتاَدَة ِإَلَّ ُموَسى ْبُن َخَلٍف 

اْلَعمِ يُّ

20604385

َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا َأُبو َداُوَد، ثنا َهمَّاٌم َعْن َقَتاَدَة، َعْن  َحدَّ
ا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى : َأْيَمَن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل ُكنَّ

اَلُم ِبَأْتَباِعَها َوُأَمِمَها : " هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل اَلُة َوالسَّ ُعِرَض َعَليَّ اْْلَْنِبَياُء َعَلْيِهُم الصَّ
ْت ِبُوُجوِه : َيا َربِ  َفَأْيَن ُأمَِّتي؟ ِقيَل: َفُقْلُت اْنُظْر َعْن َيِميِنَك َفَنَظْرُت َفِإَذا الظِ َراُب َقْد ُسدَّ

َجاِل ُقْلُت ُتَك ِقيَل: َيا َربِ  َمْن َهُؤََلِء؟ ِقيَل: الرِ  اْنُظْر َعْن : َنَعْم، ُثمَّ ِقيَل: َرِضيَت؟ ُقْلُت: ُأمَّ
َجاِل ُقلُت ُتَك َقاَل: َيا َربِ  َمْن َهُؤََلِء؟ ِقيَل: َيَساِرَك َفِإَذا اْْلُُفُق َقْد ُسدَّ ِبُوُجوِه الرِ  َرِضيَت؟ : ُأمَّ

َوِإنَّ َمَع َهُؤََلِء َسْبِعيَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب : َنَعْم، َيا َربِ  َقْد َرِضيُت ِقيَل: ُقْلُت
َيا َرُسوَل هللِا اْدُع هللَا َأْن : َفَأْنَشَأ ُعكَّاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن اْْلََسِديُّ َأَحُد َبِني َأَسٍد َفَقاَل" 

َيا َرُسوَل هللِا اْدُع هللَا : َفَأْنَشَأ َرُجٌل آَخُر َفَقاَل« اللُهمَّ اْجَعْلُه ِمْنُهْم»: َيْجَعَلِنَي ِمْنُهْم َفَقاَل
َفَتَراَجَع َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا : َقاَل« َسَبَقَك ِبَها ُعكَّاَشُة»: َأْن َيْجَعَلِنَي ِمْنُهْم َفَقاَل

ْبِعيَن َأْلًفا َفَبَلَغ َحِديُثُهُم النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَحِديَث ِفيَما َبْيَنُهْم ِفي السَّ
ُلوَن»: َوَسلََّم َفَقاَل ِهْم َيَتَوكَّ «ُهُم الَِّذيَن ََل َيْكَتُووَن َوََل َيْسَتْرُقوَن َوََل َيَتَطيَُّروَن َوَعَلى َربِ 

رواه : (15665)الهيثمي 
أحمد مطوَل ومختصرا، 
ورواه أبو يعلى كذلك 

ورجلهما في المطول رجال 
ويأتي المطول في . الصحيح

صفة الجنة فيمن يدخلها 
.بغير حساب

20614388

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، ثنا ُموَسى ْبُن َغْياَلَن، ثنا َهاِشُم 
ْبُن َمْخَلٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َأِبي َعْمٍرو، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي 

ا َنَزَلْت: " ُهَرْيَرَة، َقاَل ِليَن َوُثلٌَّة ِمَن اآْلَخِريَن}: َلمَّ َقاَل َرُسوُل  [40: الواقعة] {ُثلٌَّة ِمَن اْْلَوَّ
َأْنُتْم ِنْصُف َأْهِل ، َأْنُتْم ُثُلُث َأْهِل اْلَجنَِّة ، َأْنُتْم ُرْبُع َأْهِل اْلَجنَِّة »: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

ِة  «َأْنُتْم ُثُلَثا َأْهِل اْلَجنَِّة، اْلَجنَّ

َد ِبَرْفِعِه اْبُن اْلُمَباَرِك َعِن   َتَفرَّ
، َوَأُبو َعْمٍرو اْسُمُه  الثَّْوِريِ 

ٌد  َوُهَو َواِلُد َأْسَباِط ْبِن ، ُمَحمَّ
، َقاَلُه  ٍد اْلُكوِفيُّ اْلُقَرِشيُّ ُمَحمَّ

ُسَلْيَماُن

20624389

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َمْخَلٍد، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن : ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم اْلَبَلِديُّ
: " ثنا َأُبو ِهاَلٍل، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َحْرٍب، َقاَل

َوَعَدِني َربِ ي َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيْدِخَل ِمْن ُأمَِّتي اْلَجنََّة ِماَئَة َأْلٍف َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َرِضَي هللِا َتَعاَلى 
َيا َرُسوَل : َوَأَشاَر ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب ِبَيِدِه َكَذِلَك َقاَل" َوَهَكَذا : َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا ِزْدَنا: َعْنُه

اَس اْلَجنََّة ِبَحْفَنٍة َواِحَدٍة َفَقاَل : هللِا ِزْدَنا َفَقاَل ُعَمُر ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َقاِدٌر َأْن ُيْدِخَل النَّ
«َصَدَق ُعَمُر»: َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َحِديِث 
َقَتاَدَة َعْن َأَنٍس، َرِضَي هللِا 

َد ِبِه َأُبو ِهاَلٍل  َتَعاَلى َعْنُه َتَفرَّ
ُد ْبُن ُسَلْيٍم  َواْسُمُه ُمَحمَّ

الرَّاِسِبيُّ ِثَقٌة َبْصِريٌّ

الوادعي في الشفاعة 
.ضعيف: (138)
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20634390

اِد ْبِن ُزْغَبَة، َثَنا َسِعيُد ْبُن َأِبي َمْرَيَم، َثَنا اْبُن  َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُن َحمَّ َحدَّ
َسِمْعُت َأَبا ُرْهٍم، َأنَُّه َسِمَع َأَبا : َسِمْعُت َعبَّاَد ْبَن َناِشَرَة، َيُقوُل: َلِهيَعَة، َعْن َأِبي َقِبيٍل، َقاَل

، َيُقوُل ِإنَّ َربِ ي »: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإَلْيِهْم َفَقاَل: َأيُّوَب اْْلَْنَصاِريَّ
، َفَقاَل «َخيََّرِني َبْيَن َسْبِعيَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َعْفًوا ِبَغْيِر ِحَساٍب َوَبْيَن اْلَحْثَيِة ِعْنَدُه

َيا َرُسوَل هللِا، َيْحِثي َلَك َربَُّك؟ َفَدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َخَرَج ِإَلْيِهْم : َرُجٌل
، َقاَل َأُبو «ِإنَّ َربِ ي زَاَدِني َيْتَبُع ُكلَّ َأْلٍف َسْبُعوَن َأْلًفا، َواْلَحْثَيُة ِعْنَدُه»: َوُهَو ُيَكبِ ُر َفَقاَل

اُس ِبَأْفَواِهِهْم، َفَقاَل َأُبو َأيُّوَب: ُرْهٍم َدُعوا : َيا َأَبا َأيُّوَب، َوَما َتُظنُّ َحْثَيَة هللِا؟ َفَأَكَلُه النَّ
، َبْل َكاْلُمْسَتْيِقِن، َحْثَيُة  َصاِحَبُكْم، ُأْخِبُرُكْم َعْن َحْثَيِة النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َأُظنُّ

َربِ  َمْن َشِهَد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأْنَت َوْحَدَك ََل َشِريَك َلَك، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك : النَِّبيِ  َأْن َيُقوَل
ُق َقْلُبُه ِلَساَنُه َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة  "َوَرُسوُلَك، ُثمَّ ُيَصدِ 

َد ِبِه   َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َتَفرَّ
َث  َأُبو َقِبيٍل، َعْن َعبَّاٍد، َحدَّ

ِبِه اْلِكَباُر، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي 
ِد ْبِن َسْهِل  َمْرَيَم، ِمْثَل ُمَحمَّ

ْبِن َعْسَكٍر، َوَأْشَكاِلِه

: (23505)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف

20644391

، َعْن  ْسُتَواِئيُّ َثَنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب، َثَنا َأُبو َداُوَد، َثَنا ِهَشاٌم الدَّ َحدَّ
َيْحَيى ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن ِهاَلِل ْبِن َأِبي َمْيُموَنَة، َعْن َعَطاِء ْبِن 

ا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه : " َيَساٍر، َعْن ِرَفاَعَة، َعْن َأِبيِه َعَراَبَة اْلُجَهِنيِ  َقاَل ُكنَّ
ا ِباْلَكِديِد  ا َيْسَتْأِذُنوَن ِإَلى َأْهِليِهْم - َأْو َقاَل ِبُقَدْيٍد - َوَسلََّم َحتَّى ِإَذا ُكنَّ َجَعَل ِرَجاٌل ِمنَّ

َجَرِة الَِّتي َتِلي َرُسوَل هللِا َصلَّى »: َفَيْأَذُن َلُهْم َوَحِمَد هللَا َوَقاَل َخْيًرا، ُثمَّ َقاَل َما َباُل ِشقِ  الشَّ
قِ  اآْلَخِر َفَلْم ُيَر ِعْنَد َذِلَك ِمَن اْلَقْوِم ِإَلَّ َباِكًيا َفَقاَل « هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْبَغُض ِإَلْيُكْم ِمَن الشِ 

: َيا َرُسوَل هللِا ِإنَّ الَِّذي َيْسَتْأِذُنَك َبْعَد َهَذا َلَسِفيٌه، َقاَل َفَحِمَد هللَا َوَقاَل َخْيًرا َوَقاَل: َرُجٌل
َأْشَهُد ِعْنَد هللِا ََل َيُموُت َعْبٌد َيْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ هللُا، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل هللِا ِصْدًقا ِمْن »

ِة ُد ِإَلَّ َسَلَك ِفي اْلَجنَّ َوَوَعَدِني َربِ ي َأْن ُيْدِخَل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَِّتي َسْبِعيَن »: َقاَل« َقْلِبِه ُثمِ  ُيَسدِ 
َأْلًفا ََل ِحَساَب َعَلْيِهْم َوََل َعَذاَب، َوِإنِ ي َْلَْرُجو َأْن ََل َيْدُخُلوَها َحتَّى َتَبوَُّءوا َأْنُتْم َوَمْن َصَلَح 

ِة «ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَذَراِريُكْم َمَساِكَن اْلَجنَّ

، َوَأَباُن،   َرَواُه اْْلَْوزَاِعيُّ
َوَحْرٌب ِفي آَخِريَن، َعْن َيْحَيى 

ِمْثَلُه

الوادعي في الصحيح المسند 
صحيح، رجاله : (343)

رجال الصحيح

20654392
َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاَل َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبُدوِس ْبِن َكاِمٍل، َثَنا َعِليُّ ْبُن اْلَجْعِد، َقاَل : َحدَّ

ُث َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل ًفا، ُيَحدِ  اِح، َقاَل َسِمْعُت ُمَطرِ  : َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي التَّيَّ
«ِإنَّ َأَقلَّ َساِكِني اْلَجنَِّة النِ َساُء»: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

 َصِحيٌح َثاِبٌت، َعْن ُشْعَبَة، 
اُد  اِح َوَرَواُه َحمَّ َعْن َأِبي التَّيَّ
اِح  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأِبي التَّيَّ
َوِإْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن َعِن 

اِج، َعْن  اِج ْبِن اْلَحجَّ اْلَحجَّ
اِح َأِبي التَّيَّ

: (19916)تخريج المسند 
.صحيح

20664394

، ثنا اْلَحَسُن ْبُن َشِبيٍب، ثنا  يِصيُّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُحَسْيِن اْلِمصِ  َحدَّ
ُث َعْن ُأمِ  َهاِنٍئ اْْلَْنَصاِريَِّة،  َثِني َأُبو اْْلَْسَوِد، َأنَُّه َسِمَع ُدرََّة ِبْنَت ُمَعاٍذ، ُتَحدِ  اْبُن َلِهيَعَة، َحدَّ

َأَنَتزَاَوُر ِإَذا ِمْتَنا َوَيَرى َبْعُضَنا َبْعًضا َفَقاَل النَِّبيُّ : َأنََّها َسَأْلِت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم
َجِر َحتَّى ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َدَخَلْت »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتُكوُن النََّسُم َطْيًرا َتَعلَُّق ِبالشَّ

«ُكلُّ َنْفٍس ِفي َجَسِدَها

: (27387)تخريج المسند 
.صحيح لغيره

20674395
اِن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، َقاََل يَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّ ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، ثنا : َحدَّ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، ، َعْبُد هللِا ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمِغيَرِة،  ثنا ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ
ْوُم َأُخو اْلَمْوِت »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل «َوَأْهُل اْلَجنَِّة ََل َيَناُموَن، النَّ

،  َغِريٌب ِمْن َحِديِث الثَّْوِريِ  
َد ِبِه َعْبُد هللِا َتَفرَّ

رجال : (10/418)الهيثمي 
.  البزار رجال الصحيح

20684398

َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد ثنا ِإْدِريُس ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم نا ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب نا َأُبو  َحدَّ
ُمَعاِوَيَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َسِعيِد ْبِن َأْبَجَر، َعْن ُثَوْيِر ْبِن َأِبي َفاِخَتَة، َعِن اْبِن ُعَمَر 

ِإنَّ َأْدَنى َأْهِل اْلَجنَِّة َمْنِزَلًة َلَمْن َيْنُظُر ِفي »: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َقاَل
ُمْلِكِه َأْلَفْي َسَنٍة َيَرى َأْقَصاُه َكَما َيَرى َأْدَناُه، ِفي ُسُرورِِه َوَأْزَواِجِه َوَخَدِمِه، َوِإنَّ َأْفَضَلُهْم 

َتْيِن «َلَمْن َيْنُظُر ِإَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ ُكلَّ َيْوٍم َمرَّ

: (18669)مجمع الزوائد 
رواه أحمد، وأبو يعلى، 
والطبراني وفي أسانيدهم 
ثوير بن أبي فاختة، وهو 

.مجمع على ضعفه

: (4623)تخريج المسند 
.إسناده ضعيف
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، َثَنا َيْعُقوُب ْبُن ِإْسَماِعيَل  اِميُّ ُد ْبُن ُيوُنَس الشَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْمَداَن، َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َواِرِب،  ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الشَّ ، َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َيْحَيى اْلَبْصِريُّ َثَنا َأِبي، َثَنا ُمَحمَّ ُل، ح َوَحدَّ الَّ السَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َقاَل: َقاََل ، َعْن ُمَحمَّ َقاِشيِ  ، َعِن اْلَفْضِل الرَّ اَداِنيُّ : َثَنا َأُبو َعاِصٍم اْلَعبَّ
َبْيَنا َأْهُل اْلَجنَِّة ِفي َنِعيِمِهْم ِإْذ َسَطَع َلُهْم ُنوٌر َغَلَب َعَلى : " َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم

بُّ َقْد َأْشَرَف َعَلْيِهْم َفَقاَل اَلُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل اْلَجنَِّة : ُنوِر اْلَجنَِّة َفَرَفُعوا ُرُءوَسُهْم َفِإَذا الرَّ - السَّ
ٌم َقْوًَل ِمْن َربِ  َرِحيٍم}َوَهَذا ِفي اْلُقْرآِن  َضا َعنَّا، َفَقاَل: َسُلوِني، َقاُلوا [58: يس] {َسالَّ : َنْسَأُلَك الرِ 

َياَرَة ِإَلْيَك َفُيْؤَتْوَن : ِرَضاِئي َأْدَخَلُكْم َداِري َوَأَناَلُكْم َكَراَمِتي َوَهَذا َأَواُنَها َفَسُلوِني، َقاُلوا َنْسَأُلَك الزِ 
ِبَنَجاِئَب ِمْن َياُقوٍت َأْحَمَر َأِزمَُّتَها ِمْن َزَبْرَجٍد َأْخَضَر َفُيْحَمُلوَن َعَلْيَها َتَضُع َحَواِفَرَها ِعْنَد ُمْنَتَهى 

َطَرِفَها َحتَّى َتْنَتِهي ِبِهْم ِإَلى َجنَِّة َعْدٍن َوَهى َقَصَبُة اْلَجنَِّة َوَيْأُمُر هللُا ِبَأْطَياٍر َعَلى َأْشَجاِرَها 
اِعَماُت َفاَل َنْبُؤُس َنْحُن  ُيَجاِوْبَن اْلُحوَر اْلِعيَن ِبَأْصَواٍت َلْم َتْسَمِع اْلَخاَلِئُق ِمْثَلَها، َتُقْلَن َنْحُن النَّ

ا َأْزَواٌج ِكَراٌم ِلِكَراٍم ِطْبَنا َلُهْم َوَطاُبوا َلَنا، َقاَل َوَيْأُمُر هللُا ِبُكْثَباِن اْلِمْسِك : اْلَخاِلَداُت َفاَل َنُموُت ِإنَّ
اِر}اْْلَْذَفِر َفَيْنُثُرَها َعَلْيِهْم َفَتُقوُل اْلَماَلِئَكُة   [24: الرعد] {َساَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

: َربََّنا َقْد َجاَء اْلَقْوُم، َفَيُقوُل َربَُّنا َعزَّ َوَجلَّ: ُثمَّ َتِجيُئُهْم ِريٌح ُيَقاُل َلَها اْلِمَثيَرُة ُثمَّ َتُقوُل اْلَماَلِئَكُة
اِدِقيَن، َفَقاَل اِر}اْدُخُلوَها : َمْرَحًبا ِبالطَّاِئِعيَن َمْرَحًبا ِبالصَّ  {َساَلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

َفُيْكَشُف َلُهْم َعِن اْلِحَجاِب َفَيْنُظُروَن ِإَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَيْنُظُر هللُا ِإَلْيِهْم : ، َقاَل[24: الرعد]
وا ِإَلى َمَناِزِلُكْم  ْحَمِن َحتَّى ََل ُيْبِصُر َبْعُضُهْم َبْعًضا، َوَيُقوُل هللُا اْرِجُع َفَيْنَصِرُفوَن ِفي ُنوِر الرَّ

َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا " ِبالتَُّحِف َفَيْرِجُعوَن ِإَلى َمَناِزِلِهْم ِبالتَُّحِف َوَقْد َأْبَصَر َبْعُضُهْم َبْعًضا 
َوَقاَل اْبُن َأِبي  [32: فصلت] {ُنُزًَل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم}: َوَذِلَك َقْوُل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: " َعَلْيِه َوَسلََّم

َواِرِب ِفي َحِديِثِه ََل َيزَاُل هللُا َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َوَيْنُظُروَن ِإَلْيِه َوََل َيْلَتِفُتوَن ِإَلى َنِعيِمِهْم َما َداُموا : الشَّ
"َيْنُظُروَن ِإَلْيِه َحتَّى َيْحَتِجَب َعْنُهْم َوَيْبَقى ُنوُرُه َوَبَرَكُتُه َعَلْيِهْم َوِفي ِدَياِرِهْم 

الفضل الرقاشي تفرد به ولم 
يتابع عليه

موضوعات ابن 
.موضوع: (3/593)الجوزي
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َثَنا َأُبو  ، ثنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع، ح َوَحدَّ َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد، ثنا َأْحَمُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّساِئيُّ َحدَّ
ُل  اِس ْبِن َأيُّوَب، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ، َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َحْفٍص اْلُمَعدِ  ثنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَعبَّ

، َعِن اْْلَْعَمِش، َعْن ُثَماَمَة ْبِن : َأيُّوَب، َقاََل ثنا ُمْصَعُب ْبُن اْلِمْقَداِم، ثنا َداُوُد الطَّاِئيُّ
َيا َأَبا : َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل َفَقاَل: " ُعْقَبَة، َعْن َزْيِد ْبِن اْْلَْرَقِم، َقاَل

ِة َيْأُكُلوَن ِمْنَها َوَيْشَرُبوَن؟ َقاَل، اْلَقاِسِم  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ ، َنَعْم »: َتْزُعُم َأنَّ َأْهَل اْلَجنَّ
ْهَوِة ْرِب، َواْلِجَماِع، َوالشَّ ِإنَّ الَِّذي »: َقاَل، « َأَحَدُهْم َلُيْعَطى ُقوََّة ِماَئِة َرُجٍل ِفي اْْلَْكِل، َوالشُّ

َبٌة َلْيَس ِفيَها َأًذى، َيْأُكُل َتُكوُن َلُه اْلَحاَجُة  َحاَجُة َأَحِدِهْم َعَرٌق »: َقاَل، « َواْلَجنَُّة َطيِ 
ْهَوَة: زَاَد ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع« َيْخُرُج َكِريِح اْلِمْسِك َفَيْضُمُر َبْطُنُه اْلِجَماَع، َوالشَّ

الوادعي في الصحيح المسند 
.صحيح: (350)

: (19269)تخريج المسند 
.صحيح

20714406

َثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْحَمَد  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى ، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم ، ِعَياٍض َعِن اْْلَْعَمِش  َجاَء : " َقاَل، َعْن ُثَماَمَة ْبِن ُعْقَبَة اْلَمَحاِمِليُّ

ِة َيْأُكُلوَن : َيُهوِديٌّ ِإَلى النَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َيا َأَبا اْلَقاِسِم َتْزُعُم َأنَّ َأْهَل اْلَجنَّ
ُجَل َلُيْعَطى ِمْثَل ُقوَِّة ِماَئٍة ِفي اْْلَْكِل »: ِفيَها َوَيْشَرُبوَن َقاَل َنَعْم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَّ الرَّ

ْهَوِة َواْلِجَماِع ْرِب َوالشَّ ، ِإنَّ الَِّذي َيْأُكُل َوَيْشَرُب َيُكوُن َلُه َحاَجٌة : َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ« َوالشُّ
َرٌة َقاَل ٍص ِمْن ِجْلِدِه َكِريِح اْلِمْسِك َفِإَذا َبْطُنُه َقْد »: َواْلَجنَُّة َمَطهَّ َحاَجُة َأَحِدِهْم َعَرٌق ُمَعصَّ

«َضُمَر

 ِمْن َحِديِث اْْلَْعَمِش َثاِبٌت 
َوَحِديُث ، َرَواُه َعْنُه النَّاُس 

َد ِبِه َأَسُد ْبُن  ُفَضْيٍل َتَفرَّ
ُموَسى ِفيَما َقاَلُه ُسَلْيَماُن

رجاله : (18745)الهيثمي 
رجال الصحيح غير ثمامة 

.  بن عقبة وهو ثقة

تخريج صحيح ابن حبان 
.إسناده صحيح: (7424)
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َثِني َعْنُه ُمَحمَُّد ْبُن ِإْبَراِهيَم ، َأْخَبَرَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن ُنَصْيٍر  ثنا ، ِفي ِكَتاِبِه َوَحدَّ
اٍر ، ِإْبَراِهيُم ْبُن َنْصٍر  َرَوى : َيُقوُل، َسِمْعُت ِإْبَراِهيَم ْبَن َأْدَهَم : َقاَل، ثنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َبشَّ

ِبيُع ْبُن ُصَبْيٍح  َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا : َقاَل، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، الرَّ
ْخَواِن َفَيِسيُر َسِريُر : " َعَلْيِه َوَسلََّم ْخَواُن ِإَلى اْلِْ ِإَذا اْسَتَقرَّ َأْهُل اْلَجنَِّة ِفي اْلَجنَِّة اْشَتاَق اْلِْ

ْنَيا َوَيُقوُل َثاِن َما َكاَن َبْيَنُهَما ِفي َداِر الدُّ َيا َأِخي َتْذُكُر : َذا ِإَلى َسِريِر َذا َفَيْلَتِقَياِن َفَيَتَحدَّ
ْنَيا ِفي َمْجِلِس َكَذا َفَدَعْوَنا هللَا َفَغَفَر َلَنا  ا ِفي َداِر الدُّ "َيْوَم َكَذا ُكنَّ

 َغِريٌب ِمْن َحِديِث ِإْبَراِهيَم 
ِبيِع َوالرَّ

: (359)ضعيف الجامع 
.ضعيف
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